
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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