
a která ví, Jaké povinnosti klade na ni mladf rozvÍjejÍcÍ se život, ohroženf tolikerfnri
a tak osudnfmi nebezpcčÍmi. Dr Foustka seznamuje tě ve své uvaze nejprve stručně
s vjvojem dětské ot{zky, probírá pak nejrliznějšÍ formy utrpenÍ dětského a pÍe.
cházÍ odtud v závěrečnfch kapitolách k spoltčenské therapii, hygieně a profylaxi.
Úvaha Foustkova jest kus spolcčenské kritiky, opravdové v inspiraci a očistné
v tendenci1 dcch muŽné opravdovosti a vroucnosti' dech lásky osvícené a poučené,
neslabošské a učinné, dech duševní jemnosti a víry vane z této knihy a stavÍ ji
vysoko nad prrlměr dnešnl krá'"íé literatury, kde pňtliŠ často postrádáš pravé du-
ševnÍ noblesy a opravdovosti. V době literárnÍ specialisace' uměleckoprrimyslové
rutiny a literárnÍho bibelotství doporučuji její četbu litcrátrlm, aby poznali, kde
vyvěrá opravdová tragická inspirace Životní a kde jest tŤeba hledat vykoupeni
z dnešního zprahlého papÍťového hračkáňství literárnÍho. Jsou v knize Foustkově
stránky vyplněné tabulkami staťístick1y'mi, které tomu, kdo umí číst, Ťeknou stokrát
vÍc než stoh dnešní beletrie z nákladu Kamily Neumannové neb ,'Moderní biblio.
téky...

Robert Browning
Na 7. května piipadají sté narozeniny tohoto velikého básnlka anglického, jehož

vjznamu doceIiuje teprve doba nejmodernějšÍ. V Anglii i jinde na pevnině proniká
v poslednÍ době vÍc a vic piesvědčenÍ, Že v Browningovi má Anglie největšIho bás.
nIka po Shakespearovi, rozumíš.li básníkem tvrlrce dušÍ lidskfch a jejich osudrl'
PÍesvědčenÍ to vyslovil krásně líterární historik a estetik Arthur Symons: ,,Prvnl
a snad koncčnf dojem, kterf máme z díla Robcrta Browninga, jest dojem veliké
sily pÍírodní, nesmírné osobnosti. B{snÍk v něm jest doplněn mnoha lidmi. Jest
dramatik, humorista, lyrik, malíi, hudebník, filosof a učenec, všecko plnou měrou,
a uzavlrá a ovládá je všecky' Bohatstvín síly pňírodnÍ, svobodou a pronikavostí
ducha a zoru, energiI vášně a vznětu jest věrohodně druhf mezi anglickfmi básnÍky,
hned po Shakespearovi. V umění, v mocnosti nebo v trpělivosti, s jakou zpracovává
svou piÍrodnÍ rudu, pňekonávají jej mnozi; ale málokdo měl kdy tak bohatf drll
Jako on... ,,Napsal v(ce lež kteÍykoli druhy básnlk anglickf vyjma Shakespeara
a bližÍ se velmi gigantické sumě Shakespearově. objemnost díla nemá ovšem ceny
bez pňiměÍené jakosti; ale není bezptčnější zkoušky ani šťastnějšlho pr vodce vel-
kosti nad spojcnÍ obojího. Nejvyšší genius jest nádherně rnarnotratny; jen lidé
druhého Ťádu musí byti skoupí. Browningova dÍla nejsou pouhou sblrkou básní,
jsou plsemnictvím. A jeho písemnictví jest nejbohatší z modcrních dob. Je{i ,ncj-
lepšÍ poesie ta, ktcrá reprodukuje nejvíce Života., jeho mÍsto jest mezi velikjmi
básnÍky světov;y'mi. V širych mezÍch svého dÍla obíral se skoro kaŽd}irn udobÍm
a utvarem l idstvÍ nebo doÍ,knul se j ich, a jeho svoboda jest poutána jen hraniccmi
duše a poslednÍmi obvody 2i1'6ta... Česká litcratura měla s Browningem posud
zvláštnÍ neštěstí. Pňed něko]ika lety uveŤejnil o něm v H]adÍkově Lumíru bědnf,
venkoncem školáckf článek FrantiŠek hrabě Liitzow, loni ,,pŤebásnii.. (lucus a non
lucendo) ubožácky jeho ,,BalkoÍI.. Arnošt Procházka. Krásné, obsažné a objemné
studi i p. Chudobově, j iž počÍnám dnes uvcÍcjůovati, budc snad piáno, aby položila
základy k opravdovému studiu, pozn{ní a kultu Browningovu v Čechách; mohou
byti v dncšní době, zmatené tol ikerjm polovičat}'m di letantismem a poniŽované
tolikcrou surovostl veršovou i prÓzovou, jcn ozdravujÍcí a oblažující.

