
ztra,í:il.li tu leccos ze sil intuitivně tvárn 'ch, ze své epické pohody a ze svého nád.
herného epického neťvu' _ ot,ázka, na tliž budoucnost jistěneodporrí záporně. Stačí
pňeÓísti si jen rivod k Vlajkám v městě i v piístavě, aby bylo patrno, jakf nád.
hernri a mohutnJí epik žiI a - zmízel později v Bj rnsonoví; v poslední době utekla
so jelio naivní tvrirčí síIa básnická, jeho síla názoroyé plnosti a bezesporné jistoty
do některj'ch povídek. . . tam musí se hledati Bj rnson básník, a ne v dílech ušIecti.
tilosii z programu' jalio je Laboremus. o velik;Í dramatick styl bojoval v dvou.
dilném dramatě Nacl naši sílu, v prvním díie mnohem rispěšněji než v dile druhém.

P Ť eklad,y liter ár rt'ích ef emer
zaplavují nás den ze dne vJíše. Z ďesiti archťr beletric, které se tisknou česk1im
jazykem, snad až desá{í jest privodní ěeská práce' To jsou poměry prostě poko}u.
jící; v žádném národě nepÍeldádá se poměrně tolik, v žádné zdravé literatui'e noní
toho nepoměru mezi pracemi pŤeloženJf'mi a privodními, jako v žádném národě ne.
pňeěte se poměrně to]ik knih v cizich jazycícb napsanyclr jako u nás. Nyní počínají
již nakladatelé vydávat'i hned sebrané spisy cizích autorri' Yycházi ěesky cel;y' Kip.
Ling' cel;Í Maupassant, cel;i Árcybašev. Quos vult perdere Jupiter, demeniat. ..
Cosi z tohoto bědného otroěílro šíIenství zmítájiž dávno českJim duchovním hospo.
dáistvím nebo lépe nehospodáistvím' Znám dobňe literární cenu na piíklad Máu.
passantovu, a proto molru ]<lidně ňíci, že stačila nám riplně z jeho povídek, Ťeknu,
tŤetina _ jsemJi již bencvolentní. PÍekládat a číst všeckyjehopovídky, všeckajeho
díla jest zbytečné: jsou rnezi nimi práce slabé, psané z potieby dne pro potÍebu
dne. A mnolrem, mnohem piíkÍeji jest tÍeba odsouditi mediokritu, jako jest Arcy.
bašev, která so k nám dostává meďem Německa, v mnohém tak banáIně spiÍzně.
nébo s námi.

Roda-Roilo
jest jiná banalita, která, so k nám dere okny dveÍmi' Nemrižeš vzít v posleclní době
do rukou časopisu, abys v něm nenalezl píekladrr z buršikosních obhroublostí a tri.
viálních vtipri tohoto rakouského exoficíra; ano, jsou i české listy, které si objedaá.
vají u něho p vodní pÍíspěvky! Ve }.rancii, v Anglii i v Německu samém jsou tucty
satiri]<ri a karikaturistri mnohem qfuaznějšíclr, lrlubších, cennějšícir _ těch není
pro nás' Ále R,oda-R,oda! To jest něco jinélro. Tu jest pouto banálnosti, a to poutá
a váže pÍes vody, pies lrory _ a nic ho netozváže. Doch rvenn wir uns im Koto
fan.den, da vers+,anden wir uns sleich!

Artuš Drtil: Jiíí Mahen
Stuclie Drtilova o díle p. Mahenově zťrstala torsem a tak vyclává ji takri piotně

p. Plaěek; i t,ak potvrzuje knížka ta, co jsem Íekl nedávno na tomto místě o bvstrosti
a souclnosti zemňelého mladého kritika, a oživuje lítost z joho ztráty.

Rcusseauota Env,ila čili o tsychouá'ní

y',$gl právě díI prv,ní v Knihovně pedagogick;/ch lasikri, vydávanych nák]adem

éJ#-:ť:.*:x*5;*'-";*r;i;;;"'};d:ffi ::il"i::ŤT.Ť"tl'ťJjili
:j:ť'}ffiffi.žT"r"li r.t".a není nikterak dožita dnes ještě, ano jest dnesa,ktuál.

