
2p0 Takové byly idcály, taková kriteria doby odcházející, kLerá za tiicet let vydala
,,mnoho knih, ale Žádné dílo... Jednotlivctl v této odcházejtcí době ncdotfká se
však tento odsudek v té[o pÍÍkrosti. Spravedlivě a s jemnfm taktem uznává nová
gejlerace v Bahrovi, Hauptmannovi, Wedekindovi a osta[ních mnoho cenného
a hodnotného, ale tyto hodnot,y nejsou již hodnotami jejich a byly ostatně naplněny
v dokonalosti a ryzosti mnohem větŠí ve Flaubertovi, Dostojevském, Whitmanovi.
A cizÍ jest zejrrréna mladé generaci nárokovost generace minulé, která se bludně
domnívala, že stvoŤila moderní literaturu. Mladá geneťace se neklame: ,,Všecko
zbfvá, aby bylo vykonáno teprve. Kdo byl by dosti opováŽlivy, aby literárnÍ činy
těchto poslednlch tŤiceti let postavil hrdě vedle kterékoli minulé krásné doby ně.
meckého pÍsemnictví? Jen nejuěIši skromnosti možno se z loho učiti: a k ní hlásÍme
se jako k nejlepšímu uděIu svému. Ti, kdož psali své první knihy pĚed tňiceti léty,
odstranili boha i bohy _ jest to snad proto, že jejich konání bylo odepŤeno posvě-
cení? Poněvadž neměli míry, učiniti míru ze sebc -nedopustili se opovážlivost,i?..

Naproti této minulé, záporné, duté, titánsky naladěné generaci materia]isticko.
vědecké staví mladl své klady, své ideáIy, své hodnoty: skromnost a pokoru ue ušem
ušudg jako Ulastnost nraÚnl a ndboženskou. Novf náboŽenskÝ a mravnÍ svět, cítí,
dnes vzniká; v tomto světě zapustiti koÍeny bude první jiclr starostl, palr teprve
buď zpÍvánol Proto chtějí pracovati ,,s velkou pÍli a bez lccj... Nebudou sociální,
a|e bratrštl; ne vykupitelští, ale zboŽn|, zbožni u tradičním smgslu sloua; nebudou
objeuouati kitek a ugtrubouati. je s lanldramit Atd.

Takovf jest obsah a tenor německé stati, nad níŽ nenÍ možná nezamysliti se.
Německá mladá generace ukazuje se v nÍ mnohem, mnohem zralejŠÍ a opravdo-

vějšÍ než mladá generace čcská. Mtadí Němci pňistupují, a to jcst nejprve vfznamné,
k dílu literárnÍmu s pokorou a skromnostÍ, kde obdobná mladá generace č:ská na-
dfmá se do mesianistické pÓzy a vytrubuje s fanťárami Svou sanrospasite]nost.
A víc: něrneckf programovf článek ukazuje i, jak zastarali a šosdčtí isou naší nej.
mladší,lebot to, co chtějÍ a oč usilujÍ _ vflučně sociáIní pojímání čiověka, pňírodně
mechanická a t. zv. exaktně vědecká inspirace, nové ěasové látky' bezbožeckÍ
pathos, nová ,,forma.. do beztvarosti uvolněná _ to ušecko zaurhuje mladd generacc
německá jako karakterístické znakg generace staré, generace odcfuizejtcích padesdt-
ník t A bezděky dostává se tak i dostiučinění našemu listu, kterf první a jedinf,
pÍes všecko odium nepopulárnosti, ukázal na osudné vnit,Ťní rozpory a povrchnosti'
na všecky pŤíjemné časové bludy, pŤedsudky a klamy' na naturalistickou pohodlnost
a rozvPácenost naŠich t. zv. mladfchl

*.V tomto programovém článku jsou místa opravdové odvahy, která jcst dcerou
uměIecké i lidské moudrosti, o níž nezdálo se ani našim literárnÍm frazérrlm, od.
koukavŠím si od naŠich politik a novináŤ Surovou taktiku a hrubou demago3ii.
ffo mladí opravdu myslí, jsou opravdoví uměIcí a bdsnici, kde naši mladí vycházeji
na lov za rlspěchem a za tispěchem ncjbližšÍm a nojhlučnějšíml opravdovf tvrirce
nemrlŽe nikdy koketovali s pŤedsudky a slabostrni doby, ucházeti se o její pÍízeĎ
tak neornaleně, nabÍzeti se jí tak kupecky, jako činí naši t. zv. ncjmladší: toho
dovede jen literární šplhavec. A vfsledky jsou také podle toho: kdeŽto naši t. zv.
mladÍ nemají skoro díla, které by ztělcsůovalo jejich theorii, rná něnecká rnladá
generace za sebou jiŽ tvorbune snad velkou, ale čJstnou, opravdovou, suott, jadrnou
- ne odvary cizÍch děl' nc vfrobky podle cizích formulek a recepl . VŠecky pŤ.Í.
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osobnosli' ne cihly z jedné pece, podepisované rrlznjmi jmény'

