
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.
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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



105104 i kritickj.., což jest možno jen podepsati: pod vlajkou bibliofilie plavt se právě
v dnešní pŤechodnÓ době nejeden nevkus a nejedno umělecké nedorozumění, jeŽ
Jest tŤeba rozptjliti.

Boženy Němcoué Korespondence
PrvnÍ svazek této korespondence, objímajícÍ léta 1844 až 1855, obsahuje sto

tÍináct listr), psanÝch většinou BoŽenou Němcovou; jen maly zlomek pÍipadá na
dopisy odeslané Němcové rriznymi osobnostmi, jeJí pritelkynÍ Rajskou-Čelakovskou,
Čelakovskfm, HavlÍčkem.

Němcová byla dopisovatelka horlivá a někdy piímo vášnivá; bytost družná,
ilusionistka _Ťíká sama v listě k He]celeíovi této své vlastnosti lehkomyslnost -,
žiJÍcÍ plně ve chvÍli a vzdávající se jí cele, ráda se sděluje, není-li tato chvlle pňíliš
tísnivá, mučivá a zoufalá. Kde nastávajÍ větši pausy v korespondenci Němcové
s Jejtmi pÍáteli, pokud pomlky tyto spadajÍ na vrub Němcové, vŽdycky je zaviĎuje
jen jejÍ trud a utrpení, starosti a nemoc' která ji ,,promrzela..; sdělovat se v tako.
vfch chvílÍch nechce, poněvadŽ této Ženě, dobré ne ve smyslu nějaké psané morálky'
ale samou její bytostÍ, schopnou enthusiasmu životnlho, ŽilzÍLÍcl po něm i dávající
jej, pÍíčí se, aby šííila malátnost a kles]ost a pienášela je na své okolí. Jen v$jimečně
podléhá v tomto prvním svazku svfch list roztruclrlenÍ, ale hned násilím skoro
z něho se vytrhuje.

-Celf Život Němcové, jejÍ nezdolné silné duše, trávené všemi jedy životními a ne-
dotrávené jimi pňece, zrcadlÍ se v této korespondenci až do všech pokoŤujÍcÍch epi.
sod, které bys z ní tak rád vymytil. Tu jest poměr její k Rajské-Čelakovské, zdá
se dosti chladné a prrlměrně rozšaÍné starší dÍvce, na jejíŽ rozhodnutí pro sriatek
jejÍ s Čelakovskfm Němcová snad spoluprisobila' aěkoliv jistě ho neurčila,jak se
domnlvá psychologicky málo bystrá choť profesora vratislavského. Tu jest pÍeté-
tavf redakěnÍ síyk Němcové s Havlíčkem, kterému posílá pňÍspěvky tak radikálně
protiklerikáIní, Že jich musÍ odmítat i tento satirik a vykládat jí svou opatrnostní
taktiku. Tu jsou tÍi list,y Janu Konopovi v Medákově o věcech lidově osvětnfch
a politickfch. Tu jsou i dokumenty k episodě Bratrstva Klácelova a k učastenstvi
Němcové v něm, tak karakteristické pro potfeby jejÍho enthusiasmu, piátelskÓ
druŽnosti a jakéhosi erotickosentimentálnÍho komunismu' kterf právě svou snad.
nosti a nevyjasněnostÍ musiljí pňinést chvíle pokoÍujÍcího roztrpčenÍ,v něž nakonec
zkysl jejÍ poměr k Matouši Klácelovi i k Helceletovi, a vynésti jÍ urážky mravnost.
nÍch pedantrl, jako byl Hanuš. Tu jsou počátky pÍátelstvl jejÍho s Johannou Mu-
Žákovou, která nebyla ještě Karolinou Světlou, pňátelství, kterému také bylo sou-
zeno, aby utonulo v kalnych nejasnostech, kÍivfch situaclch, v nichŽ oc|tala se
Němcová jako Rousseau častěji neŽ jinÍ' romantismem své družnosti a jakfmsi
bohémstvím svého srdce. A tu jest konečně Íada listrl prosebnfch Purkyni, Šem-
berovi, Markovi, Vrťátkovi, Pospíšilovi, slečně Hlavsové, které bys tak rád vyrval
i z korespondence i ze Života Němcové a jichŽ Íadou ještě budeme se musit pro.
trpět ve svazku pňíšttm.