:",'"J#"i.á;i*ávl ""á"""á 
toj" o Rousseaua ve Francii ukazují, že tu jde o bo-

i^."*.-r ."oblém. s nímž ."'i." tzay vypoíádati ať tak, ať onak. Pofovici ěeské

f:Hť ':;lí';;.tsr.í17l stránková stuáie o R,ousseauovi z péra jeclnoho.z pŤc.

Iť:l-:,.?,#;J''"']'"' N""at', studie velmi bohatá, vyÓerpávající celou kritickou

ilffifiil#.;;;;;p.a." "a-i 
aobie informovaná,obzíravá, samost'atnáavj,ta'zná,

i:',iá"".J'"&o i v"tái dobie psaná. Mile,pňelrvapil mne n& pÍ. správn;Í soud páně

f""ár.,r" . t"ize Julesa Le,iait.", kterému nemohou jiní rousseauovci piijít na

jméno.

Y posleilním ťt,sle Čechische Reuue

octpovídá prof. Kraus n& mou qy'tku ze T. čí.Y t. l. čechische R,evue nemriže pr5i

sevzdátzce lapr6 ,va ' 'u t . i t i t " .A le tohooc lní takénikc lonežá i l áane jménějá !
Prof. Kraus nečetl pat,rnJá*ti po"o."o mé glossy; nevyt,j'kám listrr,. že píináší

;. il,.;)ÁJ z" pri,'así kritiki neprau(t,iuo,,, pooi.., ši-kanu, a ne kritiku. Prof.

I(raus měI si prostě 
"oapooeáet, 

b1io.|i praodi, 9o 
psa] p.. Kamper o scénování

Valdšt1fna v Národním áilď;; něbo ,ip,oodo,l to rozhoánout si není nic obtíž.

Jh;. Í' opakuji 
"a" ;"', zu áo ''up,"t p. Ku.p"" do Čochischo Revue, žádná

"p.""j""ai.'itiiun':uyt"i.iÁliop.uoáooé 
kritice nikdy bych ne.vystoupil.;,ona jost

mně právč čístí těch ď';;; ilh a pŤÁní, v jichž prostiedkování viďm ri]rol

Čechische R,evuo.

Frieílricha S chillera Vybr ané b ásně

vyšly v pÍekladě J. Kamenáiově v Laichtrové Žni z literatur' Pan KamenáŤ

;"*t ji.te ir"uadatel nadan;i, kter;i má smysl pro básnické slovo ěeské i pro verŠ

LesIl.ii a dal do služeb '.r,'iiiu."o"'t5r.i. mnotro pito, lásky i taktu' o pi::u. 
-Ti:l"::

pírání _ není z četby jeho knížky opravdové básnické radosti: nešlehí z nr lllc' ne.

ih.,ě;u .u nad ní nic, 
"" 

'. p"J"í,a 
.básnickému 

fluiťlu. Čteme korektrrí suché, ro.

zumné a rozšafné stroryle'utivě zr5imované _ voil), tout _. V čom je vada? Na

t"-.'i"Jirry.ii*il;íí;;om, íe Schillerťrv ěas.již.nrinul. Jeho epika,a lyrika

nemriže nic dát již dnešníLu sffii nasetro v1fvoje básnického: nemá pro nás živého

zalmo. .rest io i",, ..w5r rit"nLov1i repertoár; a doutná.Ii snad někde ješbě živá
ji'k.*,;" šk;i"." *iaar'"'.vpali nám;i jistě popelem sv;y'ch pitvorn;Ích.ryklad
a.rozkladťr gramatick;icb,-"Jtiii"r.5'.r' o *o'nri'.ti"ty"},t1\ž:,dl:,. ]:pj:é'íš 

'du

nrc než nuďu a lhostejnost. Ale jsou jiní básníci rrěmečií, kteÍí žijí pcsud životem
opravduživ1im,vnichžjsousity,tteromolrounámněcoiíci,kterémohorrvybavit i
'i*ytJ.ív i.?l,._ ;;'*ěl ily 

"o"o""t 
svúj talent a .vou lásku p. Kamenái.. Jo
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tu na pí. MÓrike, kterj' volá pi.ímo po básnickém ěeskérn nálozci a objeviteli' Pro
pioklailatele, jako jest p. Kamenáí, kterÝ byl práv v něktor ch pracích svfoh
Goethovi a Hebblovi, byl by to čestn;Í rikol, hodn1,f jeho sil.

