
, 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