Spor o methoilu rornánoaou

La nouvelle Revue franqaise, jeden z nejlepšÍch uměleckych a literárních list

francouzskych, pŤináší v bieznovém a dubnovém seŠitě diskusi kritickou, která

..tz" lyt u nás pŤÍkladem, s jakou opravdovostÍ a vášnivostl a pÍece pŤitom osobní

DňÍstupností a vlidnostÍ uvědomujÍ si a ňešÍ si jinde spisovatelé základnÍ problémy

umělecké tvorby. V bňeznovém člsle uveŤejnila tato revue obšlrnf principielnl po-

sudek dvou novfch román Louise Bertrandazpéta Jacquese Copeau. oba rorn{ny

Bertrandovyjsou ncbo chtějÍbjt reaIistické, objektivně pozorujÍcí a popisujIcí Život
v určitych prostŤedích' Copeau pravl. pritom pěkně o Teal ismu: Bjt real istou jest
jedna z nejodváŽnějšÍch ctižádosti lidského ducha, pňi nÍž.nejtÍŽe se snášÍ nedosíatek
genia. opravdovy realism nedá se myslit.'bez.dokona]é invence klasické a bez velmi
silné obraznosti. Schopnost viděti nedá se vylhati ničím; psychologie mr1že tě okta-
mat lacinym paradoxetn, zdáním originality, vtipem, ale máš-ii vypravovat' co se
ti pÍihodilo, re{erovati'o tom' co jsi slyšel, záležÍ všecko na pŤízvuku pravdy. Pb_zo.
rovati ncní moŽno, aby piitom nebyla zučastněna'.celá tvá osobnost, celÝ tv j ge-
nius životní. Konec konc , pravÍ Copeau, jest dvojÍ rea]ism: jeden hledá život, ale
neinspiruje se j lm. PiehlÍŽí věci, postŤehuje je, ohlašuje je. Postihuje jen to, co se mu
nabízÍ, jde klidně, bez Žasu od piedmětu k pÍedmětu. A jest jinf realism, kterf
se zastaví, obdivuje se, rozbÍrá; kterf se ztotožĎuje s věcmi, proniká je a projímá
je; kterf Žije s nimi od j ich narození v nejd věrnějšÍm prolnutl. Tento druhf realism
Jest realism geniálních tvtlrc , kteÍÍ otevÍrajÍ hluboké pečeti, jimiŽ jsou věci zpeče-
těny. To jest realism Dostojevského, jemuŽ podstatou skutečnosti jest to, co poklá-
dají jiní za cosi vfiimečného, fantastického, chimerického. Cope au vytjká Bertran-
d'ovj chladné hrom,adění detail , pťesnost bez obraznosti: mechanicky monotonně
registruje prf všccko, a tak dělÓ objemné knihy,lktcré jsou chudé vnitŤnÍ tátkou.
NejvětšÍ kletbou romanopiscovou prÝ jest snadnost pozorovánÍ; takovÝ romano-
pisec ničeho nepomine, všecko zregistruje a popÍše _ a právě proto neukáŽe nárn
nic z Životní pravdy a jejÍho pathosu. Popis, popis, popis _ jdou-l i  spolu dvě osoby
na procházku, jest to jen záminkou k popisu' A nevystoupi nová osoba a nepronese
tňi slova, aby nobyla široce a piesně popsána. obrazy, které maluje Bertrand, ne.
splÝvajÍ prf s osobami, jsou stále mimo ně. Konec konc redukuje se všecko na to,
že autor jest pozorovatcl nezučastněn1/, ncd věrn1f., amatér, kter1y' obkoukává si
věci a lidi, do včcrejŠka mu cizí, jiŽ vzbouÍili dnes jeho zvědavost; tváŤí se jako
dobyvatel nov)'ch cxotickjch iiší; pravf umělec i v cizině, i v cizím prostŤedí, jest
klidnli' pokojny, drivěňivf, nepozérskf jako Gauguin na Tahiti.

Dubnové číslo piineslo velmi zajÍmavou odpověď Bertrandovu. Vytjká Co-
peauovi, žc jest bťrgqonovec a Že propaguje methodu sentimentální, kdežto methoda
tjertrandova jest pry intelektual ist ická a jestiprf a byla prj methodou všech vel-
Kycn mistr románu francouzského' V této methodě jest prf popis velmi drl leŽitfm
činitelem a * velmi nesnadn m. ,,Nejprve jest tňebá aoie,t',ueL abyš tu vynikl:
coŽ jest, mluv si kdo chceš co chceš, velmi vzácné. Pak jest tÍeba uspoŤádati, co
i.J ::uul a co jsi vybral, buď abys vyvo]al dojem krásy nebo sugeroval ideu, nebouuo.;l zarovcĎ. Ifesrniš si d.ouolit popís, kter! neuede h idei neLo kter! ugpadd z cel.ko.uého tÓnu dlla' odtud plyne, že jest to]ik popis špatnÝch. V prÓze znám jen
|]11le1ta, ktcrf dovcdl uplně a uědomě uspoÍádati popis. Théophile Gauticr a Zolapopisttjí špatně, poněvadŽ postupují hromaděním detailrl' aniž pozorují valeury.
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