A ještě cosi stojí za zmínku v této souvis]osti. ČtenáŤ povšímni si ostrého slova

o monismu, jistě kritického a dobÍe zdrlvodněného. U nás monism stává se oficiál-
nlm světovym a.náboženskÝm.názorem jedné politické strany a zcela patrné jest

jiŽ nebezpečÍ, Že kaŽdy spisovatel, v němž nonalezne kritika této strany monism,

bude lrázen mczi staré Železo, bude pokládán za zpátečníka a ducha nemyslivého'

Proti tomuto jest jiŽ věru nejvyšší čas protestovati a ukázati, jak věc se vpravdě
má.;Prof. Mareš v iadě d myslnÝch článk odkryl vnitŤní rozpory monismu eneí.
getického, problematičnost jeho jako koncepce vědecké. V literatufe, u tuorbě bds-
nické možlo jest mluviti o monismu v dvojím smyslu: Nejprve jako o uiŤe, o pfe-

suědčeni, které inspiruje básníka-tvrirce; v tomto smyslu má monistn tutéž hodÍIoLu,
ne větší a ne jlnou, neŽ kterákoli jiná víra náboženská (a nenÍ vpravdě ničím jinfm

ncŽ věrou,vyslovenou terminologií pĎírodozpytnou). Po druhé: m Že bjti i koncepct
bdsnického díla a zd'e jest tĎeba pŤipomenouti, že m že bjti adekvátním stylem děl
lyrickjch, meditací, jimiŽ básník zrcadlÍ kosmos, zahloubává se do něho, splfvá
s ním. Ale nikdy nevyslovÍ se jím na pŤ. vfvoj dějinn ve své dialektice' nevysloví

se jím dramatické boje a sv{ry lidské bytosti, krise osobnostní, aniŽ společenské;
zde bezesporně mrlŽe jen dualismnebo pluralism bfti pojetím měrnfm a ěelnym'

Nezmiriuji se o tom, že pluralism jako koncepce vědecká jest mnohem bezpeě-
nější, mnohem prostší vnitiních kontradikcí. Upozorriuji zde jen, že pro poesii jest

koncepcÍ nutnou, bytostnou, a že v tomto Smyslu byl znám všem velikfm básnÍ-
k m a tvrlrc m minulosti. Dnes .Rosny sÍaršÍ, velikf modorní romanopisec fran-
couzsk;í, hájí velmi šťastně pluralism proti monismu i dualismu a očekává mnoho
od něho v budoucnosti; dvacátf věk podle něho bude pluralisticky. Není pochyby,

Že, má.li ráz pŤíŠtí literatury bfti dramatickf, neobejde se'bez dualismu a plura.

l ismu.

Jakub DemI o Dětsklch srilcích R ženy Suoboiloaé

Jakub Deml, kněz a básnlk (a zásluhou jeho ztlstane již, Že uskutečnil první
a jedinÝ posud v Čechách v této ryzosti sloučení obojího pojmu, kterf se posud
pŤed ním u nás nikdy riplně neprolnul a neprolne pravděpodobně po něm JiŽ nikdy)'
vydal novou deníkovou knihu,,Pro budoucÍ poutnÍky a poutnice.., knihu, jak je
píše jiŽ a srní psáti jen on _ opravdu smí psát,i Jen on, neboť i věci nejdrobnější
a zdánlivě nejvšednější, dotkne-li se jich Jeho srdce sjlnou láskou milující, promě.
tlují se v celky básnické nutnosti a vjraznosti, ale z staly by zlomkovitou trÍšil
pod jinfm slabším zaÍÍkadlem. Tedy: knihu deníkovou, kde zaznamenává s práv-
nickou akribií všecka akta svého nekonečného procesu se svou vrchnostÍ církevnÍ,
kter;f budc jednou hanbou několika episkopátri moravskfch a ěeskÝch, a iekl bych
hanbou celé církve, kdybych nepsal o muži, jenž svou hrdost vložil v pokoru a po.
slušnost pÍed touto institucí, svou korespondenci, své meditace' sny a tuchy zmoc.
něnějšího Života duchového, své veťše p vodnÍ i pieloŽené, své dojmy ze součas.
nfch lidt i knih. Tak zapsal si také dojmy z knihy,,Dětská srdce.. a otiskl je na
sLt.247 své nové publikace, odkudž je opisuji já, poněvadŽ dávno neěetl jsem kri-
tiky tak sprduné, tak jasně vidoucí, tak pronikajícÍ ke koÍenrlm bytosti autorovy.



