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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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století s mistry nejmodernějšími, ale že jest to i v určitfch pŤípadech nutné,^e, síce
tam, kde jde o aucny jeho rázu, o duchy jasné, určité, slovem o duchy rázu Slavíě.

kova. Vermeer jest ledna z největších hodnot moderního umění a díIo jeho dává

i v Ťadě piípadri vítanou míru, abys si uvěclornil stupně dokonalosti i základní po.

stuláty, iei nicht není uměIeckého díla v plném smyslu slova. N-euvedl jsem tedy

Ve"mě"r' nazdaÍbrih, n brž s rozrrryslem, a soudím i dnes, že Vermeer jest nad
jiné zprisobily, aby nám vyjasnil píípad Slavírkriv a orientoval nás v něm. ovšem
nejde to lehc.e pouhfm srovnáváním sujetú (Vermeer byl krajináň jen vjjimkou _

zeityiiceti jeh; děl jsou jen dvě krajiny), musí se sestoupit hlouběji do psychické

o.g*''i.a." umě]ecké' A tu jest patŤno, že nešlo mně o žádné snění, fantasování atd.
(to jest mně v ma]íiství stejně nesympatické jako dru l{erbenovi), n,fbrž o anitfní
id,eali,smumělecké formy, o vnit,iní rytmus a tvárné teplo, bez něirož nenÍ nej.vTšších
děl uměleck]fch. Nemohu ani dnes po v stavě Stavíčkově napsat, než co jsem již

napsal: ,,že 1eckdy tvizl v nižší sféíe než t'a, do níž zam,j,šIe| proniknouti: chtěl

b5;li piísn,l, a nejednou zristal jen stÍíz1iv5í; chtě1 b;iti silny, a nepovznesl se někdy
nád vehementnost,; chtěl b3?ti objektivnf, a, ztuhnul sem tam v indiferentnosti...

Neznal jsem, když jsem psal sv j ÓIánek v 7. sešitě Noviny, vyrokri a listri Sla.

víÓkovJ?ch; zatím lrveí]ejnila kromě dra Herbena i pí A' H. své vzpomínky na Sla.

víčka, vyšly některé Iisty jeho ve Volnych směrech. PÍekvapilo mne zde jedno:
jak často S]avíěek toužil zahodit všecku techniku, malovat bez techniky. Takovy
poměr k technice nemá, nemťrže rrrit žťl,ďn-! zral5i duch uměIeck;í, kter;f jest jejím

!á''"-; tak soudívají jen uměIci' kter}im jest technika posud nebezpečím' _ a já

Zítil a vyslovil jsem takto pŤípad Slavíčkriv, i vidínr ve qírocích jeho bezděčné, alo
velmi autenticlié potvrzení svého soudu. Zral5? umělec má k teclrnice poměr velmi
prosty: miluje ji jako svrij nástroj, zdolronaluje ji jako svťrj nástroj. Chirurg nebrrde
jistě proklínat a oclhazovat své steré subti}rrí r'ože a nožiÓky _ vi, žebez nich nebylo
úy jel'o umění. A stejnf jest poměr zralého umělce k jeho technice: jest to jeho

služka' a]e služka nutná, bez niž se neobejde a které buďe tedy vděěny, jíž bude
tedy pÍát, o jejímž karakteru bude tedy pÍemyšlet, jejíž ql'konnost bude clrtít

tedy stupůovat. Jak jest dojemné, čtešli v Dení]<rr Delacroixově neustáIe, jak

oprá,,dooě a silně pŤem šlí o technice, o jejích finesách, o jejích tajemstvicbt. Zile
jest mně mužn;Í, otevienf poměr moderního unrělce k jeho technice, k je1ro Ťerneslu'

Nepíši tyto Íádky, abych snižoval SlavíÓka. Ctím stejně ja,ko dr Herben Sla.
víčkovo veliké a opravdové mužné risilí umělecké, jímá mne stejně jako jej jeho

fuagtck, osud, vidím v něm jeden z největších vftvarn5ich talent , které jsme

měii, _ v tom není rozporu mezi drem Herbenem a mnou. Ale pokládám za ne.
správné dě]ati z něho tu d,e|i,ni,ti/unou hodnotrr, jak ji dělá z1ěho {1 Herben a jiní

oslavovatelé. Tou Slavíček prostě nebyl a nemohl ani clnes b;fti. Slavíček byl člo.
věk prudkého kvasu a varu rrměIeckého, vfvoje často pi.ekotnélro. Kdyby byl žil
desei let ještě, sám byl by pravděpodobně pozdějšími pracemi sqimi korigoval
v mnohém své stadium dnešní. Dr Herben formu]ova] svťrj soud o Slavíčkovi jako

