
Dodatek

V soukromé rozmluvě vylÍčil tni p. Dr l{erben fakta, na niclrŽ stavěl jsem
trěkteré body svého Zas|ána, naprosto opačně nebo jinak neŽ zemÍelf H. G. Schauer.
Uvádím tu tedy body ty opraveny po tradici p. Herbenově _ objektivně a pasivně.
ČtenáŤ má na v li, aby se rozhodl budto pro versi p. Dra Herbena nebo Schauera.
I{e konci pňipojil jsem jcště svoje poznámky, které mají osvětliti moje postavenÍ
v celé záIežitosti.

1. Schauer nebyl ani spolupracovníkem o Ilěkterérn článku ',Z mravIrÍ pathologie
společtrosti české.., ani pťrvodcem základní ideje. Ani iniciativa nevyšla od něho._ Jest ovšem pravda, že Schauer s principem článkrl těch souhlasil a že v době.
kdy byly psány, stejně jako pisatelé článkťr byl zaujat studiem Bleibtreue.

2. Studii o Tainově mcthodě literárních dějin neltoupíl p. Dr Herben od Schauera'
Schauer dal mu ji jen v zástavu za čistě soukromJr závazek. Pan H. neměl tedv
ani pr{va tisknouti ji v ,,Čase...

3. Schauer suolil, aby články' jeŽ nabídnul panu Herbenovi do ,,Času.., byly
dle potíeby a směru listu uproueny.

4. Na lokállru ,,Nár' listrl.. (z 1. srprra 1892) ,,Pohňeb kolegy našeho p' H' Schau.
era,.' neodpověděl ,,Čas.. pÍoto, že svrchu citované věty obracel proti straně
staročeské, do jejíchž listrl Schauer v jedné době psával.

Uznávám, že tento vlklad je možn .
5. ,,Stranou.. rozuměl jsem ve svém článku i ve svém Zaslánu soukromé sd'ružení

tnladlch lÍterátťt, kteií r. 1887 počali vydávati s p. Dr Herbenem v čele ,,Čas...
Nemyslil jsem tím tedy dnešní' politickou nebo sociálnou skupinu - nebo pfedsta-
vitele dnešnÍho realistického směru duševního a kulturnÍho - pňedem ne p. prof.
Masaryka. Naopak vyznal jsem, co uzIrával vždycky i Schauer: závaznouvděčnost
ke svému učiteli prof. Masarykovi.

6. Pochybná fakta jsou jen uněišÍ, žiuotopisnÚ.. Psgchologick! obraz Schauera,
jak jsem jcj nakreslil v loůskfch ,,Lit. listech.., zrlstává t\m beze zmény. Pokládám
jej za správrr .

7. Fakta vnčjší zústávajl tedy sporná a nejasná. Já dodávám tu jen, že jsem
z nich netáhl ve své studii Žádnjch dr1sledkr1v a Že pro mne tedy, specielně pro moji
studii jsou celkem llrostejná. _ Dodatek tento podávám tu z ulastní u le i z ulastního
popudu, z pouhého zájmu pro zjištění pravdy.

List s Prah,y
.N.ěl..olťtr; naprosto zbglečn{1ch sllu p. Vbkoui : ,,N r' Iistťt,, 18, bÍe,na t. r.

Podle našich spolehlivfch informací (privodnich? či z policejuí karrceláIc

,,Lumírovy..?) Ťádí prf v Čecháclr a na Moravě dobie organisovanta loupežnťl rola

kritickd, v obecném lirlu psavém ,,kroauí bratŤi,, zvaná - kterážto právě jmenovaná

rota podle a poťouchle sužuje, stavÍ, kazí a plichtÍ měrou již povážlivou lilidnf

rozkvět domácíIro ptsemnictuí, obckorIu a pr mgslu. Tito nectní, mrzcí a nejméně
katova meče, neJi dokonce p. Sládkoval satyricko-reformačnílro slovníku hotlrrí
tovaryši mezi jinjmi nešlec|retnostmi pr1f také ,,poltÍikují z hlubin |rancouzské
analgsg (co to,l _ ahal _) na p. IIerrmanna, že jeho humor ncní humorem, ieho žiuol
nent žiuotem.,,,,Jakf darebn neÍádl.. vykňiknul jsem v zcela adelivátním stylu'
sotva Jsem dočetl _ a celJr rozpálenf pro cechovní poÍádek, armádní reglemcnt
nebo silnični Íád našI dra]ré literatury (tak si totiž v pohodlné a naprosto konkretné
určitosti pŤedstavuju s našÍm literárním a kritickJ'm olympem její ,,organisaci..) ._

pŤísahal jsem sám první pomstu pi.i sebe nepohodlnější piíležitosti této spiklé
holotě' která,,z hlubin francouzsltÓ analysy.. (to nám ještě scházclo|) pokňiliujc
na p. Herrmanna.

