
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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8584 budou piišpenďeny na papír' a vyjadioval se tedy velmi upŤímně a bezprostiedně.
PŤekládám některé z nich.

Kritilnllé, Jsou kritikové a kritikové. Neznáte tuto čeleď jako já - prokleté
těsto, z něhož jsou upečeni _ prav;y' jed, a ne sril země' NěkteŤí z m!,ch odprircri
stojí poctivě na opačném stanovisku _ jsou z jiného tábora, jsou upiímní a poctM
a vážim si jich. Jiní jsou však perfidní' jsou z Ťádu reptilií. NezkusilJi jste toho
a nesetka,l.li jste se píímo s mentory, kritiky a censory' nemáte pÍedstavy o jedu,
žárlivosti, malichernosti, potměšilosti, jež vyznaěují jejich nepiátelství.

obecenstuo. Nač tíeba míti pozor, jest, abys uspokojil spíše sebe než obecenstvo'
Nevím, máJi to Ííci poctiv1f chlap, ale kdyby mně bylo dovoleno, Ťekl bych: JsemJi
jen sám sebou spokojen' pliji na to, co si mysií o mně obecenstvo.

Neiaětši neštěsti. Nedovedu si pŤedstavit většího neštěstí pro člověka, kteri, za
něco stojí, kter;i doufá rlist a kvést, kterf má v sobě z čeho vyvést dílo' než zdědí.li
piíjem' blahobyt' statky _ jest sám dán v zástavu za protekci světa.

Jazgk uměIe utuoíen . Jazyk nenrriže bj"t vyroben: musí v5rrrist, jako roste strom.
Pňiznávám se, že pochybuji o možnosti všeobecného jazyka; ctím však ctižádost
těch a vážím si těch' kdož si staví ideál v tomto směru' Cítím jaksi, že to sou]rlasí
s viivojem, že jest to ěástí pokroku, aby byly rrizné jazyky. ., Jazyk jest cosi, co
jde svou vlastní q/vojovou cestou: jest možno, že jednoho dne splynou všecky
idiomy v idiom jeden, ale nestane se to dekretem učenc nebo ediktem vydan;im
z universit. Všeobecn;Í jazyk musí odpovídati mnohonásobn1l'm požadavkrim; musil
by mít na zieteli Asiaty, černochy právě jako všecky ostatní, nesmí odmítati
žádn;i národ, žÁdn;f kmen, buďtež sebevzdálenější. Nepravím, že všeobecn jazyk
nemriže se narodit, ale jsem si jist' že nemriže b1iti vJ'roben rímyslně, kus po ktrse,
školskou mechanikou.

Na čem a poesid nejprae ailežt. Mezi podmínlrami, které musí naplnit spisova,tel'
jsou brilanty, perly, krystaly _ jiskňivé epigramy' velkolepé vědění, qimluvnost,
která dává relief větě, _ toho všeho nikterak nezneuznávám, to všecko má také
svou driležitost, ale nejv;fše až druhého nebo tÍet,ího iádu. Avšak v každém díIo
obrazném' v každém ryzím díie básnickém musí b;it vlastnost prvoÍadá, jíž jest
na,de vše tŤeba. Nemrižeš jí naznaěit,, ani pojmenovat, ani popsat, ale jeJi zde' cítíš
ji hned: pŤím;í v1istŤik piírody. ona odděIuje q/raz formální, konvenění, vypťrjÓen;i
od pravého žáru duchového.

Francouzská, aěila a německ! iluch

občas oz;y'vají se ve Francii hlasy, které žalují na moderní vědu francouzskou
jako na zněmčilou; ztanlje prf širší a volnější traďci francouzského ducha a ničí
ji pedantismem a mechanismem německ;y'ch method. Z beletrie francouzské známy
jsou romány Barrěsovy, které jsou místy vášniv mi rítoky na francouzské kan.
tovce, na mladé profesory universitní, již pr násilně očkují do mládeže ducha
zcela protivného rázu jeho. Netroufám si rozsouditi' kolik jest na obžalobách těch
pravdy, ale hlasy takové nejsou íídké a dnes upozorůuji na článek Henriho Massiso
v Paris-Journa| z 5. června, kter;f má mottem slovo proslulého amerického
filosofa-pragmatika Williama Jamesa: ,,Brařme se proti kultuio německé.. e obrací

se oťoti vědecké vfchově na Sorbonně' Vědu německou vyznaěujo podle Američano

o"áu.'ti.m scholastick;i a profesionální rut,inérství a ducha toho domnívá se na.

iézati Massis i na Sorbonně. ,,Na literární fakultě každé odvětví studijní jest po.