o a,bsolutní hodnotě větou: ,,Dle mého pozorování tvorbv Slavíčkovy buď lze kra.
jinu určitou, českou a každou, malovat jen tím uměleckfm pochodem, jak se na
ni odvažoval Slavíěek, nebo se a bec malouat ned,ťi.,, To jest, opakuji, est'eticky abso.
lutism, kterf odporuje vší logice umělecké tvorby. Nikoliv: tytéž sujety dají so
malovat i jinJimi uměleckj'mi methodami, než jak je maloval Slavíček, a metho.

l"mi Do pÍípadě vroucnějšími a bohatšími (pÍi stejné určitost,i), a pÍijdou malííi _

::;:í;" áoa"et, snad za iŤicet, snad za padesát let, ale pŤijdou jistě _, kteŤí nám
"-nauii t,tet' krajiny Óeské jenrněji a hlouběji neŽ Slavíček, kteÍí, krátce' pÍepíší

ši'oietrg ao 
".ěIeÓtější 

verse. Takovf jest prostě odvěk;Í zákon 1ivoje.umě1eckého.
Každ! kult, budiž sebeupiímněji myšlen]í a citén!, mrižo se státi nebezpeěím

mladšírnu uměleckémn wjvoji A stává se nebezpečím opravdu v tu chvíli' kdy

i|abosti, patronovy berou se za sílu. A toho nejsme daleci' do toho upadáme již

v dnešnim kultu Slavíěkově. V SlavíÓkovi veďe síly a kladri jsou i negativnosti

a slabosti; máJi nám píípad jeho bj;ti pouěením (a tím bJiti mriže jako máIokterf

druh ), musíme v něm dovést jasné li,šiti,, musíme v něm dovést lasné čísti. Pto

ty z mladší generace' kteÍí porozuměli již mému prvnímu článku, psány jsou i tyto

věty.

O Matissoui,
jehož jméno jest tak často vyslovováno, mluví-li se o moderním francouzském

umění' otiskujeme v tomto sešitě pěknou a opravdu kritickou práci p. Kubištovu.
Pan Kubišta kritisuje mimo jiné postulát Matissťrv, že umění moderní má bjti
jakousi lenoškorr, v niž by si odpočinul unavenf, moderní, velkoměstsk1y' bursián,
a odsuzuje tuto tendenci jako nlbezpečnou dekorativnost. Šest reprodukcí z Ma.

tissa a pieklad jeho programového čiánku o moderní malbě pÍineslo 4._5. ěís1o

letošních Voln ch sm8rri; tam buďtež odkázáni čt,enáŤi, kteňí chtějí míti doklady
i]ustraění k článku p. Kubišt'ovu.

Dopis Augustina SrnetanY

R,ozkošn;í list tohoto v;iznamného filosofa našelro, psanf z Tubink neznámému
adresátovi, uveŤ'ejiiuje a pt:ovázivysvětlivkami prof. KrejĎí v posledním sešitě České
mysli. Velmi vtipně karakterisuje ttr pisatel autora Žívota Ježišoya a Staré a nové
vírv, Friedricha Davida Strausse, a herbartovce. ,,Se Straussem doufám brzy zdri.
věrním. Jako prav;i Šváb jest jen theoreticky volnÝ, v životě praktickém jest to
počestn]y' šosáckr' ui"t't... Právem vidí tu prof. IGejčí pííbuznost mezi soudem Sme.
tanoviim a Nietzschovfm z první Unzeitgemásse' Ještě rozkošněji boclnul Smetana
herbaitovce v osobě prof. Exnera. ,,Exnerovo mínění o mně jest prostě hrubé;
bolelo by mne, kdybych si ho nedoveď vysvětlit z jeho herbartovství. Jako nemají
jejich jednoduché bytosti žádného mládí a jen v nekoneěném čase, v absolutním
,Áž později. dospívají k živé prisobnosti, tak nerozumějí také herbartovci intensivní
sí]e mlarlosti. objektivní neÓinnost jeclnoduclr;ich bytostí stává se u stoupenc
subjekt'ivní leností...

Z ulrok Waha'Whitmana

Horace Craubel, spoleěník velikého básníka a,merického' zaznamenal si iadu
qfrokťl jeho. Zvláštní rozmarná svěžest jest jim vlastní: básník nevěděl ani, žo
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