PŤiznávám se sice kajícně, že jsem této obžalobě dobŤe, ba ani špatrrě nerozuměl
_ ''pokňikovat z hlubin Írancouzské analysy.., co to je? - ale právě proto čenichal
Jsem ihned sodomské nepravosti. Patrně nějak1f perversní literárrll zločin - jeden
z těch, které se projednávají ,,s vyloučením veiejnosti.. - snad nějakf kritickj
sadismus nebo masochismus nebo jiná ještě pikantnější kapitola I(raft-Ebingovy
,rPsychopathia sexualis!"

A to takl
Tak jsou jižtu,,resultátg dekadence,,, která, pozoruju to s nejupňÍrnrrějším žalem,

zaéíná rozežlrat jako jedovatá nákaza selsky zdravé tělo (máme ťrÍední lékaŤská
vysvědčeníl) naší literaturyl

A clrci již volat, aby se sestavil vojensk1i mimoňádn soud ._ aby se zavedla
inkvisice _ aby se povolali do ní vedle p, Vbka pÍedem pp' Sládek a Lierz _

1 - Nechci klást trpce zasloužené vavŤíny na ciz! čelo. Proto pÍipojuju restrik.
tivnÍ poznámku, Že podle jisté legendy (za jejíž objektivnost a pravdu neberu
ovšenr Žtidnou zodpouědnost) jest autorem známé ,,housenčÍ.. epištoly v Lumíru
- p. J. Vrchlickg.

2 - Po delšI pause _ asi tŤIleté _ vystupuje znova pohostinsky v ,,IJlase ná.
roda.. tento soflsticky studen$ estetik nebo spíše akrobat baroka. I{ mému žalu
ztratil mnoho ze své dÍÍvější obratnosti. Jeho pirouetty a calemboury v ,,Novém
dramatě.. vypadly dÍevěně a těžce, staÍe a vybledle. Ákrobacie Žádá skoro dennt
cl'ik. I(ažrif prlst mstí se tu krutě. Doufejme ostatně, že drres _ v tak drsné a nalé.



131 prvtlí k hrubší a druhif k subtilnější ,'trprré..;lráci na 1lť. vrážerrí šiletrdlíkov1'.clr
point pod symbolické nehty * aby se vypsala cena na hlavu každÓho uprchlÍka
- aby sc

Nevím, jakou bullu byclr tu uveňejrrll _- kdyby rně v pošetilé loglce rrebylo
napadlo _ dtiuc ugšettouat než odsuzouat.

A v$sledky?
Jsou špinavě stŤízlivé a mikroskopicky šedivé.
Byl skutečně jednou v Čechách jeden člověk (byl-li to vťrbec člověk _ co dlm?

_ padouchl)' kterf si dovolil kdysi pňi zhasnuté lampě, rra dva západy zavrenÝch
dveŤích a staŽenfclr rouleaux (iituju' že neměl okenic, aby je také zabednil) _
dovoli] si tedy tento bídák v poslednÍm a tedy nejtemnějšÍm koutě svého shnilého
n černého.nitra pochybovat' že dialogy rnezi Kyllianem a Randovou v p. Herrman.
nově ,,Snědenénr krámu.. jsou s/ruÍečnfrn humoret|, t. j, tou pod.Íunou směs| gracie
a lantasie, uut a praudg, u Ie a cittt - jakou poznal z rrlzn ch klasikrl poesie,
psychologie a estetiky. (M žeJi co bláhovost tohoto hlupáka a smělce vysvětlit
_ ne omluvit, to není nikdy možnol _ je to fakt, že četl nedlouho pred tímto
osudnJ'm večerem mrroho špatn$ch a ničemnfch knih na pÍ. Fieldinga, Cervantesa,
Dickense, Eliota, Heina, Taina, .Iearr-Paula, Bělinského a Gogola _ tedy liď,
kteÍí neměIi o lruntoru naprosto pojmu a kteŤí ho bídně zavedli.) Ale tento tvor
prohÍešil se ještě víc. on nejen' Že si to pomyslil pŤi zavňenfch dveňÍch a v púlnoční
tmě _ on to také jednou _ zase večer a zase pňi zavňené scéně jako nahore - zcela
uctivě a s plnfm uznánÍm všech jin$ch piednostÍ ,,Snědeného krámu.. napsal
a v takové malé petitové poznámce jedné své práce i vytiskl.

