
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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294 ciativy; jako pÍebásnitel nezdál se JÍ bfti Saudek všude s nesnadnf ukol, kterf
vzal na svá bedra. Jako umělec básnického slova německého Jest otto Pick nad
Saudkem, ačko]iv i on usnadriuje si někde r1kol více než slušno' Jednoho neměl
však opominouti: poznamenati u jednotlivfch básní rok, kdy vznikly; takto mriŽe
cízinec domnÍvati se, že BŤezina jest strŽen dnešnÍm kladnfm pathosem básnickfm,
kdeŽto on vpravdě Jest jeho tvr]rce a vyvolatel. A po druhé: bylo by Žádoucno,
aby pan pňekladatel šetÍil napŤíště celkové kniŽní komposice Érezinovy; knihy
Bňezinovy jsou opravdu stavěny a nejedna báseri vedle ceny individuáné nrá
i hodnotu funkce v celkové architektuŤe' která takto se maňí.

Knihy slouansklch autorti
Redakcl Stanislava MinaňÍka a nákladem Fr. Borového v Praze počala vychá-

zeti s tímto názvem sbírka pňekladrl z knisné modernÍ prÓzy slovans.kého p vodu;
posud vyšla dvě díla, obě z moderní literatury ruské: D. S. Merežkouského historickf
román ,,Aleksandr I... a V. Ropšin u román současného teroristického problému
mravního ,,To, čeho nebylo..; obě vftvory opravdového uměnÍ slovesného v oob.
rém pňekladě redaktorově. PŤeJi ,,Knihám slovansk:Ích autorri.. všeho zdaru; byl
bych rád, kdyby prospívaty a podaly nám rychl m postupem všecko neJvfznačnější
z modernl krásné prÓzy slovanské, pŤedem ovšem ruské a polské, k1erá souperi
velmi čestně s nejlepším, co ná v beletrii západ. Zvláště,,Rusté kniírovně.. ottově,
která omezuje se na klasiky ruského románu a ruské povídky, mohly by b}rt,i
,,Knihy slovanskjch autorti.. dobrfm doplflkem. NenÍ lhostejné,-Áa."-ti prettaay
z moderní literatury ruské roztroušené po nejrrlznějších nakladatelstvÍch, poŤízené
náhodně a často všelijak, nebo nalezneš-Ii je v jediné sbírce, sousta,,íě, učelně
a svědomitě podané.

Básnická' posthuÍna,
Nedrivno byl vydán nákladem J. ottovym tenkf sešit vetštl Ladislaua Linharta

Sad opuštěngcl,. Ladislav Linhart zemňel ]oni l0. června jako jednoroční dobro-
vo]ník v 2l. roce, a tyto verše vybral z Jeho pozrlstalosti na Žádost rodiěri jeho ně-
kdejší učitel Miloslav HÝsek a napsal k nim také rlvodnÍ slovo. Mnohem vlce neŽ
o vlivu Moderní revue' o něnrŽ zmifiuje se vydavatel, svědčÍ nejlepší básně tohoto
sešitku o ptisobenÍ raného Ncrudy (,,HŤbitovního kvÍtí;.) a časného Machara i Sovy;
ale ovšem není z nich rrložno usuzovati na nic Jiného, ncž na jemnou vnÍmavost
a sensibilitu veršovce pňedčasně zesnulého; k opravdové tvorbě básnické Jesti odtud ještě daleko'

V Praze

Jest nadepsána stať louis Thomase v ,La Revue critique des idées et des livres.
(l0' ledna l9l4). Autor není povrchní cestovatcl, kter;i podává jen dojmy; zná
dobňe i českou minulost nejen literární a uměleckou, ale i politickou; zná a odha-
duje správně i postavenÍ Čechrl v Rakousku a poměr jejich k vídni i Pešti; zná

i velmi dobŤc z osobního názoru vysokou byrokracii víderiskou a její soudy o Češích.

