
100 jako by lcŽela na jeho Životě. Takovfm dojmem prisobila na mne skoro vždycky
jeho tvorba, která jest plna mocnÝch a někdy richvatnfch rozběhrl, ale málokdy
dostupuje uzavŤeného, cele harmonického a vykoupeného ritvaru uměIeckého a bás.
nického. Skoro vŽdy lpí na ní cosi temně zemitého; jakási apriorní dogmaíičnost,
theoretická jednostrannost a dialektická umys]nost jako by mu bránily, aby se ne-
dal nikdy zcela unésti čistfm názorem a ryzí intuicí básnickou. Často byl príiiš visio.
náňem,abymohl b}'ti plněbásníkem; častěji ještě nenávistnfm rétorem, mstivfm
prorokem, jÍzlivfm propag{torem, aby mohl bfti celfm a dokonalÝm umělcem.

Rabelais: Hr zypln! žiuot aelikého cargantuy, otce Panta.

8r ueloD {,, slo ž e l,! hily si panefiI, AlkoJ rib as em, JiIo soJern
quintessence
Nákladem Ant. Reisovfm' v:ipravou Brunnerovou a společnou prací pěti čes.

kjch romanistri, české Thelémy, pp' Jana Čárta, dra Fr. Kamar;ita, Stan. Malce,
Jos. Rejlka, Karla Šafáňe, piispěním veršovnického uměnl páně J. Munkova a filo-
logické vědy p. Haškovcovy dostává se na veŤejnost dokonal:Í a pěkně vydan1t
pňeklad renesančnÍho veledÍ]a Rabelaisova, pŤeklad,ktery sloužl ke cti všem zrlčast.
něn1y'm umělctlm i učencrlm. Methoda široké a radostné spolupráce a spolutvorby,
kterou zde nastoupil po prvé hlouček českfch moderních filolog , zdá se mně bfti
opravdu zptisobilá, aby byly zdárně rozŤešeny rllohy tak obtÍŽné a nesnadné' jako

Jest pieklad dlla Rabelaisova, plného vyšin i nížín, moudrosti i pošetilosti, věčné
poesie i jalovych časov1fch narážek a her slovnych, ducha, vtipu, rozmaru, síly
i oplz]osti' Širého jako vzkypělá jarní Ťeka, která vystupuje často z bŤehrl a unášÍ
s sebou vedle nejlepšÍ a nejurodnější prsti i písek a štěrk. Co zvláště cením na dÍle
pp. pňekladatel , jest, že píi všÍ věrnosti a pňi všÍ filologické erudici vedli si v pravf
čas í tvoňivě a dovedli spojit velmi dobŤe věcleckou věrnost s uměleckou volností;
tak dostává se nám piekladu, jenŽ prlsobí ne jako těŽká práce hmotné spoutanosti,
nÝbrŽ jako tvt1rčÍ dílo volného uměleckého vzletu. Jest si pŤáti, aby jmenovaná
družina nestanula v pťtli cesíy, n1/brŽ dala nám co nejdiíve Rabelaise ce]ého. -
Komu jest tŤeba k Rabelaisovi a právě k poslednÍm kapitolám této první knihy

Jeho románu o Gargantuovi a Pantagruelovi livodu ]iterárně historického a filoso-
Íického, tomu buď z české literatury doporučena pěkná studie Prokopa M. Haš.
kovce , ,Rabela isova pohádka renesance..v České mysl i  (ročník IX ' ,  sešit  2.  a 3.) .

P íí p ail Si eb en s chein a

byl v některfch listech, jak jsem se dílem doslechl, dílem sám dočetl, pŤedmětem
rozčepfňenfch poznámek, gloss a někde Í šklebkti a tok na Novinu: vyrov-
nár'ám se s nÍm tedy dnes otevieně a jasně, poněvadž nenávidím všeho tušovánÍ
a kŤidovánÍ a neměl jsem k němu nikdy pĚíčiny. ČienáŤi vědí, oč jde: p.  S iebenschein
piiznal jiŽ' že několik věL z iluodu k jeho referátu o ,,Staviteli Solnessovi.. Jest
volnf pieklad nebo parafráze z Babovy studie ,,Cesty k dramatu.., a vyloŽil tento
nemilf pŤípad omylem' jehož se pry stal obětí' VÝklad tento pokládám za pravdě.

.^aahnÝ a mám k tomu tÍm většÍ mravní právo, člm méně proto p. Siebenscheina 101

|:;:;;;."' p. Siebenschein jest vinen po mém soudu lehkomyslnostÍ nebo nedba.

