
482 Článek dra ZvéŤiny vytryskl z hněvu, a dodávám: spravedlivého a oprávněného
hněvu, a rozhoŤčení nad tiskovfmi perÍidnostmi Práva lidu, nad cel1y'm jeho no-
vináŤskjm bojem, ktery, opakuji znova, zavrhuji nejen straníci, n brŽ jiŽ pňimo
i redaktoŤi Práva lidu, jako na pÍ. F. v. Krejčí' kter odsoudil v poslední Akademii
pi.íkňe tyto zptlsoby, recte nezprisoby. Ve větě o Jaurěsoví neučinil pak dr Zvěňina
nic jiného, neŽ že parafrazoval soud a mínění francouzského naciona]istického tisku;
že jemu jako vášnivému nacionalistovi je stanovisko to blízké, rozumí se samo sebou.
I já, kdybych měl voliti mezi stoupenci Jaurěsovfmi a íakovym Barrěsem nebo
Léonem Daudetem, rozhodl  bych se pro tyto,  poněvadŽ věŤÍm, Že jako básnÍci  znaj i
lépe národní duši francouzskou a jsou j i  b l iŽší.

Pokud jde o doporučování francouzsk1/'ch zptisobti polemick ch, není moŽné
neusmáti se ]icoměrnosti Práva lidu. Právo lidu, které rve svému odplirci dru Zvě-
iinovi čest osobní i spisovaťelskou, káže polemickou morálku. Podívaná pro bohyl

Kde setkává se s takovou zvrhlosti lidskou' má i nejdvornější Francouz od-
povědí slovo, které se v tisku jen vyteČkovává.

Dodatek. V dnešním Právu l idu (ze 7. července) dovolává se prot i  mně tÝŽ
lokálkái Nové doby; ta prf odsuzuje souhlas s Jaurěsovou vraŽdou stejně ostŤe jako
Právo lidu.

Na to odpovídám: Nedovo]ával  jsem se Nové doby jako rozsudÍ v záIežitost i
Jaurjsově; jest  mně tedy její názor na ni  zce]a lhostejn1y' .  C i toval  jsem pouze od.
sudek Modráčk v a jeho orgánu o polemickych manylách Práva lidu, a ten je
historickly' fakt.

Prá,uo lidu

nemá patrně dosti na politick1y'ch jizvách a šrámech, které si odnáší ze své ubohé

,,trestné vypravy..  prot i  Kmeni (abych mluvi i  pol i t ick]Ím s lovníkem tohoto l is tu) '
touŽí i  po l i terárních'  Habeat s ib i !  v nedělním čísle z 21. \rII .  snaŽí se mne pomluvit i
u literárních nevědomcri a nevzdělancli jako šplhauce literarně nrirodního' kter1/ aŽ
dnes, za změněné s i tuace pol i t ické' koŤistě z ná lady časové, nalez] víIu v básniky
národnÍ' upraudě však s l tu lečngmi bdsníkg národní duše ještě nedávno opourhoual ,
neboť ve své Moderní l i teratuie české (1909) vynechal  prosbě Alo ise J i ráska s odťr-
vodněnÍm, Že mu Šlo zde o činy básnic l té a umělecké. I  stá l  by prf  někdejší poměr
mti j  k národu a národní idej i  za rozbor; a Právo l idu touží, abych s i  takového kr i -
t ika mst i te le vyvola l .

Takovy jest nejnovější stivínovskf podvlh. Jeho pritvodci a anticipando i vy-
touŽenému kr i t iku mst i te l i  (nebot nenÍ vyloučeno'  Že nevyskytne se nějak ochotn]Í
Rádl  číslo 2) píši zde jednclu prouždg za rámeček toto smutečni oznámenÍ.