staveno pod kontrolu ieďtele, jemuž ostatní profesoii jen pŤisluhují. Chtějí tak

odosobnit vyučování a dáti mu jakéhosi druhu jednotu administrační.Jest todo-
oart,ement vědění, jejž spravují riíedníci hierarchicky roztÍídění. Druhdy kupili se
iši.h''i kolem mistra, jehož originalita a t,alent lákaly k sobě mladé duchy, a celé
qenerace vytváiely se u těchto skvěl;y'ch osobností. Dnes musí však učiti takovf
Í""g*o'' na Collěge de France: Sorbonna nesnesla by dnes tohoto hlubokého mys.
litele mezi svfm personálem, tato mohutná osobnost vadila by zde riňednické službě.
ostatně jeden z profesorri nejvíce poslouchanfch na tomto slavném ristavě, jeden
z těch, kdož reformovali literární licenciát, vykládal nedávno vj,znamně: ,Zde,,
iek]' ,není tŤeba talentu.. Ano, na Sorbonně bojí se talentrr' vzdalují jej od sebe.
S jak;im opowžením mluví se na této literární fakultě' kde měl by se píedevším
živit smysl pro kulturu liťlstyí' o literárních osobnostech, o mužích ,prost]Ích vší
methody vědecké.! Na Taina, na R,enana hleď se tu jako na pouhé diletanty...

',Naše vyšší vzdělání nepoěítá s kulturou a piedstírá, že chce sloužiti jedině
vědě. Kiivá snaha pŤenášeti methody exaktně vědecké na literární ku]turu za.
vedla naše moderní sorbonnisty do žertovn;Ích bludri. Zdaž by se nesmál William
James této germánské manii, která naz,lvá,,LaboratoŤí filologie francouzské. sál,
v němž studenti preparují francouzské autory, a tuto preparaci ,praktick5?mi
pracemi.? Kde jest co hrubšího než vyhledávání takoqich dětinskfch analogí,
které chtějí k]amati?.! A později: ,'Naši prďesoii z rryššího literárního školství
zajimaji se mnohem spíše o techniku než o qísledky. Methodám a nástrojrim pii
kládají t'akoqy' l!,znam, jako by mohly nahradit všecko. Technika jest jistě vzácl6
věc, ale vfsledky jsou ještě vzácnější. A jakého cíle chce se zde dosáhnout? V;y'chovy
duclrové. Ale na Sorbonně neni o to nejmenší péče a táži se: kdo vezme nyní na sebe
ten rlkol? Sestavovat bibliografie, dělat vědecké práce, všecko v poŤádku. A]e nesmí
se pokládat za cíl, co jest jen prostŤedkem. Pěstují u našich študentri hnetl od jejich
počátkri,speciální rutiny profesorské.. Uspíšená specialisace a rízké methody rnecha.
nisují je nakonec a zprisobují, že ,nedovedou d;fchati' co v naší piirozenosti jest
jaksi šir;ím, voln]Ím vzduchem.. A tak jest ničena každá spontánnost, všecka
svěžest mlad;ich tvoiících se inteligencí. V tomto listě, kde hájí se francouzská
kultura, jest nutno žalovati na tuto germanisaci našeho vysokého školstv-i lit.erár.
nílro. S lYilliamem Jamesem, kteqí ukázal na vážnost tohoto nebezpečí, pŤejeme si,
aby nastal brzy návrat k tradici širšího lidství'.. Potud uvedenii list. Nejsem věru
nakloněn souhlasiti a priori s takov;imi hlasy; naopak: žaloby takové do{y'kají se
mne a priori nesympaticky. Vím piíliš dobÍe' jak lehko poďéhá širší veÍejnost
a tisk neodborn;f optick;ím klam m a jak snadno vidí zbytečn;,í formalism nebo
pedantism a scholastism Ý něčem, co jest nutná kázeí a met,hodická stylovost
a vázanost, conditiones sine qua non každé tvorby nejen vědecké, n;fbrž i umělecké
a-básnické. ,,odborn;+ch formalistri.. a ,,básnickjch scholastikri.. spílali na pi.
r Baudelairovi i parnasistrim i Moréasovi, všem, kilož pojímali a cítili poesii a umění
Jako uzavrenou Ťíši' která má své z6,kony, iády a methotly. Ale tento hlas není
hlas neodborn,!, n,!btž, zdá se, dosti poučen;f a zasvěcen;}, a pokud znám sá,m
poměry a liďi, o nichŽ se zde píše, není bez zrnka pravdy. A toto zrnko pravdy nemá