PrvnÍ chvÍli netušil ani tento nešťastník, co spáchal. Rozumoval, že v nejhorš|m
pňípadě urazil rytmistra a opilce Kylliana a posluhovačku Randovou. VŽdyť pfece,
soudil, p. }Ierrmann, kter$ si zakládá na tom' že maluje ,,všecko, jak to je a nic
Jinak.. _ za to nem že, že kdysi kdesi Kyllian a Randová neměli humor _ pan
}Ierrmann byl tu jen tragickou a rlctyhodnou obětÍ nemilosrdné a necitelné íormule,
která mu pod trestem ztráty primátu českého realismu zakazovala vyprázdnit
šišatou lebku l(yllianovu a zasadit do ní svúj vlastní mozek napjat neustále až
k prasknutl jako elektrická baterie stiíkajícÍ pÍi nejslabším dotyku žir'elní bouňku
vtipu a vervy.

Ale ,,obecná národnÍ nevole.. ukázala mt brzy zločin v celé pÍlšerné nahotě
a šibeniční velikosti. Ta nevole, která se ani dnes ještě neutišila _ naopak, lze-Ii

havé době _ povolí redakce, která zná v1fborně potieby svého obecenstva, p.
Lierovi častější produkce' a že dohoní tedy brzy, co zanedbal' chceme věŤit, bez
vlastní viny. Já sám, pÍiznávám se, patňil pÍed lety k rrejvděčnějšímu jeho obecen.
stvu. Jeho galanterní hry lepenkov$mi djkami a hlavně jeho kaučukové tance
mezi rozestaven$mi vejci unesly mne vždycky do té sladké ,,ze|ně bez jména..,

lde mÍsto myšlének karambolují se slova. Kde jsou ty krásné časyl

i.íci, rostc a právě irr tnorrrenttr po pln1Jclt šesbtácti měsících hÁzí své rozbouien vlny

z klirlnélro Jičlrra a z neJklidnější lrasty Jeho pťeklidn$ch obyvatel _ svÓ kalné žlučÍ

sycené vlny (abych mluvil vJ'raznJ;m a barvitjm stylem bastardnlho ideálu Cicero.

I,uchmajer) do milosrdně dosu<l trpěnfch literárních referátú _- ,,NárodnÍch listú.,l

Dnes to již ví.
Crimen laesae Majestatis p. Herrmarrtra. A poněvadž p. Herrmanlr je na ten

čas a deset následujicích let zapsarrjm a v1ilučně privilegovanjm paclrtffem

,,národnÍho a ryze českého ltumoru,, (komiku má p. Šmíd _ rozdíl je zde esteticky

drlležitjl), - i celého vzácného a čistého Genia českého ducha a jazyka! Hrúzal

A|e je tomu tak. Nic mÍř.
Rozhoičení bylo tedy právem pŤíslovečně bezmezné, v ''Máji., návrh na spo.

Iečnou obranu a diplom humoristy zemí koruny Svatováclavské. ZároveĎ prodlou-

žcní pravovárečného lrumoristického práva na dalších dvacet let. Z venku mraky

petic nejrúznějších humoristicltj'ch spolkrl, aby směly nést jméno ,,I(yllian. ,

,,Rarrdová.. nebo dokonce ,,Herrmann... Atd. atd.

Alé p. Herrmann poděkoval za všecko zdvoÍile. ,,Jen rnně ho nechte _ já si

ho už napravím. Satirou na něj _ a pťrjde to. Uvidíte. Ha, ha, počkej. Já ti okážu...