V uvodě ke své xíoderní ]iteratuŤe česiiri, z něhoŽ vytrhlo Právo lidu několik
s lov,  napsal  jsem na str .  7 tyto větv:

, ,Neuvádím.l i  některych jmen-t i ,ebas jména J.  Holečkova, J .  FIerbenova, Te-
rézy Novákové -, neurdžim iich Iím a nebagatelisuji jich: LéŽišLě díla jejich neni
v boj i  o básnickou a uměleckou formu, jsou spiše psychologové nebo kulturni  h isto.
rikové české lidové nebo národní duše, a psychologové a his|orikové jistě vyznamní

a spisovatelÓ jistě dobŤi a rlctyhodní. A stejnf jest dr1vod toho, proč nezastavuji

se u prdce tak objemné, usilné a opraudoué, která jest Životním r1kolem Jiráskov;/m:

jest to proto, že mně šIo zde o básnické a umě]ecké činy a těch není mně mimo

zápas o uměleckou íormu z tísně horké a naléhaué chuíIe, z dlmného uaru dnešnich sil

a žiu lťt. , ,
Každé dítě vidí, Že zde liším mezi spisouateli a básníkg ÍuŮrci. Nepiši.li zde o Ho-

lečkovi, Herbenovi, Novákové' Jiráskovi, nepÍši proio' Že soudím: nejsou těmito'

n1l'brŽ oněmi. A nyní piijde Právo ]idu a provede tento podvrh: Šaida vynechal

J i ráska, , , tohoto skuteěného básníka národní duše..  -  po soudu Práva l idu - '

protože básnÍky národní duše tehdy ještě opovrhoval!

KdeŽto pravda jest toto: Šaldovi nejvyšší hodnotou jest a byl vŽdycky- a právě

v knÍžce Moderní ]iteratura česká - opravdov básník tvr1rce národní' a vyneclral-li

Jiráska, jako vynechal Holečka, Herbena' Novákovou, bylo 1,o proto' Že mu ne.

ztělesiiova]i a nenaplriovali tohoto nejvyššího pomyslu tvoŤivého: byli mu v]y'bor.

n1Ími spisovateli, kulturními historiky, psychology, ne národnÍmi básníky tv rci.

Jen ať pňijde t,en kritik, ktery by zrevidovai m j poměr k národu, národni ideji

a národní tvorbě básnické! Nikdo netouŽi po něm vice neŽ já.  Nalezne myšlenkově

ideovj v1,ivoj tak jednotni,i. a d stedn:l'' mohu to Ťíci s klidnou hrdostí, jako málo-

kter;i druh;/ u nás.
S k|idn;im usměvem mrjže ho očekávati někdo, kdo jako já cítil a vystilroval již

pňed dvaadvacíti lety, pŤi pi.iležitosti Zpěvli pátečních, národně básnickou tvoiivost

Nerudovu, kdo jeden z prvních citil a správně vyslovil národně tvoi.ivého genia

Máchova a Alšova, kdo napsal stati o problému národnosti v uměnÍ a o nové kráse

v Bojích o zítňek, jehoŽ Moderni ]iteratura česká jest jediné horoucí volání po tvorbě

národně tv rči jako jediném léku nevykoupené době' plazícÍ se těsně pŤi zemi, zko.

mírající z nedosta lku opravdového života nadosobnÍho.
Nebude{i to právě falsátor zg Ťemes]a' mŮŽe se tu mnohému naučiti a poučiti

pak jiné' ti,ebas své P' T. sociálně demokratické straníky, o pravé tvorbě a pravém

Životě národním z plnosti ducha a sily jeho.

2 7 .  V I I . 1 9 1 8 .

o samotě, tragisrnu, balesti a jinlch n'eciailnostech

Ve 29. čísle Kmene ve svÓ stati o otokaru BŤezinovi karakterisoval jsem mo-
derní tvorbu básnickou vribec a t. zv. generaci z let devadesát ch zvlášt,ě ioko redkci

na poci t  h luboké osamělost i ,  jako r is j lÍ pÍekonat i  j i  a uniknout i  7í.  Tento odstavec
mého článku dává postední Cesíě podnět k protesttt, kter se smísil i s krťtpějí

z|oby, bez níž se neobcházeji v určit ch patentně morJernistick1ich listech. To pr;i
jest  osobni  má zpověď; to pry je pravdivé jen pro mé umění; touto branou pr l i  jSem

se dosíal ke své tvorbé, ale nepravda prf je to pro Ťadu moderních básník dnešnich

i  včerejších'  pro Machara i  Sovu, Dyka i  Neumanna a j .
Lituji velmi, a]e tato karakteristika neni zpověrli, a nemyslil.li jsem zde na něco,