292 ,,Všichni zarmoucení lrledají, kde by se ukryli pred pohledem a pňed hlasem
lidskfm. Říkávají: Hned bych odešel na samf konec světa. Pňedstavují si, Že vŠude
na světě jsou lidé, nikde že jim nenl vyhnutí, jenom tam, kde se domnívajÍ, že je
konec, tam Že již nenÍ nikoho, tam že najdou takové tiché místo, kde jich nikdo
nevyruŠí ze Ža|u a z pláče... (R žena Svobodová: ,,Dětská srdce.., str.42.)

,,Moji čtenáiové neJsou mezi dnešnlmi katoliky, a poněvadŽ kniha, ze které
chci ukázati na svou zálibu v íajemném, jest krásná, stačl, ňeknu-li: Moji drazí
čtenáňové, Rrižena Svobodová vydala ,Dětská srdce., která jistě máte. A poně-
vadŽ ,Dětská srdce. máte, chápete zajisté, Že se mi ]íbí každé dílo' v němž l{ska
vÍtěz1 a zavčas odchází, a v němž člověk mluví, ne svojí vinou, už ne s lidmi, nfbrž
na pŤÍklad s koťátkem, s telátkem, s hluchfm staňečkem, s dědouškem ŠÍpkem,
šílencem, s květinami a vrlbec s kteroukoli věcí či bytostl cizi, Lak jako já mluvím
teď s Vámi' Z knihy ,Dětská srdce. nejživěji se mne dotkla celá stránka 45
svor mystickou hloubkou a symboličnostÍ a potom obzvláště některé věty: ,Ale
o to j iŽ nedbal. (str. 47). ,Je pravda, že.je tomu Barbora naučila. (str.58),,rado-
va]a se z toho, že jde nynÍ dobrovolně a ráda opatrovat bratŤíčka. (str. 82), ,Ne-
mečela jako koza, ale jako ělověk, kterf napodob| koz| zameč,enl. Z malinkého
okénka vycházel tento truchlivÝ hlas a Pavlínka se polekala i tohoto okénka,jako by
bylo živé a mohlo jí doběhnouti.. (str. 83), ,Tak Je to na světě, člověk musí umírat,
aby mu lidi splnili největší prosbu. (str. l22). Avšak nejhlubšÍ a nejkrásnější
a nejmystičtější a dneŠnÍm katolÍk m i kňesťanrim nejnepochopitelnější větou této
knihy jest: ,Já nejsem otrhanf žid - mluvil jeho rlsměv _ jd, isem dltě!, (stt, 73\,,

,,Kdybych byl universitním docentem, aspo pět semestrri piednášel bych
o ,Dětskfch srdcích.. Ano, paní Rr1ženo Svobodová. Ano! Všechnu vědeckou, este.
tickou i theologickou termino]ogii uvedl bych v pohyb, jakoŽ stojí psáno: ,Kosti
suché, slyšte slovo Hospodinovo! Toto praví Pán Br}h kostem těmto: Aj, já vpusťÍm
ve vás ducha, a oživnetet A dám na vás žíly a učiním, Že zroste na vás maso a otáhnu
vás kožÍ: a dám vám ducha, a oživnete a zv1te, že já jsem Hospodinl. (Ezech. 37.)..

Píelďoily daou česklch bá,sník ilo němčiny
Nákladem ,,Die Sonne.. v Drážďanech a v Lipsku vyšel svazeček Jana Nerudg,

Freitags-Gesiinge und andere Gedichte v pŤekladě R. Traubově s literárně historickÝm
vodem Alb. P:aŽáka a se tňemi reprodukcemi M' Švabinského, Jar. suchardy

a Ladislava Šalouna (LxvI + 33). Jak viděti, uvod pŤevyšuje právě dvakráte
poesii Nerudovu, z nÍŽ p. pÍekladatel, právnickf spisovatel českf a, nemÝlím-li se'
advokát v Chebu, vybral ještě,,Romanci o Černém jezeŤe.., ,,Romanci o Karlu IV'..,
,,Romanci o jaÍe 1848.., Jeden ,,Prosí1t motiv.. (tÍetí zimní) a ,,Jana Kalventa,
klempíňe..; rivod píevyšuje, Íekl Jsem, dvakráte slovo básnÍkovo a již tím prlsobí
dojmem, Jako by byl českf básník německému čtenáňi vnucován; trochu vÍce zdrže-
livosti v tom směru nebylo by škodilo. Nemám ostatně ilusí, Že by Neruda v Ně-
mecku právě dnes zaŽehl více než zvÍdavost literárně historickou; Jedinf opravdovf
vÝznam' kterf mrlže míti básnlk, uváděnf v cizÍ literaturu, totiŽ oplodněnÍ jeJí
básnické tvorby, zdá se mně, Jest právě dnes vyloučen evropskou konste]ací bás-
nickou. DneŠní době, lačné po pňekypující životnÍ radosti a síle, sotva kdo jest.
vzdáleněJší neŽ Neruda ,,Zpěvl pátečních.., této pašijové poesie monotonně ponuré