'"""''i" i.n" omluva spěchem je nepŤípustná a nedostateěná. Ale píesto, soudím,

:;;" ; tomto pŤípadě o nic většího než právě o omyl z lehkomyslnosti nebo po.

""lr'"o.ti' 
opisovati slovo za slovem nebo větu za větou, této dětiriské prost,odu-

chosti mrlŽe se dopustiti jen člověk na hlavu padlÝ _ a tím nepokládajl p. Sieben.

scheina ani jeho nepĚátelé. Kdo chce opravdu literárně loupiti nebo krásti, nepo-

vede si tímto naivně dětinsk1im zp sobem, povede si rafinovaněji a zamete po sobě

stopu tím zprlsobem, že vezme věc, ale změníslovo. Praví literárnÍ ]upičové, a lupičo.

vé v literatuŤe av lmělÍ jedinc nebezpeční, jsou ne ti, kdož berou slova, Ťádky, fráze

a věty, slovem literární hmotu, nybtž ti, kdož odkoukávajl ducha, smysl, rytmus,

intonaci, vnitiní ráz, v ni a vfraz a padělajÍ je v jiné látce. Takovému lupiči nedo-

lrážeš juxtaposicí pŤed soudním tribunálem, že něco uzmul, poněvadž nic neopsal

slovně, a pÍece oloupil víc svou oběť, než kdyby z nÍ opsal celé stránky. v tomto

smyslu jsou neoriginátní na pi. někťeré stránky p. Karáskovy, Martenovy nebo

Procházkovy, poněvadŽ padělají paradoxní gťacii a ironii Wildovu nebo smys]nou

melancholii Péladanovu nebo názorně naléhavou obrazovou methodu Barbeye d'Au-

revilly. Ale ovšem to piesahuje obzor' rozum, znalost a soudnost naší literární policie,

a proto ticho po vlastech. Jako kaŽdá špatná a zbabělá policie chytá i naše literárni
policie občas s bramarbášskou pÓzou a s rámusivÝm halasem píestupníky nejmenšÍl
jest to velmi pohodlné a získává si tak lacino pozlátkovou svatozáŤ na svou krátko-

zrakou tupou leb; opravdovfm škrldcrlm dovede se zato velmi uctivě vyhnout a Žít

s n imi po pŤípadě i  v t iché pÍátelské shodě, neboť soudit  je a trestat je,  k tomu
schází jí i síla i odvaha. opakuji znova s klidem: svou lehkomyslnostÍ nepoškodil
p. Siebenschein ani české literatury ani některélro určitého literáta, nfbrž jen a jen
- sebe. A odpykal si a odpyká si jeŠtě svou nedbalost nad všecku slušnou a spra.
vedlivou mÍru.

Naproti tomu jsou v nejbliŽší minulosti prÍpady literárních pňeěintl mnohem
závaŽnějších, které opravdu poškodily literaturu i obecenstvo, pro něž nenašla ani
rozhorlení, ani odsudku, ani sarkasmu naše t. zv. literární veňejnost, ačkoli po nich
pňlmo volaly. Aby bylo jasno, o čem mluvím: Arnošt Procházka pieložil Brovlnin.
govu bá;eI i , ,Na balkonB..  tak ničemně, Že by j i  měl i  dávat číst trestancr im, kteŤ-i
si chtějÍ zkrátit žaláň, a poěítat jim kaŽdf den íé četby za dva dny samovazb..y-.
Byl i  l idé, kteŤí s i  koupi l i  kníŽku p. Procházkovu, snaži l i  se čist  j i ,  a le odhodi l i  j i
zouťalí a prísahali, Že nikdy nevezmou od Browninga do rukou ani rádky' Pan
dr iFr .  Chui loba ukázal  v III .  číste]jNoviny, Že;pan Procházka neporozuměl ce lé
Ťadě míst ani  jazykově a piek lídal  n3smysly _ ani  nemluvíc o básnickfch a umě-
leck$ch problémeclr pňekladatelskfch -, slovem, Že jeho preklad z Browninga jgg.t
oezcenná literární trivialita hors concours. A česká ]iterárnÍ veŤejnost? Nic, ani
s l o va , an išp i t nu tÍ ;n i c , j a kobysenechume l i l o . chod i l a  ko l em šk r l d ce t iševbaěko .
rách'  A nalez l  se dokonce člověk, kter nedávno ve feui l letoně denního l is tu v ja.
kémsi pilležitostném článeěku k Browningovfm stfm narozeninárr napsal s klidnou
drzostí,  Že , ,Na batkoně..  píeloŽi l  krrÍsná Arnošt Procházka.. .