Za pieklarl stoji však zvláště dvojÍ velmi karakteristické pŤipomenutí, adresované

do našich i'ad. Prvnl t)'čc se unrěleckého vandalismu novopražského a zní: ,,Praha
jest město, jeŽ jest tÍeba nutně viděti: české pokroky finanční, prrimyslové, ob-

"r'od''í 
uči''ity z Prahy hlavnÍ město, které nemrlže žLti, aniŽ se modernisuJe,

a v Praze boŤí se mnoho, někilg i bez rozuahg a nekritickg' Jest tŤeba podrobiti se

skute čnostem: v polovici XIX. stoleíí byla Praha město pokleslé, v němž mohl

citliv$ cestovatel sníti do libosti; dnes dfše zdravÍm a silou; na štěstí uchovala si
ncjkrásnějši zbytky své minulosti. A jest možno piáti si jen, aby i nadále moderní
město pojilo se k městu starému, aniž je kazilo, AIe dnes iest pouinnostl uměIct7
a pŤatel Prahg nedopustiti iiž, abg se dotlkal kd,o i kamene i nejmenšl |asddg staro-
pražské. Neboť u den, Itdg Praha bgla bg ilplně poameričtěna', nebgla bg iiž Prahou
a nikdg bgchom do nI již neukročili',, Druhf odstavec pňibíjí plnÝm právem novo.
táÍské opičáctvÍ uměIecké mládeŽe české. Vyrovnanf, harmonickf a vzdělanf
Francouz má jen jemnou ironii pro tyto pošetilosti, které se mu jevÍ jako dětská
nemoc národa pŤíliš mladého. ,,Mladí unrělci praŽští, zdá se mně, neJsou dosti na
stráŽi proti své lásce k novotě, k novotě všemu navzdory, k novotě často pitomé,
často absurdn|, k onomu novotátskému bláznovstvÍ' které jest formou snobismu
pŤeneseného do uměnÍ. PoněvadŽ máme v Paňíži vždycky několik mladfch vf.
stŤedníkťr, kteŤí pÍehánějÍ logiku (ovšem že svou) za meze vkusu, a poněvadž PaňlŽ
platí za první město světa, cizÍ umělci, kteiÍ piišli do PaŤíže dokončit svou vfcho.
vu, bjvajÍ strhováni z nadšení velmi piirozeného kolem dvacítky k obdivu Jediné
novot nejvyjevenějších. Tito mtadí Švédové, Finové, Češi nechápou, že se zákla-
dem rozumu a skepse, kterf vězí v kaŽdém mozku francouzském, mladlvjstÍed.
níci francouzštÍ z r. 1910 budou r. 1920 poněkud klidnější a Že za dvacet let i oni
budou mluviti o prauidlu, ufiběru, ukusu,,.

Jindfich Voilak píi ilíle

MuŽ těžce zkoušenf jest JindŤich Vodák. Dvojí jubileum, Sovovo a Macharovo1
těsně za sebou a tedy dvojí nutnost vykonati práci, jakou očekávala od něho
strana, chlubícÍ se ne bez skryté ironie, že vnesla politiku do literatury, coŽ jest
bezesporná pravda, zvláště dodáš-li pied substantivum politiku pÍisvojovací zá.
Jméno a rozumíš-li: suou politiku. Musil se tedy, aby nezklamal oěekávání svfch
kommiliton ' Jindňich Vodák tužiti a pracovati rukama nohama; šlo o věc pro
spásu realismu v Čechách dosahu pŤímo životnÍho: o stavbu potěmkinovskfch ves.
nic; sešroubovati co nejníže hodnotu Sovovu, vyšroubovati co nejv!še hodnotu
Macharovu, aby takovj venkovskf stoupenec realistickf byl na konci nora l9l4
pÍesvědčen, že vyhrát i literární a umělecké terno, když se zorganisoval ve straně
lidovo-pokrokové, a že mimo realism Jcst i umělecky a básnicky v Čechách samá
chamradina. Tedyl vykasati si rukávy a k díIul Nejprve 22. rlnora: Antonín Sova
padesátnÍkem. A pňed článek tento rlvod, kterf opisuji in extenso' poněvadŽ jest
svého druhu mistrovskj kus farizeJského umění pňetvaŤovacího a zasloužÍ si detail.
ního ocenění.

,,Všecky články a rlhrnné stati o našich žijilcích básníclch bylo by neJlépe odložit
někam po dalšÍch čtyiiceti, padesáti letech. Až, 6 tiplnějštm pÍehledem, bude vÍce
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