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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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