' . .  
ovšem:lp. 'Arnošt"Proeházka má ke svfm s luŽbám revui ,  kde vychr lí na kaž.

qeho' kdo vzbudil jeho nelibost, proudy své nejkalnější a nejblátivějšÍ vÝmluvnosti.
A pfece jest jisto, že Procházka prohÍešil se svfm pÍekladem.těŽce na Brownin-



I02 govi i na české literatuňe: ne-li znemožnil, alespoli velmi ztÍŽil pro nejbližší dobu
novf dobrf pňeklad dramatické básně Browningovy, ncboť pochybuji, Že někdo
vydá zítra po drubé tutéž knihu.

AIe toho statečná literární policie česká nevidí a vidět nesmí, je-]i jí jeJí krlŽe
drahá. A tak bude i nadále s ]íčcnou drlležitostÍ cedit komáry a s klidnÝm svědomÍm
polykat velbloudy.

Francis Jammes: Les céorgiques chrétiennes
Básník, kterfjest právem ctěn jako jeden z knížat moderní pocsie francouzské,

vydává souborně sedm zpěvtl své cyklické básně a podává jimi dílo své zralosti,
plod doby, kdy ,,vous již bělÍ kolem jeho směvu.., jak pravÍ sám v této knize'
,,KŤesťanské Georgiky.. poěÍnají se na konci léta, ve chvlli, kdy se žne obilí, a po.
kračujÍ rytmicky s tokem dob a časr1, aby vyčerpaly plně kruh celého roku, ale
nezastavují se tu: pokračují a končÍ ve stŤedu druhé zimy' V těchto sedmi zpěvÍch
vyzpíval básník.pĎísnou a zákonnou metodii letÍcího času, stojící země a kráčejícÍho
člověka; věčné ďvadlo prldy zrariované v tuhé práci člověkem a dávajÍcÍ mu za
rány chleba; velikost bezejmenn ch rekti selské epopeje, oráčri, vinaňli, pastyň ,
lovc , jež tyčÍ pied tebou v mocn}'ch antickfch siluetách, v pÓzách upomínajÍcích
na Michel Angela a jeŽ provází od kotébky do hrobu nebo k oltáŤi; veliké a prosté
jeviště polí' nebe, hor a stráni; děje zároveri pathetické i drivěrné; realitu' legendu
i didaktiku. Dech heroické tvr1rčÍ pokory vane touto b{snÍ a pŤed ním nenÍ nic
malého a nic všedního: rozdmychává ve všem oheri odvěké krásy a síly, vracÍ
všemu ztracen slavnostnÍ vjznam a smysl. Jammes jest stejně velk$ básník jako
myslitel a kŤesťan; zná pÍírodu ne jako povrchní a domfšlivf amatér, ale jako
pokorné dítě dílo svého boha.stvoŤitele, a co z ní vyčítá, jest moudrost stejně po.
kojná a slavná jako veliká a bezebŤehá. KaždÝ nejmenší pŤedmět pÍírodní, každá
travička a bylina častní se tomuto posvěcenému a poučenému duchu v díle božské
Iásky a spásy a celá pŤíroda stala se tu pňedsíní chrámovou nebo spÍše pňeddvoŤím
nebes. Jsou v jeho knize stránky, kde nevíš, čemu se více podivovat, zda pozoro.
vatelské pronikavosti a pŤesnosti jeho zraku nebo vzletu jeho obraznosti nebo lÍbez-
nosti jeho srdce zakotveného v nejhlubších iistotách.

Právem cítí se všeobecně, Že básníci jako Jammes dávají moderní poesii fran.
couzské novf směr a že tvoÍí nové formy básnického cítěnÍ i v1hazu. Jammes jest
velikÝ milenec radostné skutečnosti, tohoto největšlho zázraku božÍ lásky. Jsme
zde na opačném pÓlu toho, co pokládá se posud u nás za modernÍ poesii francouz.
skou:jsme zde na tisÍce milvzdáleni vší dekadence, všech perversit, všeho exotismu,
všI misantropie romantické i naturalistické, všech Baudelairr1, Mallarméri, Gon.
court . Na to upozornil zvláště drlrazně a šťastně Paul claudel, sám velikf básník
a vášnivf kŤesťan jako Jammes, v obdivném článku, kterf věnoval v La Vie
knize básnlka podpyrenejského. ,,Společnym znakem,..píše Claudel,,,všech spiso-
vateltl, kteŤí se narodili na našÍ p')dě po Revoluci, bylo to, co nazval Wagner ,ne-
spokoJenostl s tím, co jest.. Jest tÍeba za kaŽdou cenu prchati, unikati: do minu.
losti, do budoucnosti, v opium, do alkoholu, do neŤesti, do sn , za moňe, za živoL,
,any where out of the world.. obraznost veršovcrl jest zaujata jen stÍedověkem,
Španělskem, Italií, Indií, Čínou, Světlem antickfm, budoucí obcí' Goncourtové.

