
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



, 786 jen pro Trancii, má jo i pro nás. I u nás jako vo tr.rancii koketujt literární odbory
často s vědeckostí analogiemi velmi vnějškovfmi a povrchními, i u nás literární
historie hraje si s vědeck1imi formulkami a ťormalitami, kde m že a má se opírat
posud jedině o vkus, karakter, osobnost, vnitňní piesvěděení a duševní vzdělání
kritikovo nebo historikovo. Ani u nás neškodilo by zd razniti občas, že v,ltazná,
osobnost i ve vědě jest cosi, co stojí v1iš než školské formule, že jest cosi, co dává
jim teprve smysl a život a zátoveí i poslední cíl vší práci vědní.

Jules Renaril
Tento nevšední beletrista francouzskf, jeden z mála opravtlu klasick;ích moder.

ních prozatérú francouzskÝch, zemÍel 22, kvétna v 46. roce. V některém z pŤíštích
čísel věnuje mu náš list zvláštní studii. Zatím pÍeklád.ám zde kratiěk}í, ale obsažnf
filosofick;i epilo;' kter;i věnoval Renardovi liem.y de Gourmcnt; snad i u nás mchl
by se leckdo nad ním zamyslit. ,,Jules RenarťI nebold z,d,tínl,. _ }I5r5|11, že Julos
Renard jest zdravy, a on byl jiŽ velmi nemocn ; m;lslili, že jest bohatÝ, a on byl
chudf ; myslili, že jest šéastn;,Í, a on chtěl se již usmrtit,; myslili, že jest filosof, a on
nesnášel ani zdání kritiky; myslili, že jost PaÍížan, a on byl hluboce v nitru seďák;
myslili, že jest naturalista, a on miloval pňedevším Victora lluga; m;zslili, že jest
skeptik' a on četl P ascala; myslili posléze, že jest veselÝ, a on byl smutnJi. Bezmála
tak známe všecky své vrstevníky, což nám nebrání, abychom jich nesoudili, aby.
chom jim nepÍipisovali záměrťr, neměŤili jejich ducha, nevnikali do jejich myšlení,
netÍídili jejich duše...

Knut Hamsun
dovršil 4. t. m. padesát let života,. Také české listy vzpomněly toho dno jeho pclo.
mythického života i jeho díla básnického; některé časopisy pÍeložily také část
dopisu Hamsunova jeho německému pÍekladateli dru Jinclíichu Gceblovi' v němž
se rozepsal o svém zprisobu tvorby. (List ten jest otištěn jako rivoťl k německému
pŤe,klailu lyriky Hamsunovy Das Sausen des Waldes, Lipsko, 1909.) Jest těžko
vystihnouti básnick;í v;iznam Hamsunťrv na skrovném místě v těchto poznám.
kách. Staěí tedy, ieknuJi zde, že jest z nejv;iraznějších osobností seversk1ích,
skrz naskrz svij, básní,k každfm coulom. Básník, ať ch.ytá prchavou náladu sou.
mračné chvílo nebo bleskotav1l' ťrsměv vod a htubok;í, svali šum lesa, básník,
aé tvoií lidské osudy azar,lvá se do vyprahl1y'ch duší lidsk;ich. Řada děl joho pÍe.
ložena jest _ Íekněme tak i onak a všelijak - i do češtiny , a|e zdá se ne na velkou
radost autorovu a ne ke zvláštní cti českého jména. Byl rnně dán k rlisposici list
paní lramsunové jedné dámě naší, v němž čtu tyto trpké věty: ,,Hamsun jest
pieložen také do češtiny, an,i,ž uša|c za to něco obd,ržel, a to ilokonce píes stiby praž-
sklch nnltlad,atel .,, Že takov1y'm neloyálním jednáním nezískává české jméno
v cizině, není tÍeba zdrirazriovat. A]e taková jest již obclrodní noblesa našiclr na.
k]adatelri. Vydávají horeěně pňeklad za piekladem, budiž literárně a jazykově
jako česká kniha scbechatrnější, vydávají je mnohem raději než díla privoťlní.
Za privodní dílo musí se zaplatit honoráÍ, za cizí dilo, zdá se, so jen slíbí. PŤek]a.