byla to moje tvorba; neboť, neuešel- l j  kdo v umění touto branou'  byl  jsem to já '
jehož první verše byly zňejmě objekt iv ist ické: mot ivy z ant ické poesie a ant ického
umění. ' .  Že zde nejde o zpověď, v idno i  z  toho, Že jsem zde opakoval  své kr i t ické
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,484 a literárně historické poznatky' jež jsem obšírně dovodil pro BÍezinu a Sovu ve
sv1y'ch studiich v Duši a dile. Ale toléž co o Bňezinovi a Sovovi platí i o Macharovi,
Neumannovi a Dykovi, a jen hrubá neznalost jejich díla nebo naprostá neschopnosi
kritického rozboru se jich m Že dovolávati proti mně.

Macharovy počátky, jeho Confiteor, stojí uplně pod hvězdami romantickÝmi'
pod Byronem, Máchou a Lermontovem, a jsou psány z pocitu nejhoŤčího osamoceni'
mstné a nenávistné vzpoury; současná kritika vyčtla z nich piímo misantropii
a n ih i l ism; a básnik sám háj i  v n ich i  theoret icky pesimism i  l ,art  pour l ,art . . .
A na|ézti v prvních knihách básnika Zlomené duše pi'ekypění štěrtrého a marno.
tratného života, jeho radosti, šiňe a pohody, mriže jen literárni ignorarlce.

Právě jako v prvním období tvorby Dykovy, kter! pŤimo programově sivzLy-
čil theorii zla pro zlo a kultivoval vědomě osamění a jeho tragism ie vŠech pÓzách
romanticko.heroick1y'ch. A Neumann? Nevi pisatel nic o saianismu jeho prvních
knih a celém byronovsko.romantickém epigonství, které s ním souvisíi Nezná Snu
o zástupu zoufajícich, nezná Apostrof hrdfch a vášniv;y'ch a jejich anarchistického
titánstvi a protispolečenské pÓzy' obracejíci se proti živoiní šiÍi, laskavosti'
všednosti?

AIe toto v1y'chodisko tvorby z pocitu osamění platí mně nejen pro všecky dnešni
v:iznamnější tvr]rrce české _ platí mně i pro umění evropské; pro zdánlivÝ realism
Schnitzlerriv jako Hauptmannťrv (Einsame Menschen!), pro Vertaina jako pro Rim-
bauda a pro Guérina (Le coeur solitaire!) a pro desitky jinych a mezi nimi zvláště
zjev' kterÝ je světcem v modernistickém kalendáňi, pro Várhaerena, jak jsem do.
vodi l  ve své obšírné studi i  jeho díla (u Kočího l9 l7).

To je prostě mé kritické a literárně historické pozndní, jež |eŽí ne ve mně' nlÍbrŽ
ve studovanych autoreclr a jest plně nezávislé na mé vriti a na mÝch pŤánich'
a odmitám prot,o v;y'tku, jako bych chtěl česky Život vflučně tragisovati a jako bych
,,pňeceiioval bolest.. v tvorbě básnické. Těmito vÝtkami obraé se napňíště, ,,civilní..p. Rutte, na ty ubohé autory samy, kteňí nepamětlivi policejních pŤedpisri měš-
ťáckého stŤedocestí, diktovaného takovjm pňíštÍm českym cestái.em, pŤecenili věru,
u všech ďasri!, bolest a zoufalstvÍ misty až v docela neslušrré a nepÍipustneskŤeky
šilenstvi a halucinace pomateného rozumu! Byla to ve svych cr,vilict,, jak vidět,
holota venkoncem ,'necivilní.. a ,,necivilisovaná.., ti moderní básníci, a vyŽehlenj
a vymydlenf c iv i l i s ta o, ,z jasněn1l 'ch očÍch,.měl bv s i  rozmysl i t  podat i  j im ruku!

