
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.)



106 A vlastrrí tvorba básnická měta pro Němcovou tjŽ blahotvorn1,i vjznam: vy-
trhovala ji z běd a trudrl skutečnosti a pÍenášela ji ve stav snového opojení. Byla
jÍ jakfmsi opiem ušlechtilého zprisobu. Tak vypisuje alespoí Helceletovi genesi
,,Babičky... Po srnrti syna jejího Hynka, ,,kdyŽ na mne všechny těžkosti, choroba,
zármutek, bída, klam v lidech, jeŽ jsem za pÍátely drŽela - vše to kdyŽ na mne
doráŽelo a mysl moji. tlŽi|o,,, našla ve svÝch papírech lístek, na němŽ byl pozna-
menán od tŤÍ lct plán k tomuto dílu. ,,Nemohu to ani povědít, jak mne tenkráte
vzpomínka ta, unášejic mne z trudu života do utěŠenjch dob mládí, umírnila, potě-
šila. s chutí pusti la jsem se do práce..... Umění takové nebude ovšem nikdy
uměnÍ monumentální a velkého stylu, nÝbrž uměnÍ hŤejivé, intimnl, prll realistické,
p l fabulované.

V knihoaně Kytici
v souboru dokonaljch tiskri, které vydává prof. Milan Svoboda na Vinohradech,
vyšly nedávno dva svazky, jež s radostí zde zaznamenávám a doporučuji milovn|
kr1m uměleckfch knih: Kleistova tragedie ,,Penthesilea.. v pňekladu otakara
Fischera a BoŽeny Němcové ',Babička... obě knihy jsou clokonalé ukázky bezpe č.
ného, cudného a oduševnělého vkusu, zvláště ,,Babička.., a měly by se dostati do
rukou co nejčetnějších; kdo zamiluje si tyto krásné, jemné, zdrŽenlivě dekorované
knihy, jest jiŽ immunisován i proti nehoráznjm a pcchybnfm experiment m,
v nichŽ potácí se ještě část našeho biblicfilství, i proti t. zv. nádherné knize, jak jí
rozumí ještě většina našiclr oficiálních nakladatelri a která není nic neŽ procovská
nešlechtěná hrubost.  Jubi le jní vydánÍ,,Babiččino..vrací se textově k pr ivodnÍmu
vydánÍ z r. 1855, což jest možno jen schváliti, jest tištěno na tenkém anglickém
papíŤe , ,oxfordě..  a ozdobeno hel iogravurovou podobiznou Němcové na japonu;
Kleistova tragedie jest šťasíně tištěna dvojbarevně na ručnÍm papííe a má proti
tichému a pckorně starosvětskému rázu ,,Babiččinu.. ráz spíše monumentálnl.
PŤeklad Kleisttiv od p. Fischera jest dobrf, ale vzlrledem k tonru, že jest nerfnlo-
vanf, nemusil si bráti ani těch licencl, jež si vzal.

Herbert Eulenberg: Neue Bililer
Eulenbergcvy,,Neue Bi lder. . ,  ne méně neŽ jedenatŤicet portrét básník ,

politik'i' mallÍrl, hudcbních skladatehl rriznfch národ11 i dob, jsou pokračov{ním

,,Schattenbilder.. téhoŽ autora' vydanfch taktéŽ u Cassircra v Bertíně pied dvěrna
roky. A jako první náležÍ i této druhé knize podtitul ,,slabikáŤe pro lidi kultury
potŤebné v Německu..; všude skoro a pŤi každé pŤÍležitosti ujímá Eulenberg své
drahé P. T. německé obecenstvo za ucho nebo jinf orgán tělesnf a aplikuje nu
názorně pedagcgickou lekci, ukazuje na tuposti, uráŽky, surovosti, jimž byt vydán
v plen tak často tvrlrčí duch v Německu; a sarkasmem, ironil, satirou zpracovává
jak dcvede své dralré krajany v lepší a vděčnějŠi materiá1 pro pŤíští německé tvrirctr.
Snaha hodná všeho uznání a u nás i brzkého náSledování; jest-li kde, toŽ v Čecháclr
měl by nám někdo dáti samostatnou obdobu takovÝchto volnÝch kapitol z dějin
uměleck1y'ch, psanÝch tak jiskrně, bezpečně a hravě a piitom tak obsažně a s tak

hlubokÝm poznáním osobnosti i doby jako obrázky Eulenbergovy. Jsou mezi nimi

t,otove'mistrovské miniatury a medailony, malá slovesná arcidíla, v nichž básník

a plastik situace a scény zasnoubil se s odbornjm historikem a badatelem, aby

.nál .čně stvoÍi l i  něco, co je vc lké i  v malém formátě.

