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dostálo se českou kritikou pÍijetÍ, které demaskovalo zase jednou - ne ovšem dra.

matickou báseů dubrovnického dramatika, n1fbrž vnitŤní kvality české kritiky.

Kterjsi referent denního listu napsal, že nejslabší ze hry p. Vojnovičovy jest druhf

akt a většina kritiky revuálné opakovala tuto absurdnost po něm. A zatím tento

druhf akt jest nejen sama páteň dramatické básně Vojnovičovy, nÝbrž i jedcn

z vrcholrl celé moderní tvorby dramatické: vytváŤt jednu z největšlch a nejryzejších

situacÍ tragickfch, které si lze pÍedstaviti. Bojuje se v ní boj o Život a smrt s kraj-

ním napětim nejčestnější v le: na jedné straně devátf syn, mladf Damjan Jugovič,

kterf, zraněn1y' a zkrvavenly', unikl z Kosova pole, aby pňinesl Jobovu zprávu matce

i Ženě a pÍevedt matku, Ženu a osm švegruší i jejich rod do Dubrovníka a zachránil

tak budoucnosti samu podmínku pŤíští odvety, mladé životy dětí - a po boku

lemu mtadá Žena, milující m]adou vášnivou láskou mladého muŽe - a na druhé

straně stará matka, žijící v slávě minulosti, ve vidinách zašlé carské velikosti Du-

šanovy a neznající jiného pĎíkazu neŽ absolutism cti a povinnosti, srazí se v kon-

íIiktu jedinečné slly. Tím jest stvoŤena situace ryzÍ a veliké tragiky _ kdo nemá

pro ni očí, jest raněn kritickou S]epotou a měl by o dramatické poesii jen mlčet.

Ryzí opraváová tragika jest ztělesněna v tomto druhém aktě. Básník nevypomáhá

si perversitou nebo patholog11,knlŽ berou tak často utočiště moderní báSníci, jimŽ

scházÍ smysl pro logiku životní a její pňísně prostf a cudně velkÝ ráz. oě bojují

mladí, Damjan a Andělija, s matkou, jest cosi nejen samozíejmě krásného a opráv-

něného, ale i rozumného a ne nečestného: bojují o mladou svou 1ásku, o mladf

svrlj život, o budoucJ možnosti piÍští odvety. Ale tragické absolutno, ztělesněné

v této hrozné matce a v její nadlidské velikosti - ''Ejh]e - toío královna je smrti,..

pravÍ o ní Andělija,,,mečem cherubovfm trhá, seěe života nit _ ze všech jediného'

aby opjla se rájem nebe!.. _ nezná ustupu a nezná slitování. Situace, kterou vy-

tvoÍil á vyiešil Vojnovič v druhém aktu těmito tŤemi postavami, jest, opakuji,

z největších tragick1y'ch situací, kolik jich má veliká k]asická poesie dramatická,

a nenÍ menšÍ proto, že české kritické oči jí neviděly a česk kritickj intelekí jí ne-

pochopil. Deklamuje se a theoreticky uvaŽuje u nás neustále o velkosti, heroismu

a stylu v dramatické poesii, a]e nenÍ to, zdá se, víc neŽ plané papouškování cizích

nezažit]fch a nestrávenfch theorií; a setkáme-li se s opravdovfm básnickjm a dra.

matickym činem, nepoznáme ho. ovšem, jde o dílo básníka hrvatského, a německé

theoretické spisy a rtvahy ho neznají a nevědí o něm; a tak není odkud opisovat

a nenl po kom papouškovat. A v takovfch chvílích padají masky.

UměIecké poltlaily Č ech
Tato drl]eŽitá publikace, rozpočtená na několik let, chce podati soustavnf soupis

a popis uměleckého majetku v zemích koruny české a touŽÍ v plánu svém smíňiti
poŽadavky pňísně vědecké a odborné s dobrou, t. j. nikterak laxní popularisací -

cíl hodnf všeho uznání a vší ucty. Není pochyby, že díla takového, podniknutého

v těchto rozměrech a s touto seriosností právě českou vědou uměleckohistorickou

a archeologickou a vzdělanfm českfm nakladatelem, jest na v]isost tŤeba české

liieratuňe: znatel ví jednak, jak má]o vyhovovaly posavadní české publikace tohoto

rázu, Jednak, jak často české umění vytvarné propadalo jednostranné národnostní 173

'"u:áio.ti badatelri a soupisníkrl cizích. PrvnÍ sešit ,,Uměleckjch pokladrl Čech..

pŤedstavuje se i textem i reprodukcemi co nejpŤlznivěji.