Les idées ile Stendhal

Y této knize autor její Jean Mélia črtá myšlenkov!, život Stendhalriv, podává
jeho názory o lit,eratuÍe, fi]osofij, politice, uměnách vy'tvarn1ích. Stendha] byl velik;i
rozkošník mvšlenky, kter1f doveď sledovat ji často dobrodružně pÍes nejrriznější
pŤekážky' človělr, kter;í myslil tak volně a pŤirozeně, jako jfurí dJ;chají nebo choďí.
Á pÍitom' co tvoŤí životnost jeho clíla: m5lslil sv5imi zkušenostmi a z nich, není
v něm nic, čeho dňíve nevyzkoušel na vlastním srdci. Kniha Méliova jest v bornfm
vodem do studia Stendhala, jednoho z myslitelri opravdu voln.fch a nejméně pou.

tan ch píedsudky své zemé a své doby, autora, kter5i napověděl diskretně mnohé,
z Óeho Žt]'o celé století. Citovému životu Siendhalovu věnoval tjž attot již dÍivo
knihu Za uie ant,oureuse ťIe Stend,hal' Němci poŤíďili si také již ďÍíve velmi dobr;f
v;iběr z essayistického, kritického, historického a cestopisného ďíIa Stendhalova:
Áphorismen aus Stendhal iibor SchÓnheit, Kunst und Kultur od Bgnna Riittenauera
ve Štrasburce r'o dvou svazcích.

SteJan Zweíg: Émile Verhaeren. Sa tsie, son oeuv)re
MladJi básnílr vídeísk5i' sám autor nejlepších německj-ch píekladťr z Verhaerena,

podává zde široce založenou kritickou mcnografii o tomto nejmohutnějším dnos
básníku francouzského jazyka, opravdovém tvrirci moderního pathosu světového.
Práco p. Zweigova jest nejlepší, co b-vlo pcsud napsáno o Verhaerenovi; dílo, v němž
entlrrrsiasm drží rovnováhrr kritičnorti a jodno sílí druh;im. Autcr podmaloval svrij
obraz nejprvo pridou, z níž vyrostl Verhaeren, a uělenil joj v duchovrrím kvasg
mladé Belgie z let osmdesátjch. Karakterisuje pak životní i idecvé, rasové i osob.
nostní zdroje básnické inspiiace Vorhaerenovy a obšírně analysuje uměleckou a tech.
nickou stránku lrísníkova clíla. Poslední a nejhlubší tŤetí část jest věnována zákolu
lidské i básnické totožnosti Verhaerenovy a ukazuje zvláště krásně, jak básnickf
v;fvoj a rrist jeho jest podmíněn uzráním jelro osobnosti mravní, jak sa v umálci
a básníku naplřuje vždycky jen člověk a karaktor. Sotva krly o posledních tajem.
gtvích básnického určení byla Íeěena slova vfstižnější a správnější; a musí nám
b5it dvakrát drahá dnes, kd.v jest všude tolik snahy právě tyto základní vztaby za.
stírati o falšovati.

Zase zbytečn! píeklad

Nakladatolství Hajnovo oznamuje právě píeklad rornánu Tomáše Manna Krá.
lovská v;f'sost. Zaso jeden zbyteěn1y' pieklad. Kniha Mannova má sice uměleckou
oonu, alo colé ovzdtrší její i oolJi 16,z je1i jost tak lrosmopclitioky rafinovan]i, žo kdo

..chopí knihu tuto v českém piekladě' umí jistě i německy a, m žo si ji pieěíst

í originále. PÍekládat kníhtl suénizně ruirod,nl, cel1l'm karakterem, stylem av,ftazem

i z níměiny má smys|: pŤeklad takové knihy jest vždycky obtižnj,a nesnadn;í, a pii.