Pan J. Bor

bude pr:ir, jak píší některé listy' jmenován dramaturgem Národního divadla'

Ncmám a neměl jsem nikdy nic s osobou p. Borovou a proto mohu tím klidněji

orolrlásiti,.Že volba tato musÍ z věcn ch drlvodri naraziti na odpor soudné litcrární

veňejnosti. Pan Borjest muŽ posud pŤtliš nrladf a jeho literární dílo pÍirozeně posud

pŤíliš rrepatrné a stopa jeho na lánu české tvorby i myšlenky pŤÍIiŠ mělká' aby mohl

Lyti povolÓván k riŤadu tak v .znarnnému, zodpovědnému a čestnému, jako jest

uŤad dranraturgrlv; a pochybuji, Že hodnota vykonané posud práce p' Borovy

stoupne, budou-li se psáti o ní dobÍe míněné články. JiŽ pŤedprázdninovfmi bez.

takt,nostmi k někdejšímu dramaturgovi p. Fischerovi nezískala dnešní správa

u nikoho, ani u těch, kdož jako já neschvalovali literární politiku p. Fischerovu;

a pochybuji, Že jmenovánÍ p. Borovo jest zprisobilé upevniti v nás drlvěru ke správě

tolikráL otŤesenou a zklamanou.

Alexanilr Mercereau: La littérature et les iilées notnelles

Kniha velmi nadaného mladého novclisty a kritika francouzského poslouŽÍ

velmi dobÍe kaŽdému. kdo se chce orientovati v dnešnÍch směrech francouzskÓ

tvorby básnické i filosofické. Francouzská literárnÍ myšlenka nenÍ nikterak mrtvá

a neustrnula také na Verlainovi nebo Mallarméovi; naopak, právě v nejnovějšÍ době

obrozuje se, kvasÍ a rašl ve všech směrech. V poesi i  stojÍ dnes v popredÍ zájmu zjcvy

takové Síly a krásy jako Francis Jammes, Paul Fort, Jules Romains, u nás skoro

ncznáml ne zaěáteěníci, ale kladní, zra]í dokonalí mistii, cele rozhoŤe|í láskou

k boltu, životu a lidstvu; jak dobrali sc svÝch děI' jak souvisí se současnou filosofií

francouzskou, jak odrážejÍ ve svém díle celf současn svět, to všecko nalezneŠ

v knize Mercereauově a k tomu podrobnÝ rozbor rrlznlich otázek kritickÝch, filolo-
gick ch, poetickÝch i stylistickÝch, kter1y'mi se znepokojuje souěasná literárnÍ
Francie nikterak ne náhodně a zbvtečně.

Rousseau zauražilě n T erezií Lan asseurou ou?

V Grande Revue z lo. srpna uveňejĎuje doktor Julián Raspail stať ,,Tajem.
ství smrti J. J. Rousseaua... Ve vŠech Životopisech Rousseauovfch vypravuje se,

že Rousseau zemňel náhle 2. července l778 mrtvicÍ v Ermenonville, kam jej odvezli
20. května jeho lékaŤ Le Běgue de Presle a markfz de Girardin. ,,Tcrezie slyšela
náh]c' jak vyrážÍ bolestné stony: pŤiběhla a nalezla jej leŽÍcího na dlaŽdicích; pŤišel

k sobě, pak upadl zase tváŤÍ na zem; Terezie, na chvíli zvrácená jeho tÍhou a po.

krytá krvÍ, jež prfštila mu z čela, zdvih]a jej, stiskla mu tuce a tak skonal, neprones

ani slova,;. tak vypravuje jcho smrt ve Svém Životopise Arthur Chuqug|. Smrt

Rousseauova byla iak náhlá, že vznikla pověst o sebcvraŽdě jeho zastŤelcním; jiná
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