Tragika Anatola France

Říjnové číslo Nouvelle Revue frangaise pŤináší stať Jeana Schlumbergera
o poslednÍm románě Anatola France z veliké revoluce, ,,Les Dieux ont soif... Ana.

tolu Francovi schází, míní bystŤe kritik' aby zmohl tuto tragicky životnou a mo.
hutnou látku, vlce intuice věcí, více pňiblíženÍ se k nim, více sympatie ke všemu, co
jest nadáno životem, formou, tÍhou; nedostává se mu smyslu pro lidové vzněty
a bylo by tŤeba, aby se cítil z téhož masa Jako většina lidí.,,Anatole France má však
pro svého ducha osamocenÍ aristokrat,ovo. Ideje vkládaJ! se mezi něj a věci jako
pÍÍliš horliví služebníci, kteŤÍ mu chtějí ušetŤiti smÍšení se s obgcností. A odtud po.
cház| že tento autor, kterf jest ušlechtilf i dobrf, kterf má srdce něŽné a mimo
všecku pochybu milující, nedovede, osamocenf v Jasném paviloně svého intelektu,
zapomenouti sám sebe a skloniti se pÍed velikou látkou...

Marie Votruboaá.Haunerouá: Srdce, o čIouěku rnltn mně!

v této sblrce pŤeváŽnou většinou lyrické, k níž titul dodalo slovo z d'Annun-
ziovy ,,Faidry.., jsou práce hodnoty velmi nestejné. Zdá se mně stále, že autorka
dává slovu d'Annunziovu smysl mnohem širší, než má: d'Annunzio jistě nemyslil
na pomíjivé a povrchové nebo efemerní živly lidství, n$brž na jeho podstatu a typ'
na jeho odvěkf vyraz všude stejny pod maskou rriznjch dob, prostŤedí a zvyktl.
Pí autorce, zdá se, jest však om]uvou i žánrri velmi všedních a bonmotově zahroce-
njch jako jest,,Čistá krev.. a ještě několika čísel blížících se jí, které nerad vidím
v této knížce. Autorce v bec pŤekáŽ1 její diatektick}' um a zkum, jejl kritikáňskf
raciona]ism' kterf jest jistě užitečnf v Životě, ale poesii rozrušuje a podrfvá; ta
žádá si duší zboŽnfch a pokorně schflenfch pÍed mysteriem životním. Všude'tam,
kde jihne tento kriticism a raciona]ism, kde spadá s autorky její dialektickf krunfŤ,
tvoňÍ čísla čisté melodické linie, ne sice mocného dechu a velkého rozpětí, ale tiché,
melancholické něhy' cosi svého, teplého a organického. Pí Votrubová-Haunerová,
ztt{ se mně, jest básníikou intimní meditace, zamyšlené nebo zasněné pÓzy, a tento
uděl měla by kultivovati: není to rlděl nejhorší, není to v bec uděl špatnf. Některé
motivy italské, jiné motivy erotické' v nichž básníňka nekoketuje ani s reminiscen-
cemi z Óetby, ani s dr1myslně skládanjmi a pointovanÝmi scénami, kde poddává
se prostě své vnitňní melodii a prekáŽí jí co nejméně, kde nevkládá se svfm pohyb.
livfm rozumem mezi věci a tajemnj mlčenlivf v;fron jejich Jsoucna, Jsou pravé
poesii neJbltže. Taková píseri, Jaká jest na str' 26:

Já věru nevím, kdo to byl . .  '
má r1s[a prudce polÍbil. ' .
Snad m:ÍlÍm se.. .  mt lž'  bjt ,  že smek'
se po nich žhav1f paprsek.. .



174 Jest milostnf da-r šťastné pohody duševnÍ a má větší cenu lidskou i básnickou než
rrlzné psychologisovánÍ a problémovánI.

Myšlenky a aJorismy Tilschouy (II.)

