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V 38. čisle Kmene věnoval jsem několik Íádkri reorganisaci NárodnÍch listri

a vyslovil tam zejména pochyby o tom' jeJi p. Rutte posavadnl činnosti literárnl
oprávněn Ťiditi v representačním deníku všenárodnlm rubriku literárně kritic-
kou, - pochyby, které má jistě valná část českého literátstva.

Za to vrhl se na mne v poslednÍm člsle Národa p. Rutte spílánÍm, pomluvami
a klevetami' které nejsou jen osobní hanbou jeho, n5rbrž i listu, kter1r já uveŤejnil,
a zvláště literátrl, kteňí za ním stojí'

Pan Rutte natadil svr1j v)rpad na tÓninu, kterou již Balzac nazval zákeňnou
zbrani zbabě]cil: ulišťuie, že si uaži mého dila a poklonkuje mu, urdží mne ihned iako
čJofha, osobnost a charakter. Tento dualism jest zbrari nečestná, k ní nesahá Žádn1r
rytiň pera: jest jen chytrácké ritočiště klevetnika. Poněvadž by byl okňiknut, kdyby
dnes ještě uráŽel mou tvorbu, již zná jiŽ Ťada lidÍ, pokrytecky fantasuje itevety
a pomluvy o čIouěku, které nemohou bfti kontrolovány velikou většinou čtoucÍch.

Já prj jen o mrtv]l'ch píŠi pronikavě a spravedlivě, o Živfch pr}r jen ,,osobně
malicherně, mstivě a rlskočně... Sezimova Hosta strhal prÝ jserrr zL msty za to,
Že v Lumiru pr1y' odmítl mé Loutky a dělniky; a z téže mstivosti pr$ odmitjm Rut.
teho jako stranického literáIního kritika, neboť on pr1r také kriticky odmítl mrij
román.

Rolilt slou, tolik Iži, zosnovan ch ''spravedliv:ím a čistfm srdcem.. Íemeslného
traviče studní, klery prošel jed,inečnou školou literdrního ztiští a titerdrniho pomlou-
aačstui a děIa opraudu čest sugm mistr m.

Sezimova Hosta odsoudil jsem jako literární kjč v rozmluvě na pňátelské
schrizce v Holandské kavárně, hnert tgden po jeho ugd,dní, díiue než uyšet ilanek Se-
zi,m u ,,Romd,n essagislťtu,, u Lumí,ru, t$miŽ drivody a namnoze i tfmiž v,Í|azy,
kterfch jsem pozděj i  uŽi l  ve Kmeni.  Dovolávám se jako svědkr i  nakladatele p '  Bo-
rového a pi Benešové, s nimiž jsem tehdy hovoiil o knize Sezimově.

Po druhé; referát Sezimťrv o mém románě v Lumíru nebgl nepňízniu;i; Sezima
kladl m j román mezi nejváŽnější česká dÍla beletristická, a kde se mflil, mflil se
bona fide; šel tak daleko, Že o konci mého románu tvrdil' že uskutečřuje již již jeho
ideál uměleck]/ - literární pohostinnost tak široká, Že chtěl jsem protestovaii proti
bratiíěkujici tendenci v ní uzavŤenél Jest to referát tak holubiči, ie mstÍti se za něj
nedovedl by snad ani kanibal literární.

Pan Rutte ži je sdm logiltou mslg a zdští, kherou pŤibásriuje mně. Lidé čtou totiž
také časopisy a pamatuj i  leccos z n ich i  po letech; a t i  vědí, Že v Moderní revui
(pňed lety '  kdy jsem j i  ještě čÍtal)  , ,strhal . .  p.  Rutte mne, pí Benešovou, Svobodu
a nevim koho jeŠtě z mjch piátel literárnich z dr1vodr1 hodn ch svého ..ěistého
srdce..: proto, Že v Novině za mé redakce byla věcně a spravedlivě posouzena jeho
činnost literárnil

A z téhož dtivodu - usuzováno jeho vtastní logikou - počihal si za kŤovÍm
Národa na mr1j román a ,,popravil..ho, jak se domnÍvá ve svém' opravdu nevinném
srdci ,  nadosmrt i .