Polemické mrauy l{arla Čapka
V 18. čisle Cesty naz1/vá mne Karel Čapek osolnlm a neslušngm polemikem'kie-

rému nejde o to, aby zvitězi| správn:Í názor, n;ibrŽ o pošpinění osoby protivníkovy;
i nemá pr1/ mravní povinnosti mně odpovidati. Jsou urážky, kterr] se odrážeji na
toho, kdo jich po tobě vrhl, a z nich jsou tyto. Pravrla jest, že osobně a neslušně uedl
sí Karel Čapek, když mé kritickg historické poznani o rázu moderní poesie vribec
a české poesie z let devadesáí .ch zvláště prohlásil podloudnč za oiobní ltonlesi
a snaŽil se z ní vytlouci prejudicium proti mému dilu bdsnickémL,r. Já naproti tomu
jsem vyvrátil v čís]e 31 Kmene uěcnou kritikoujeho pojeti autor[i, kterych se mylně
prot i  mně dovolával ,  jako nesprávné a nepravdivé.

Své vjvody adresoval jsem p. Ruttemu proto, že odstavec mne se tfkající

v Cestě nebgl podepsdn - i domníval jsem se, že jest jeho autorem buď p. Rutte

nebo někdo, koho zaštituje. Prosím tedy své čtenáŤe, aby si škrtli v mé replice

v 3l. čísle Kmene jméno Rutte a nahradili je jménem Karla Čapka. Jinak neměnÍ se

tím nic, neboť oba pánové mají v theorii ,,civilnost.., která v praxi však velmi často

selhává.

Ye uěci p. Zítkouě

byl mně zaslán redakci Hudební revue tento dopis:

V minulém čÍsle Kmene napadl p. Weinberger hudebniho skladatele otu Zítka

obviněnim, Že jeho článek , ,A lexandr Skrjabin. . ,  ot ištěn$ r .  l9 l5 v Hudebni revui ,

jest plagiátem.
Podepsaná redakce Hudební revue k tomu prohlašuje:

R. 1914 zas la l  nám p. Z i tek delŠí studi i  s  názvem ,,Problemat ické zjevy mo.

dernÍ hudby.., v níž pojednával o hudebních skladatelích SchÓnbergovi, Hart-

mannovi, Skrjabinovi a Schrekrovi. Článek ten pro nával látky zrlstal neotištěn.

Teprve když r. 1915 se proslechlo, Že Skrjabin zemÍel' pouŽila redakce této studie

a otiskla z nÍ riryvek o Skrjabinovi, tedy torso většiho celku, s následujicÍ po-

známkou :

,,Tento článek p. oty Zítka jest vyřat z delšÍ studie o moderních skladatelich.

Rozhodl i  jsme se uveiejn i t i  je j  samostatně proto, Že došla zpráva, že Skrjabin ze-

mŤel. PoněvadŽ p. o. Zitek d]Í na bojišti a nebylo moŽno se s nim dohodnouti

o pravě jeho stati, myšlené jako ěást většího celku, ve článek samostatn:y', otisku.

jeme j i  tak,  jak byla napsána' , .
Podepsaná redakce Hudební revue, vyĎavši citovanou část stati p. Zitkovy'

opomenula poznamenati, že ve vynechaném uvodu celé studie i v ostatnÍm ne-

uveŤejněném textu autor v slovně uvádí, o jaké prameny se opírá, a že poukazuje

mezi nimi ugslouně a několikr te také na a]manach Der blaue Reiter.

Útot p. Weinbergrriv je tedy nespravedliv:i.
Do rukopisu, jenŽ obsahuje též vlastnoruční poznámky zemielého prof. Steckra,

lze komukoli nahlédnouti v redakci Hudební revue.
Ve vší rictě Redakce Hudební revue.

Dr Václav ZubaLy,
zotlpovědnf redaktor.

otiskuje tento dopis redakco Hudební revue, nemohu nepodotknouti, Že re-

dakce se svou nedbalostí těžce prohŤešila na p. Zítkovi. VŽdyt nebjt odhalení

p' weinbergrova, které redakce Hudební revue neoprávněně nazjvá ,,titokem..
a ,,napadenÍm.., pieŠla by ostuda p. Zítkova do budoucnosti, která by ji jistě dňíve

nebo později odkryla.
ostatně ani jmenováni článku v Der blaue Reiter jako pramene neopravťrovalo

p, Z iLka k tomu, aby z něho pŤekládal  ce lé věty '  Takové věty kaŽdf s lušn .spiso-

vatel dává do uvozovek jako citáty a jmenuje v závorce nebo v poznámce autora'

z néhoŽ je pieloŽil'
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