V 6. ěísle t. I. protestoval jsem proti nekritickému a bombastickému pÍecel1o.
váni fragmentri prof. Em. Tilsche, uveňejněnfch v Lumíru; pŤitom karakterisoval

Jsem je jako projevy,,náladové skepse.. a ,'náladového titanismu.. a jako ,,ozvuky
a pazvuky z Nietzsche, ale chudé a matné, bez jeho kouzla v1/razovélro a stylového...
Za Lo ,ilLoě|na mne osobně nějakf jak se zdá t. zv. vděčnf žák, kteriy' se zapomněl
podepsat pod svou ušlechtilost, jako na člověka, jenŽ prohňešil se na uctě k velikánu,
Jehož temene není pIÝ schopen ani dohlédnouti. Citoval jsem umyslně svtij soud
z 6. čísla t. 1., aby bylo patrné, žo neobsahuje ani nejmenší urážky osoby zemŤelého
učenca a že podává pouhou věcnou kritiku fragmentrl, kterou musí podepsati každf
ětenáÍ filosoficky.vzdělanf. Nazfvá.li anonymus mou kritiku pĎedčasnou' poráží
tím jen sebe: neboť pak byty pŤedčasné i jeho nekritické hyperboly v Piehledě
a já svou věcnou karakteristikou protestoval jsem jen proti této pÍedčasnosti;
pÍinese-li pohrobná /tnílra Tilschova, která se nárn slibuje, něco víc, budu první,
kdo to vyzná a kdo se opravÍ. ZatÍm však trvám na svém soudu s klidn}'m svědo.
inlm a vnitŤním dostiučiněnlm' Že protestoval jsem proti vznikajicÍ legendě; za
deset nebo za dvacet let pršelo by snad kament na člověka, kterf by o ní zapochy-
boval. velmi ěastf jest pňÍpad' že někdo jest znamenitfm uč:ncem-odbornlkem
a nenÍ geniálnfm myslitelem jako nenÍ geniálnÝm básníkem; a znatel literatury
a filosofie ví, Že velikf myslitel mÍvá velmi ěasto blíŽe ke geniálnému básnÍku neŽ
k odbornému učenci. Proto také odmítám vfrok Anonyma z Pňehledu, že myš.
lenky a aforismy Tilschovy bude možno posuzovati jen se vztahem k jeho odborn6
činnosti. Naprosto ne. Velikf myslitel musí dovést zachvěti tvou dušÍ jako velik$
básník a zmnoŽiti její ŽivotnÍ naději a sítu _ to a jen to rozhoduje o jeho hodnotě.

Anilré Suarěs
V tomto člsle pÍinášÍme preklad z velikého essayisty a básníka francouzského

Suarěsa, pŤeklad rlčelně vybranf, jako budou rlčelně vybíráni i ostatní autoti
a knihy' L rLic}:'Ž uveŤejníme ukázky. Suarěsa a jeho objemné dnes již dílo _ asi
osmnáct knih, mezi nimi několik svazk značného rozsahu _ jest velmi nesnadno
uzavŤíti v nějakou pevnou formuli. VisionáÍ stfká se v něm těSně s realistickÝm
pozorovatelem, pathetik sousedl v něm se sarkastikem, básník s kritikem společen-
skfm; má strany, jimiž píipomíná Nietzscheho, a jiné, kde blÍžÍ se Carlylovi a jiné
posléze, z nichž slyšÍš ozvěnu Barbeye d'Aurevilty. Jeho veliká filosofickobásnická
skladba ,,Voici l'homme.. jest tragick;ínl bojem myšlenky a instinktu, z nejkru.
tějších a nejzávratnějších dramat, kolik jich bylo kdy naps{no. A váŠnivá drama.
tická koncepce vyznačuje všecko, co vyjde z péra Suarěsova, byť byl to ělánek
o politické nebo kulturní aktuálnosti, určenf pro kroniku revuá]nou' Nepňehledná
jest již ňada literárnÍch' uměIeckfch, myslitelskfclr podobizen, které vyryl vášnivou,
uchvátanou a drásavou svou jehlou, vesměs hlavy děsivé krásy, a Za nimi kouií se

oozadí osudové tIny; jsou nejrrlznějšího formátu - od velik$ch kniŽních portrétrl 175.Pascala, 
Tolstého, Dostojevského, Ibsena aŽ do některfch stránkov;|ch podobizen

v jeho tfech svazcích ,,Sur la Vie.. _ a jsou mezi nimi snad vŠechny vfznamné
hlavy Francie historické i modernÍ a ňada velikfch hlav cizlch: Moliěra' Poea, Ver.