Nového světla v myšlenkovÝ svět Němcové tato korespondence nevnášÍ; myš.
lenkovf a ideovf život Němcové nemá také záhad: Němcová Žila jinÝmi oryány
neŽ mozkem, a jejÍ pÍesvědčenl a soudy byly jen vÝrazem Jejího temperamentu

a někdy jistě jen drisledkem situace nebo nálady. Karakteristická jest její nechuť

ke klerikalismu, ktcrá propuká velmi ostÍe na několika místech -, ale podiví se jI

ien ten, kdo nevÍ, Že Němcová pŤirostla srdcem plně k Heinovi a Mladému Ně-

mecxu. Tak čte se tu apologie Havllěkova a jeho boje s ,,čern]ími ptáky.. (str. 167),

odpor k misiím iiguriánsk1y'm (tamže), nenávist jesuittl (,,Jesuita vládne paní Amer-

]ingovou, Amerlingová zase stavem, kde se vychovávají ty naštr nadějel NemusÍm

ti rlále vykládat, jaké to bude vychování, kde se vloudil jesuita.., strana l87, a po-

dobně na str.203). Za zmírtku stojí některé pedagogické názory Němcové, tak

ncchuť k nepraktické a neživotné vfchově dívčí (kritika r1stavu pÍ Amerlingovél

str .  186 a 203:, ,Ty holky jsou samá pÍetváÍka'  sama c i t l ivost a ideá lnost,  sama
aÍektace; srdce jim jen ustavičně pro vlast a národ hoňí, a zatím nahlÍdnete-li blÍže,
je to prázdnota holá..) a odpor k tehdcjšÍ dětské literatuÍc, ,,plné nezáživné pro

dět i  morá lky. .  (str .  279).
Pro spolcčenské poměry praŽské, a jistě ne jen tehdejší, jest karakteristická ža-

Ioba Němcové do společenské hrubosti a nízkého klepaÍství: dnes mohla by se žalobá
Němcové opakovat doslova. ,,Ne dost nehody, ne dost bolesti s chorobou Hynka,
o němŽ mi dává Dr. zprávu' že se neuzdraví, ještě i takych kleprl slyším, takjch
nemilych pověstí, hanobujících' Že nevlm ani, jak kdy v Praze se ukážu, a nejraději
bych se odiekla tam jít' dokud by všecky nezapomněli, Že kdy na světě jsem byla..
(sLt.247\ - moudrf domyslí si již sám, jakého baráčnictví citového a rozumového,
jaké farizejské hrubosti hnÍzdem byla tehdejšt společnost praŽská a jakfm spole.
čenskfm peklem bylo procházeti zde Němcové. A jest dnes lépe? Praha Jest dnes
ve]kym městem, ale uelkoměstern, rozumí-li se pojmem tÍm vkus, takt, jemnost
a noblesa společenská, jest tak málo, jako byla jím za dob Němcové.

Hlavní vfznam korespondence jest však v tom, co podává pro povahopis bás-
nlŤčin a pro genesi jejího dÍla. Jejl duše lehce vznÍcená, stále douÍajicí a věňlcl, pňe.
nášejÍcí se optimisticky pŤes tíseů a trud chvÍle a plně vyžívajlcí hodinu šťastnou,
pŤetékající a kypÍcÍ, ráda vzpomÍnajÍcí, ráda fabulujícÍ, ráda snící, všude plně se
projevuje. Tu jsou listy, v nichž vzpomíná na své dětství a vypisuje své mládÍ, líčl
svou rodinu, kres]Í svou tehdejšl zpupnou, tvrdošíjnou povahu; a jiné, v nichž
klcsá pod tÍhou svého neš|ěstí, a jiné, kde v i]usi a snu hledá léku a kŤídel,
Jimiž by znikla trudu a bědy Života skutečného.,,Avšak když mi hněv a lÍtost.
nad touto ncmožností (rozuměj: zaletěti do krásnějšich krajrl) skutcěnou slzu vy.
nutÍ - zahouknu si na ty zlobohy, kteŤí jiŽ se hrnou a své drápky zabodnout by
chtěli do mého srdce, svfm jedovatfm dechem krev mi zkaliti _ i sáhám po
čÍši, kterou mi k občerstvcní podávajÍ dobré moje vÍly. _ Ty divotvorně ihned
rozplašejí děsné chmriry _ šedou oblohu měnÍ v modrou, lemujou zlatem _
zem Šatí v roucho zelené a v ty květy zvadlé vdechují život svěží _ a v tu krásnou
pÍÍrodu kouzlÍ obraz nejkrásnějšího člověka dokonalého _ svobodného. Tak mi
rozpňádají ty obrazy dále _ dále _' Vidíš, tak já se opíjím na chvÍle a zapomínám
na tu bídáckou skutečnost... (Strana 2|3/2|4.) A jinde: ,,Jak ráda chvílemi blouz.
ním' Že mne navštívíte na horách, že proŽijem blaŽenfch několik dnr1; _ a je to
marné volánÍl Ate kdyŽ nenÍ skutečnost, ať blaŽí senl Jak často ukojila jsem touhu
po.moii .- ve Snu. Sen mi pÍivádí drahé osoby, jeŽ více nespatŤím _ ve snu bfvám
někdy celá já _ bjvám šťastná na chvÍli. _ Proč pak naŤíkat, Že to jen sen _ když
mt z stane toho pocit i celf den; za takovf sen Já vždy srdeěně děkuji . . . .. (str. 276.)