A dostál slovu.
Nevyšlo orl té chvíle čÍslo ,,Švandy dudáka.., aby tam nedokazoval polomrtvému

rouhači na vlastním jeho tě|e naprosto pÍesvědčivě a makavě, co je to humor a jak

silnl (doslova!) humorista je p. Herrmann. Rozumějte mi dobÍe. Ne hněv. Kde.

pakt Pan l{errmann sledo'j'al vyšší a naprosto objektivné pedagogické cíle: chtěl

podat nev$vratnj.dúkaz, že je humorista. A vzpomněl si snad z mládi na vÝbornou

methodu, jakou rlokázal stejně zneuznávanf mistr skeptickénru učedníku svúj

humor: dal mu několik boxrl a bylo po skepsi' ,,Snad to musJ pocítit a procítit _

pak porozumí, co to je humor,.. soudil p. Írerrmann' A pustil so svědomitě do práce.

NejdÍÍv dal pochybovači několik za uši, pak políval ho jednou ledovou a po druhé

varící vodou, zmačkal a zkroutil mu nejdňÍv tělo, pak mozek a nakonec i jméno'

dělal z něho postupně blbce, blázna a na konec i učence. A resultat veliko.

lep$t Po prvních boulích pochopil hned rouhač svoji vinu. A ulěŤil, rozumí se samo
sebou, v p. Herrmann v humor. Jak pak není ten člověk humorista: natrhne vám
ucho a smě1e se tomu sám prvnt a všichni okolo s ním. A má i fantasii i cit (to
pokládal tento antikvovanf blbec v nepochopitelné a zpátečnické nemodernosti
posud za hlavni znak humoru). Jak by ne. Z blátivého bezbarvého a dutě prázdného
jména jako je ,,Šalda.. stvoií geniální hrou bleskového rozmaru symbolicky pr .

hlectné a ričelně hudební _ ,,KŤanda... Jaká gracie' duševni superiorita' jakf

humort A jtn$ magick$ kus: naprosto bez honrrého a solidnÍho p. Procházku,

kterf kfivě a bezdúvodně podezÍíván z nikodemitství, promění najednou zrovna

ve dva varianty (jeden smutnější než drub$ * rozumím pro p. Procházku) _

Vocáska a Mrcáskal Kouzeln$ prute velikélro humoristy * hodnf alespoĎ produkce

rra fidlovačce! A jak púvodně a prlvabně a mile české! \leliká zásluha p. Herrman-



.I3t; nova, jak známo o z lionpetentrríclr str.alr jiŽ rlávno korrstatovárto, jc v torn, že se
naučil humoru v lidu a od lidu (ťdo stojÍ o puntičkáÍsltou lokalisaci, pozná snadno
i z věrného jazylia povltavskou čtvrť). Ale tato lioruna ncnÍ posud celá' Svědomitá
kritika měIa ji již dávno ,,vyvršit.,. Asi v tomto plánu, kterf ji postupuju gTatis: _
každ genius nejelr bere z ]idu _ on talié vrací rozlrojněn:y' liapitál, čistou krev do
lidu. Stejně náš l{errmarrrl. DŤív se učil od ,,lidu.., dnes - tr,r<li nčkteÍí - začlná
se ,,lid.. učit od ně]ro.

Dťtkaz povedl se p. Frerrmannovi, jak jsem Íekl, rlplně. Padouch je poražen
a sype popel na zločinnou lebku, pod níŽ se kryje jelro perversnÍ mozek. Chce pocl.
niknout všecko, jen aby usmíňil mstivJr, ne trestajícÍl humor p. I{errmannriv.
I{umor, ano - pravJ., rrezfalšovanf, jeriinf česk$ a uměleckf humorl Dá ocl sebepo pĚÍpadě listinu, krle všecko to potl'rdí. Složí veňejné kredo. Ncnapíše ode dneška
Ťádky, aby pŤcd ní nepoložil kajícl Žalm: ,,věŤÍm a vyznávám jedinč pravf,
uměleckJi atd. humor p. Herrmannriv, jakoŽ i cclé redakcc, všeclr spolupracwníkrl,
nrinrrl]i.clr, !:udoucíclr i pÍítomnj.clt, Šr'ancly dudáka * nevyjÍmaje ani nejlepší
sílu listu - vlastním jménem olafa, divaclelním Jaroslava l(vapila..,

Tak se to má tedy' nrilJ, p. Vbku, s touto literárnÍ neplechou. Litujrr, že zločince
potkala spravedlnost rlňíve, než padrrul rlo vašich kríticklclr a kárav1fch rukou.
odvolal bídně své pŤesvědčení (měl.li je vrlbec kdy tento vyvrlrel!) _. a vaše saty-
rické dutlry šIehaly by již jen <lo mravnÍ mrtvolv.

