
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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108 p.ověst mluvila o otravě TereziÍ. Dr Raspail jest majetnikem ověíené sádrové
masky, kterou socbaŤ Houdon srial s tváňe neboŽtÍkovy, a z masky této docházÍ
k pÍesvědčení, ŽeŤousseau byl zavraŽděn svou manželkou Levasseurovou. Sádrová
odlika Houdonova nese totiž stopu tŤÍ ran' které nemohly prf b;iti následkem pádu,
n}rbrž svěděí prf i tvarem svym i položen1m, že byly zplisobeny tlmž nástmjem
dopadnuvším rychle tňikrát za sebou na obličej Rousseau v. Proti tomuto tvrzenÍ
Raspailovu stavÍ se však vfsledek šetÍenÍ, které bylo vykonáno na lebce Rousseau.
ova těla pohňbeného v Pantheonu. 18. prosince t897 byla totiž otevíena rakev
Rousseauova pŤcd Berthelotcm, Castellantem a jinymi vědci a zvláště lebka byla
pŤedmětem bedlivého zkoum{nÍ; mělo se zjistiti, nenlli provrtána kulkou. Protokol
tohoto šetŤenI konstatuje však, že lebka Rousseauova byla ,,uplně zachovalá a ne-
porušená, bez každé scbemenšl známky zlomeniny nebo provrtánÍ... Proti tomuto
protokolu dovozuje dr Raspail opravdu bystňe a drimyslně, opíraje se o spoustu
zjištěn1rch íaktrl, že kostra vyšetiovaná l8' prosince l897 zvláštní komisl v Pan.
theonu neni kostrou Rousseauovou, nlbrŽ kostrou podvrženou. Podvrženi takové,
musi pňipustiti každ]y', jest alespoĎ velmi pravděpodobné, uváží.li se, Že mrtvola
Rousseauova byla pŤevezena z Ermenonvillu do PaŤIže teprve po šestnácti letech
a že i v Pantheonu bylo jí smfkáno s místa na mÍsto podle toho, byla-li u vlády
reakce ncbo revoluce. Doktor Raspail upozorřuje i, Že byli obvi ováni kněžÍ (ktlyŽ
Pantheon za restaurace byl obrácen zase v chrám sv. Genovefy), že zneuctili hrob
Rousseau v a Voltairriv a že záležitost ta by]a několikrát intcrpelována v posla.
necké sněmovně. ''všichni vroucí ctitelé,.. mIní dr Raspail, ,,musÍ domáhaťi se no.
vého srovnávacího šetňení kostry chované v kryptách Pantheonu a posmrtné
masky Houdonovy' Komise sloŽená z učencrl a anthropologrl bude moci taktodefi.
nitivně a nepodvratně zJistiti opravdové pŤÍčiny smrti Rousseauovy a osud jeho
schránky tělesné...

Viktor Dyk o Jaroslaau Vrchlichém r. Ig03 a r. 7972
Do posledního sešitu Lumíra napsal v. Dyk stať o Jaroslavu Vrchlickém,

vynášcjícÍ do hvězd velikost, krásu, Životnost dÍla Vrchlického a stigmatisujícÍ
nevděk, jehož se prf dostalo za všecky zázraky básnické Vrchlickému od české
literárnl veiejnosti, a mrskajlcí mladou kritiku, která neJen prf Vrchlického nepo.
chopila, njbrž nakazila prf nertctou a neláskou k němu mladší generace a terori.
sovala prf kaŽdého, kdo se Vrchlického zastal. ,,Kritika uěinila jedno,.. píše náš
augur, ''znemoŽnila Vrchlického nadlouho u mládeže a čtenátstva vrlbec. Ňastalo
obdobÍ, kde pouhopouhf projev respektu k básnÍku stal se něčím podezielfm.
Mladá generace ostfchala se ho mi]ovati. Je pravda, tomu či onoo'u zněla ještě
svt)dná hudba veršri básnÍkovfch; ale jak se hanbi] za něco, co piipomÍnalo mu
Jeho nezkušcnost a nekritičnost| Jak rychle hleděl osvojit si pohrdávf a znehodno.
cuJÍcí tÓn, mluvilo-li se o Vrchlickémt A měl-li tolik neopatrnosti, že, vzrušen tou
či onou surovostl, pronesl své mÍnění veiejně _ jaká to katastroia pro jeho ,mo.dernost.l Nebylo možno, aby bylo něco v obhájci Vrchlického. Takovj ěiověk byl
podezÍel! ve zlém smyslu doby velké revoluce. A vrlle gilotinovat nechyběta,jenom
gilotina chyběla'.. Co zde píše pan Dyk, nen| sice pravda _ Vrchlickf mil uždgcttg
i mezi mládeŽt Íadu ctitelr1 velmi vášnivfch, ať jmenuji Jen Jaroslava Hilberta

n V. KrcjčÍho, JiÍÍho Karáska, jeho d slední kritikové byli vždycky v žalostné 109

-ino.ito, oni to byli, kdož bfvali za svrlj soud hrubě uráŽeni od osvěty, Lu-
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" 

srp.t až do Votnfch směrri, Zvonu a Máje, !a znakem modernosti bylo

vždycky i tu 
'hájiti 

,,práv genia.. proti ,,šosácké, malodušné, moralistické,

nniáopišské a kanLorské.. kritice - co zde pÍše Viktor Dyk, stavl tedy pravdu na

hlavu, al9 budiŽ: polrlédněne jen, jak soudil V. Dyk sdm za žiuota Vrchlického

o jeho básnickérn vfznamu a díle.