Á]e mstíti se za to p. Ruttemu? Risum teneatis! Četl jsem pouze prvnl část jeho
elaborátu, a iek l  jsem s i:  Pane boŽe, houšť! Takové,,kr i t iky. .  zabi jej i jen _kr i t ika '
Usnadnil si tam totiž milj p. Rutte svr}j rikol aŽ na dětské prstovo cvideni prvni kla-

vírní školy: zfalšoual děioué složkg mého dtla, aby z něho mohl si vysoukati, co by

se mu hodilo do krámu. PŤibil jsem falsátora na pran:y'Ť _ yj7 y 21. čísle Kmene
glossu,,Referent nepoct iveg..-  g odje l  jsem kl idně na venek, staraje se o dalšÍ

kapitoly kritiekého arcidíla Ruttova jako o Fialova proroctvÍ povětrnostni. Do

dneška jich neznám. Pan Rutte byl mrt,ev po prvnÍ kapitole, a nejen pro mne' i pro

kaŽdého, kdo ví, co jest opravdová a čestná kritika ]iterární.
Proti obrazu literárního mstivce, skočnÍka, Žár]ivce a zákeňného vraha Živlch

básník ' kterou o mně vyfantasoval Rutte v Národě, piipomínám zde prostě těm'
kdoŽ toho nevědí, Že největší moderní básnici naši BŤezina, Soua, Machar, Bezruč
poslali mně listy plné dik za to, že, jeden z prvních, ocenil jsem jejich tvorbu
a hájil ji často proti pomluvačrim a íočnik m. Z mladších vyslovil mně svr1j dik
na pŤ. muŽ velmi blízkf redakčnímu kruhu Národa i panu Ruttemu, p. otokar
Fischer, za to, jak jsem uvedl kriticky v Novině do světa jeho prvni sbírku veršovou.
Já, z něhož, dělá p. Rutte literárního intrikána, tiskl jsem ve sbírce beletrie, mnou
redigované, román Mládi, prvotinu sl. Zde kg Htiskoué, osobnosti z nepŤátelského
tábora Lumirova, kterj stÍilel na mne číslo co číslo z kust1 nejhrubšího kalibru.
Jděte si, prosím, hledat po Čechách tak dokonalého pošetilce, ať nedím náměsíč.
ného  b ] á zna . . .

Neuvádím toho, abych se tím vychloubal; kdyby nebylo vypadu Rutteho, ne-
m'|uvil bych o tom, jakož vribec čest svou a pychu svou hledám ve své tvorbě a ve
svém díle, a ne ve své praxi redaktorské a referentské. Ale jsem nucen uvésti to'
když nemohu jinak brániti se od zákeŤn1tch pomluv Ruttovjch.

Pan Rutte ve svém vypadu odsuzuje mne jaksi representačně za ,,nás mladé..,
za ce]ou mladou generaci. To jest zase pokrgteckd demagogie, nepÍipustná u čestnfch
l idí.  Kdo je to , ,my mladí..? Snad někol ik p iáte l ,  s  n imiž sedá p. Rutte v kavárně?
Ale odtud jest ještě daleko k mladé generaci, která jest něco vic a něco jiného neŽ
hrstka samozvancri, jež si usurpuje tento čestnj titul, vylučujíc z něho všecky ostatní.

A mohl bych opravdu jen litovati těch mladjch, jichŽ mluvčím by byl p' Rutte.
Ti byli by mladí jen podle ka]endáňe, ne podle duše. Neboť znakem mládÍ jest

čestn , horoucí enthusiasm, pohled pŤimf i v utoku, a ne zákeiné zášti a mstivá
z loba.

Pan Rutte s tendencí Žalostně pr hlednou, jaké jest schopno právě jen áisÍi
srdce, vynáší proti mně trumf: pravého miláčka mládeže p. Viktora Dyka. Tomu se
jen usmívám; p. Dykovi pieji jeho štěstí z plna srdce; mějŽ si svtlj oltáŤik nebo
svou kapli a pňed nim nebo v ní lampu, dolévanou mládeŽí. Zasloužil si jich opravdu-
coŽ pravim bez ironie. Neucházel jsem se nikdy demagogicky o pi'izeř mládeŽe
nelichotil jsem jÍ a nenadbihal jsem jí; a nečinil jsem z ni také soudce svéIto díla.
Jím jest mně a bylo mně jedině mé svědoml, poučujícÍ se neustále u nelvět,ších
mrtvlích; to jest soudce jinak ne plaínf a jinak pŤÍsnj. A v tom nezmÝlí mne ani
potlesk, ani sykot; obojí jesí daĎ pŤíliš vteŤinová a placená mincí pÍíliŠ pochybnou;
obojí nedoleti do těch vfšek, kde tr nÍ ono.

Áuguste Rodin
zemŤel v PaŤíŽi 17. listopadu ve věku 77 let. Rodin byl ne oficiálná' njbrŽ skutečná
sláva moderního francouzského sochaŤstvi. veličina. ceněná dlouho vÍce mimo
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