laina, Stendhala, Taina' Musseta, constanta, Brunetiěra, Huysmanse, Leonarda,
Veronesa, Tintoretta jmenuji jen po paměti. Sainte-Beuve, podobiznáň, jest často
mdlf, matn;f' a rozplizlf vedle tohoío portretisty-demonologa. osud a sláva tohoto
člověka, Íekl bych, jest v tom, Že vyjde napsat feuilleton a zbásní procházkou tra-
gedii. Kdo zná typ a tradici francouzské Myšlenky, pozná v Suarěsovi nádherného
Francouze čistého starého zrna; a opravdu, vedle Claudela nese tento Suarěs pfchu
i slálnl a celé dědictvÍ staré Francie, ,,Západu.., Jak Ťíká, na svfch ohoŤclfch Aíla-
sovjch plecích. Ale intelektuálnf obzor jeho není již zkf jako bÝval u starfch
Francouztll Suarěs zná celou velikou modernÍ Evropu, Ibsen' Tolstoj a naposledy
Dostojevskij jsou jeho velikfmi láskami, jeŽ miloval léta a léta a do nichž vnikl
jako nikdo druhf. Všemi sklony své duŠe jest pňitahován zejména k Dostojevskému,
kíerf jest mu posud největší projev tv rčÍ lásky na zemi - nad anLiku, nad
Wagnera, nad Nieízsche jest mu Dostojevskf. ,,Dostojevskf, misirvevšech váš.
ních a někdo, kdo má v rukou všecky klíče propasti, zavírá brány nicoťy. Pokoušenf
všemi zápory, neničÍ nic a pŤitakává' V Dostojevském obdivuji se vykoupenému
Nietzschemu, Raskolnikov a všichni mladí rekové Dostojevského znají sami ze
sebe všecko, čemu mohl by je naučiti Nietzsche. Ale Dostojevskf nezbožšťuje je
v tomto polovědění... A svou studii končÍ karakteristickymi slovy: ,,Dostojevskf,
a nemlílím.Ii se i já ve svém poňadl, jsme protijed rozumové tyranie, Íilosoftl
a všeho nelidského jedu: Dostojevskf, neJhlubšÍ srdce, největšÍ svědomí moder.
ního světa...

Umění a ná,boženstuí

V Hlídce Času z 8. ledna pozastavqje se nad mÝm theistiokfm kredem umělec.
kym, jak jsem jej zcela píiležitostně formuloval v II. čísle České kultury, pan Ant.
Uhlíň; prf jest dnes anachronismem ,,vyjadfovati tvrlrčí proces theologickfmi me-
taforami.. a ,,zahalovati v theologickou symboliku spekulaci uměleckou... Ale to
j.est nedorozumění. Mně nejde o theologickou symboliku a vrlbec ne o theologii,
nfbrž o náboženstul, L. j. jistotu ruiboženskou: jako na druhé straně ncjde mně o me.
tafysické absolutno filosof . Balzacovi ve Francii a Dostojevskému v Rusku, mfm
velikfm mistrrlm a učitel m v umělecké filosofii a sociologii, nešlo také o nic jinélro
neŽ o jistotu a objektivitu náboženskou jako poslední míru a tÍm i nejvyšší princip
komposiční; a sice šlo jim o jistotu n{boŽenstvÍ zceIa určítého, náboženství ndrodntho;
a absolutno filosof k jejich ťrěelrtm básnickfm nic by jim asi nepomohlo. To jest
Smysl vášnivého katolismu Balzacova jako vášnivého pravoslavného kňesťanstvl
Dostojevského. Jedině t1m, Že měli jistotu pevného st,iedu' mohli si dovoliti ten
tiŽasně dramaticky pohnutf a zmítanf život na periferii - každf jinf básník bez
tohoto Stíedu by se roztÍíštil v pustou mátoŽnost a anarchistickou beztvárnost;
- jediné tÍm, Že měIi jisíotu o nejvyŠšÍm objektu, mohli jíti v individualismu
a subjektivismu tak daleko, jak šli: nikdy neztráceli poslednÍ mIry a posledního
kladu, k němuŽ vztahovali všechen atomism jevovy a ke kterému odnášeli se se