a patheticky těŽké, zakleLé v kult bo]esti a utrpení. Tím bych nerad snižoval obě-

tavou a oddanou práci pana pŤekladatele, vedeného krásnou touhou vyplniti pŤání

jiného velkého básnÍka, Jaroslava Vrchlického, jenž by byl rád viděl Nerudu v dob-

rém piekladě německém. Tento sen churavého mistra uskutečnil se touto kníŽkou

ne-li cele, alespo z pěkné části. Pňekládati Nerudu nent jistě ukol snadnf; právě

temnf a širokf pathos Nerudrlv, místy lehce archaisujÍcí, kterf byl nečasovf a po-

někud anachronistickj jiŽ v době, kdy vznikaly ,,Zpěvy pátcčnÍ.., nenÍ lehké vy-

stihnouti dnes, kdy celá poesie hledá a na]ézá melodie zcela jiné.

Na pňíklad:
_ A ja!é děje' takf ten náš lidl
zlo _ dobro, démon _ b h jej Žilobně probíhá'
dnes jak by záŤné z riběIe byl slit'
a zítra tělo ssedlou krvÍ plihd -

této dusné intonaci s lehkfm archaistickfm nádechem poslednÍho slovesa není jistě

.qnadné nalézti v cizím jazyku básnickou rovnomocninu. Pan pŤekladatel nevychází

ani z těchto mlst nejobtížnějších (a vybral jsem timyslně takové mlsto) poraŽen.

Witl sein Geschick kann unser Volk man schau'nl
Hat BÓses, Gutes, Teufel, Gott in sich vcrborgen,
Heut' wie aus weissem Marmor ausgehau'n,
Geronnen Blut dcckt seinen KÓrper morgen. (4)

Německá kníŽka Nerudova má dvojí rivod: uvod p. pŤekladatehlv a vod lite.
rárního dějepisce A]berta PraŽáka. Prvnl stať oživuje vzpomínky na česko-ně-
meckou poesii Hartnrannovu a Meissnerovu husitské inspirace a na dobu společného
českého i německého liberálního radikalismu politického z let ětyŤicátych a snaŽí
se pak pňiblížiti Němcrlm Nerudu některfmi citáty, mimo jiné i z Karáskovy stati
o Nerudovi z ,,Renaissančních tužeb v urnění... Zde jest preložen i tento nesmysl:

,,Jsou torso, ale torso Michelangelovo, podobné nehotouému mramorouému anděIu
z hrobu papeže Julia, jemuž schdzi kf ídla, jehoŽ pohled mluvÍ však o vítězství myš.
lcnky nad nehotovou formou... opakuji: nesmysl. Neboť není prostě žádného Mi-
chelangelova nehotového bezkÍídlého anděla z hrobu Julioval Pan Karásek rád jiŽ
píše o věcech, jichŽ nezná, a blfská se vědomostmi, jichž nemá. Pro náhrobek
Julia II. kromě tňí figur, Mojžíše, Lee a Rachel, které jsou v S. Pietro in vincoli
v Řimě, byly určeny jen dvě figury'umÍrajíclho otroka a spoutaného otroka, cho-
vané dnes v Louvnr. A v celé tvorbě Michelangelově v bec nenalezneš ,,nehotového
mramorového anděla, jenruž schází kŤtdla..l Jakého dojmu o opravdovosti a čest.
nosti moderní české literatury nabude vzdělanf cizinec, když ěte takové rouhavé
drzostil Druhá uvodní stať vykládá pěkně genesi jednotliqy'ch básní, skládajÍcích
,,Zpěvy páteění.., a uvádí dobňe do celé Nerudovy osobnosti. -

Bez jedinkého slova doprovodného vyšel sešit veršri otakara Bfezing ,Hgmnen,
v pňekladě praŽského básníka ottg Picka (ve sbírce ,,Der jungste Tag.. v Lipsku
u Wolffa, stran 39). Jest to druhá samostatná pŤekladová publikace z našeho nej.
většího básníka moderního; první byly ,,Hánde.., pŤebásněné Emilem Saudkem
z VÍdně. Německá kritika pozdravila Saudkrlv pŤcklad hlavně jako čin ethické ini.
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