V unoru 1903 byly hlučně slaveny padesáté narozeniny Vrchlického; jistě piF

leŽitost napsaťi synthetickf soud o básníkovi a vytknouti své zásadné stanovisko

k jeho dÍlu. A Viktor Dyk učinil to také v PŤeh]edě. PÍehled ze dne 14. nora

to03 pr incst uvodnÍ člán:k , ,K jubi leu vrchl ického..  od Viktora Dyka. A jeho

obsah? N.:jprve posměch a ironis ovánI zpt1sobu oslavy Vrchlického. Ke slovu do-

stali sc prÝ literárnl a'nerikáni, ,, velkoindustrielnÍ.., kteňí poěítajÍ ,,tisíce vzruchr1,

mittony l id;kfch ozvukr l . . .  Knih y Vrchl ického se kupl ,  a le , ,obětuje se někdo.. ,

táže se DYk, , ,aby na základě této tektury napsal  drobnf,  objek[ ivnf článek?..

A když byl odŤIÍtl novináÍské frá zisty, dostává se ke kritice sám. ,,Cos horcčného
jest v činnost i  Vrchl ického,. .  mlní Dyk. ' 'od dÍla k d i lu,  od piek ladu k pňek|adu,

bez ustání, vytrvalel]Jako by au tora ovládala jediná myšlenka, dokázati totiŽ, že
dovede všechno. Vy chcete bizarnÍ, těŽké formy? ovládnu je. Vy chcete virtuositu?
Mám ji. Vy chcete stále nové? B u du se měniti. Jste unaveni lyrikou? oh, zde epika,
mnoho cpiky! Že nl jsem dranat ickfm? Budu psát i  dramaíal  Clrcete veselohry?
Nic snazšílro' Jsem rétorikem? Hl e, zde náladová číslal Jsem komplikovanym a ra.
finovanfm? Zde prostota národní písně. Jsem internacionální? Hle, patriotická
Musa. Jsem epigon:m kultury ťra ncouzské? CoŽ nepojal jsem mlhy Anglie? Dovedu
vš:, pi'cdvedu vš:, pŤeložín Gc:tha, Lingga i Salusa, Huga, Baudelaira i Rostanda,
dÍla věčná i  obchodnÍ brak, BoŽskou komedi i  a Ti i  mušketfry,  Všechno' . '  co 3e
uám líbi . , ,

,,Tato ohebnost, tat,o dovednost je svrldná a lákavá. A prriuě ttiž ohebnost a do.
aednost douede ubiieti - _. Virtuosita nastoupí na místo umění: dila už nerostou
bezprostfedně a těžce z žiuota _ nlbrž z božsklch urtochtI douedného uirtuosa, toužicího
skuiti se suou technikou - -"

Každ1r, kdo zná kritiku let devadesátfch, vidí, Že V' Dyk r. l903 v jubilejnÍm
článku soudí o vfznamu Vrchlického stejně jako modernÍ kritika, které dnes spílá;
Že ncčiní vc svém článku nic, ne ž že parafrázuje soudy moje' Masarykovy, Macha.
rovy. Vr;lrlickf nabyl r. 19c3 V. Dykovi nic víc než ,,talent,jemuž č:ská lÍteratura
děkujc za tak mnohé a jehož z tak mnohého musí obžalouatj.. (PÍehled l903, strana l82,
II. sloupoc) -sankgionoval tedy r' 1903 pŤi pilleŽitosti padesátfch narozenin Vrch.
lického Viktor Dyk vš:cku skcptickou modcrní kritiku o Vrchlickém, neboť dále
n,'Ž V. Dyk tato kritika ve své s kepsi a vc svém odmÍtánÍ nešla. Ano, pochybuji,
Ž: šla i tak daieko jako V. Dyk: nevÍm alespoĎ, Že by byla kdy prohlásila za zdroj
básnické tvorby Vrchlického vrtochy dovedného a marnivého virLuosa, ,,toužícího
skvl t i  se svou technikou".  . .

A dnes na]ezne tento člověk cynickou naÍvnost, že napíše v Lumlru (str. 526):
''A těší mne dnes, kdy básnlk je mrtev, že jsem, ať jakkoli neobratně(l), dal ulraz
sué ťlc lě k jeho ,1 i lu za bdsnlkoua žiuota '  Ncn| nás mnoho'  kteŤí s i  to SmÍme Ííci . . . . . .
Nestarám se dávno j iž o Viktora Dyka. Dávno j iŽ nečťu jeho feui l leton ,  denÍkr i ,