Huvsmans uzavÍrajÍ se do rizkfch pokojÍk ' pÍeplněnfch bibeloty. Život se ,pro. 103

I"i:".o",''dávi;. Za.iÍmá-li se romanopÍsec o svět, kterf jej obklopuje' tož jen
".,"^]"- 'nv,icj maloval v nejděsnějších barvách, afektuje necitelnost k němu a od.

.1""i.ía 
"ár-.o. " 

nichŽ cltÍš mstivost co nejtrpčÍ. Všecko dÍlo civilisační snaŽí se pro.

."j.iii." nejryclrleji tváÍnost země, zbaviti se toho, co jest, pomluviti minulost

"..iiro*no.t 
ve jméno sn a pokroku. A tu _ Ó zázraku! - zrodil se v koutě

i.."".i. básnÍk dokonale spokojenÝ svfm osudem. NesnÍ o tom, aby odešel, aby
.^.,*''il 

..,ou zem a svrij krb. Nejen že neopovrhuje ničím z toho, co jej obklopuje'

ii'l"u'''. otevĚe oči, c1L1, Že je jakoby piekonr{n a zahanben tím rlžasnfm zá.

,." iá., jímŽ jest skutečnost...

crafickj kabina Jana Štence

Ve svém domě, v Salvatorské uliei ě' 8, oteviel známÝ znatel a pŤítel grafiky

kabinet, ktery bude seznamovati pravidelně obecenstvo s vybranfm uměleckÝm

dílem tohoto oboru a prostňedkovati jeho prodej. Poněvadž celji podnik p. Štenc v,

Jak se presentuJe, má ráz pÍísně uměleckf, vzdálenf všech tržnÍch kompromistl,

lest v něm vítati drlležitého ěinitele v kulturnÍm životě praŽském, kterého jsme

dávno postrádali a po němŽ Jsme dávno toužili. Tento podnik bude vydávati i kata.

logy jednotlivÝch vynikajÍcÍch grafik , zde vystavujících, provázené reprodukcemi

" 
t'ta"ty kritickfmi; leŽí pŤed námi prynÍ z nich, věnovanf Maxi Švabinskému,

a pŤedstavuje se pěkně jak po stránce textové, tak po stránce reprodukčnÍ.

Posleilní iluojitj sešit (B.l9.) Volnlch sruěr

Jest velmi šťast,nf; věnován jest velikému francouzskému klasikovi sedmnáctého
stotetl' Nicolas Poussinovi, k němuž po jakémsi chladu v době malíÍského realismu
nalezl si dnešek zase prÍstup a k němuŽ vzbudil v sobě zase pochopenÍ, rlctu a lásku
_ všecko to jen na svrlj prospěch. Kult Poussinťrv oŽivuje ve Francii souěasně
s kultem Racinovfm, a není to jen pouhá pomÍjivá mÓda novoklasická, co pro-
šlapává Si znova zarostlou stezku k těmto dvěma ušlechtilfm chrámrlm umělecké
i lidské a kulturní harmonie; ucta k oběma genirlm, v podstatě své tolik si pŤÍbuz-
n:l'm, pramení z poznání, že jsou z těch vjsostnych, všelidsky platnych zjevtl, na
nichŽ musí orientovati se umění kaŽdé doby, které nechce zahynouti v chaosu.
Dvojitf sešit vo]n ch směrr1 obsahuje vedle dvacíti dobrjch reprodukcí děl
mistrovfch i velmi pěknou, hluboko se prodÍrající kritickou stať p. Bohumila Ku.
bišty,jenž za Svého pobytu paííŽského mnoho studoval velikého klasika a kopÍroval
i Jeho ,,Orfea a Eurydiku".

Philobiblon
sluje novy měsíčnÍk, věnovanf kultu krásné knihy české a všech otázek s nÍ sou.
visících; rediguje a vydává jej básnÍk Stanislav K. Neumann v Bílovicích n. Sv.
u Brna' K jeho zaloŽenÍ vedlo p. Neumanna pňesvědčenÍ, že ,,právě teď... česká
bibliofilie potŤebuje oddaného rytÍŤe, obhá;ce a bojovnlka, nestrannf orgán obrannf