náší proto užitek literární. Ale píekládat hladké kosmopolitic|cé knihy německé jako

iest Mannova Vjsost _ v tom není ani zisku uměleckého, ani zisku národního, _

poněvadŽ tu není Žádn;ich uměleck;y'ch nesná,zi a problémri a na pÍeklad stačí

iouhá iemeslná rutina. Kdy bude jasna u nás koneÓně tato abeceda zdravého du.-chovního 
hospodáiství národního?

o Antonínu Slaaíčkoai

rozepsal se v několika feuil]etonech času v květnu dr Jan Herben; snesl zdo
velmi zajímavé vzpomínky na člověka a umě]ce blízkého jeho srdci, jak jej poznal
z cllouholetého styku osobního. V jednom z těchto feuilletonri (z 25. května) dotfká
se i mého soudu o Slavíčkovi, jak jsem jej formoval ve zvláštním článku v 7. sešitě
Novinyl, a snaží se vyvrátiti jej. Zde jest tŤeba dorozuměti se o někter;-ích zásadních
bodech estetick5ích, neboé, zdá se mně, dr lIerben opravdu mně nerozuměI. Napsal
pry jsem' že ten pravy Slavíček se jmenoval Vermeer van Delft a žil v XVII. věku.
Nic takového jsem nenapsal. Vermeer byl Verrneer a Slarríček byl Slavíček. Uvá.
dělJi jsem Vermeera ve svém článku' bylo to proto, že to byl realista jako Slavíček,
že je to jeden z otcri a iniciátorri moderní malby, a právě malby impresionistické,
a posléze proto, že v Drážďanech, tedy nám nejblíže' kam velmi snadno dogtane
se občas i prriměrn1í a nescestoval;Í ěeskf inteligent, mají dva nádherné Vermeery _
že tedy mohu pŤedpok|ádat, že Vermeer není nebo nemusí b;it našincrim Hekubou.
Každ1im zpťrsobem by Hekubou neměl bft nikomu, kdo to myslí s v;fuvarn;im
uměním doopravdy. Vermeer jest typ iakové Óistoty a vyhráněné ryzosti jako na
pi. Mozart nebo Schubert v hudbě' Vyslov tato jména pied hudebníkem a Íekl jsi
mu v zkratce celé duchové titvary, pratypy umělecké; ví hned' co myslíš a kam
míÍíš. A stejně jest tomu s Vermeerem u znatele v1/tvarného. Scheffler napsal o jeho
KrajkáÍce v Louvru tato pěkná slova: ,,Zvláště trvale,byť i tiše'prisobilzáztač,n,!
Vermeer, kter5l je z těch časně zemÍe]]Ích geni a o jehož mozartovsky jasném,
hlubokém mistrovst,ví podává v Louvnr zvěst jen jedinf mal1i obrázek. Poněvadž
však tento malíŤ mlčelivé slávy zanechal vribec jen málo děl' jest již pouhá jeho
piítomnost událostí. Tím spíše, že jeho Krajkáika _ jen 40 cm vysoká a stejně
širokál _ jest jedno z jeho nejskvělejších děl. PÍed tímto nepatrn;im obrázkem
daly by se vysvětlit mnohé zákony uměleckého riÓinu, tak matematicky jasně jest
postaven ve formě i v barvě. A zároveř mohlo by se pak na něm vysvětlit' jak nej.
vyšší ze všech zákonri činoq?ch zíieLi v tom' piikr;fti zase všecku matematiku
životem, odíti ji kvetoucí píírodou. Vermeer upomíná v temperamentu trochu na
Maneta; jest stejně ušlechtil;í a hlubok5i; byl v tom tedy asi cit srdečného pííbu.
zenství, když nralíÍ zátiší Manet šel do učení k měkkému malíískému umění Ver.
meerovu... (,,Paris... Lipsko 1908, str. l44') Cituji tato slova znamenitého německého
kritika, abych ukázal, že jest nejen možno sror'návati holandského mistra XVII.

I - [Viz zde str. 15-18.]
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