Ano, mravní mrtvola - to je ten rouhač. \enapadá mi jej hájit. Ale jedno
musím konstatovat: tento mravní b|dák pod.epsal su i ni'čemn soud, pln m iménem_ zce(a shodnfm s jeho rodn1fm i občansk;,1m - a hdji si dťtt,azně suo ji náuiauautu,
Kdo ví, k čemu je to dobrél I(dyby k ničemu, jen aby za něho netrpěli nevinnt:je totiž jedin1Jm tuorem na širém světě, kt,erf napsal tuto infamii _ a poněvadž
není členem žátlné zakuklené a solirlární fémy, zapovÍdá si jednou provŽdy
a kategoricky, aby ho p. Vbk v špatně chápan ch záchvateclr protekčníhJsoucitu
zastIral milosrdnlm pláštěm spolkového a kolektivného plurálu. Zapovídá si tedy,
aby psal: ',pokňikují na p. Herrmanna atd. . . ... místo správného: ,,pokňikuje..nebo pŤesněji: ,,pokÍiknul F. X. Šal<ta rra p. H' atd...

''PokÍiknul.. - tŤeba. Nenapadá mi se škorpit o slovo s p. Vbkem. Nemá zrovna
širok]i slovník a byl by tfeba v nouzi o jiné. Pro nuance nemá mnoho smyslu _
a tak passons. ostatně proč by ,,nepokňikoval,,, kr)yž v hospodárné 

" 
,,*y"py.

tatelné rlčelnosti je tu na ochranu policejní mravnosti a uličnílro raau p. ílr<.,
kter pokĚikovače s patrri$m gustem a celou pedagogickou zkušeností okňikuje.

Jaká tlčelná rozdělenost funkcí|
Á je všechno v poňádlru. Ti, kdo posud dle p. Vbka ,,pokiikovali.., ujištuji,

budou,,pokňikovat.. dál _ a pan Vbk & Comp. (veŤejná i tajná, zapsaná i nezup,a.
ná, podepsaná i nepodepsaná) bude dál okŤikouat, ÁIlons. Tento sport dá se pro\'o-
zovat -. s dobrj'm rozdělením a rrěkoliker]fm obsazením rlloh _ k nemalému
plaisiru drahého čtenáÍstva bez palety do nerinavy a neomrzenÍ. Jen dáll

Cítím ostatně z celé aÍéry vyššÍ, t,ranscendentní, čistě etlrickou radost, kterou

tu nemohu zatajit, Radost, že p. Vbk proptljčuje se se vzornou ochotou k takovfmto

menším službičkám. }Iěl jsem strach, že po svojí nobilltaci za ,,českého Taina..
(breve p. J. V. Sládka _ naprosto kompetentnítrol - v ,,Lumíru.. dato . . .)

zhrdne a nebu<le chtít psát neŽ samé mnolrostránkové Íolianty literárnlch dějin -

ale k nema]ému rnému potěšení zdravf smysl a sebekritika udržela ho nebo píivedla

ho do pravfch kolejí petitov1fch sloupcťr ,,literární.. pi{lohy Nár. listtl. Nebral
terly sám p. Sl dka tenkrát vážnii. A to mu slouží jen ke cti. JakJr vzácnf zjev

v dnešnÍ slavomametn posedlé doběl Jak opravdu mile jímá ta nalrrbená a do
koutku skrčcná Íigura pieskrotnného ,,českého Taina'. se školskfm pravítkem

v rucc - ne aby měŤil' ale aby ,,káral.. - vedle pathologicky nadut$ch a sebe.
vědornj.clr kriticklch sansculottrl bez jména a bez uznánÍl

Tato skromnost odzbrojuje mne i jinak. Vysvobozuje mne zejména z traptré
situace dokázat ,,českému Tainovi.., že to rrebyly ,,hlubiny |raneouzské analyse..
(anglická nebo italská je patrně jiná - a ne-li ta, tedy jistě jičÍnskál)' které mrre
svedly k inkriminovanému zltlčinu, nlbrž anglickd psgchologie a hlavně některé
jemrré a bohaté poznámky něntecl;é - lrorribile dictu| -- cstetilty a ruslté kritiky
(Běl it ls l<$).

25. bŤczna 1S93.