áaťel odbutle se několika, zlatkami za atclli odvecle-li piekladatel za tuto plantáž.

rl"kou m"du práci slušncu nebo snťršku nesmyslťr jazykov;ich i věcnfch, po tom

,,itao ." neptá. Dílo v literárníclr velkozávodech váži se jen na kila ' . ' ostatek

iest právě jen literatura. Nemá-Ii již nyní l{amsun pěkné mínění o českém knih-

L.,p".ké- trhu, mriŽe nám b-rit rítěchou alespoťr to, že by mínění to bylo ještě horší'

kdyby znal česky a mohl číst pÍeklady sqich děl.

Pr oti lacinému a er š oan,i chému r eU olučnictuí a opr aa á,Ť stuí

nalezl pěkné věty v Čase 7. sťpna p. Jindňich Votlák. Byly napsány recensí
St' I{. NeumannoaÝch ČeskÝch zpěvli, ale zabiraji mnohem, mnohem šíŤe.

,'Prostě, unavuje už číst věěné to horlení, jak jsme národně chabí' jak bezbranní
proti německ5í'm surovostem, jak ubozí ve sv ch vídeĎskych zástupcích. Lidé roz.
háranfch, zmaten5?ch živo|,ri, nevědoucí si rady, čelro se chopit, pŤicházejí a kážou:
jejich národ jest povolné stádo, jež vykoíisťovatelé si pěstí pro maso' tuk či vlnu;
míst'o lva měl by mu byt do erbu vma]ován lokaj; pán srní mu pŤedlrodit pár zby.
ljch, ohlodan1y'ch kostí. . . Jistě jest tŤeba nespokojenosti' aby b;,I pokrok. Ále
národní apoštolstvi' nemáli bez riěinku vyznit naprtndno, musí b;it dnes opÍeno
skuteěnou starostí o nápravu a vlastrrínr dílem' Tu kdosi naÍíká a zlobí se a peskuje
a bouÍí a dráždí. Domnivá se,že národní povaha píedělá se za noc? Myslí, Že v tom
co zmriže několik básniěek, jež do moru a všednosti opakují staré věci stokrát
pŤežv;ikané? Co dělá sám, aby bylo lépe? Walt lVhitman' kdyŽ iekne,Američan.,
jde myšlenkou od kraje ke kraji a piedstavuje si každého obyvatelo zvlášt. My'
když Íekneme národ, měli bychonl v duchu vidět ves za vsí, městeě]<o za městeěkem,
každé s jeho zvláštním životem, složitfm a utkvěle zíízet!7m, a měli bychom si
utvoňit pojem o práci, kterou nutno vykonat, aby i jen zdání o tom, co má b!t,
proniklo do všech myslí... Naši veršující národní apoštolé jsou, až na vzácné
v;ijimky, nakloněni k duševní i k těIesné lenosti, která jejic'lr veršrim ubírá vší váhy.
Stojí poiád na jednoÚr místě, z něhož se nedovedou hnouti, a stojí na něm pobodlně
se založen;ima rukama, bavíce se 1lzeJi) nuznymi variacerni na otŤepané thema.
Pojem usilovné, mnohé, napjaté práce v jejich verších naprosto chybí. Kdyby si
tak jednou pomyslili: nu, nechme národ jeho osudu! a kdyby se odhodlali pracovat
něco uŽitečného tak, jako by byl už navŽdy odsouzen! Byli by ve velk;,Ích no.
snázích naši básníci, kdyby nebylo národa, jehož bláliovost vy'vádí osloviny...
Ze naše poesie, naše umění slovesné jsou tak negativné jako snad žádné druhé,
že žijí piímo i nepíímo z nedostatkri a nei'estí, které by chtěIy m)'tit' buď je popi
sujíce nebo nad nimi se rozhorlujíce, a že takto toÓírne se v bludném kruhu a šííímo
něco, co bychom méli umlěovat a co by nemělo b;it ani jmenováno mezi námi, _
to jest bolestná pravcla, kterou bylo by tŤeba již jednou vyslovit a tím definitivně
odbavit a pak obrátit se již koneÓně ke k]adťrm ve všem všucly.

M onumentá'ht'í ar chitektur a

' S tímto názvem vydané právě číslo Stylu piipravilo nám opravdovou radost.
.Jesf z něho patrno, Že styl jest i'ízen h}ubší a drislednější logikou _ logikou




