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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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256 Francii neŽ v ní. Rodinem, tvrlrcem Muže o pi'eraženém no'o a Kovového věku,
Victora Huga i Balzaca, Jana Ki'titele i Polibku, Evy i objetí erotického, vyvrcho-
Iuje se naturalism a impresionism v sochaiství. Rodin poučoval se z rr1znlch pra-
men ; kromě domácí tradice francorrzské, která postupuje bez mezer oa gátictyctr
'ošnik katedrálovjch aŽ do světlého 18. a vášnivého 19. století, daly mu něco
i antika i raná renesance (Donatello) i Egypt, ale všecko dovedl vliti v kad]ub svého
vášnivého bouňného temperamentu, neboť temperament byl pŤedevším, pňi svém
velkém vědění i umění a pies ně. Byl unělec representativny t1m, že dal vÝraz
skrytym tendencím své doby: kňeči nervové, smyslné vášni, chtivé až rouhavé
lačnosti poznání smyslového, zv]áště pohybového.V jistém smyslu jest jeho umění
modernl barok: chce zachytiti co nejvíce povrchu Životního 

" 
po.,,."t'.' právě conejvíce zvlněného, roztňepeného, zvichŤeného, zneklidnělého prohiubněmi i t,.boly,

Žihaného hrou světla i stinu, povrchu Životného, zachyceného aŽ do omamné vriněpleti tělové. Hle, v tomto smyslu jest iniciátorem moderního umění - včerejŠího'
neboť dnešní jest již na jinfch drahách' on byl lovec pohybu, změny, vteŤinového
postoje a posunu' riprku časového a jeho me]ancholické tryzně, a v íomto smyslu
vášnivf odp rce klasicismu i akademismu, ale, Žel,[často i toritet a rušitel kaŽd6
idea]istické jednoty. Sochai erotické kieče, jenŽ ne darmo mi]oval ze všech básnÍklt
v rozhodné době své tvorby Baudelaira Květri zla, jest obmezeně moderní i v tomtopňecenění ženy. Vedle nervového spasmatu známe a hledáme dnes i ktid a jas inte.
lektu, odvěkou jednotnou bytnost za zvichŤenjm, zneklidnělfm ievem, architekto.
nickou vázano't všÍ hmoty' poslušné nositelky ideje,- a to právě jsou zory svě-
tové, které Rodinovi unikaly. A zde navazuje reakce proti němu, které náležÍ
budoucnost.

Eliška Krá,snohorská,
dokonala 18' Iistopadu sedmdesátj rok svého života. Eliška Krásnohorská jest
vfznamná osobnost českého Iiterárního světa, činná jako básnlrka, pňekladateika,
literárnÍ essayistka, libretistka, organisátorka ženského ško]stvÍ a vzdělání. Eliška
Krásnohorská vstoupila do literatury české subjektivně lyrickou sbirkou Z mdie
žitÍ (1870)' pŤivitána Nerudou a zvláště Hálkem; po ni následovala sbírka Ze
Šumaug (1873), nejhodnotnějši jejt kniha básnická, krajinomalby a žánrové kresby
proložené pathetickou rétorikou národně obrannou; dále časové verše oslavující
boj a život, Slovan balkánsk1y'ch: K slouanskéma Jilru (1880) , tozjimavé VIng
u proudu (1885) a ZeÍorosÍy ( 1887), vlastenecky ritočné a burcujici Na žiué ptidě (|895)
a Bajkg uelklch (|889), bojujicí za tytéŽ vlastenecké a humanitni ideje a pŤesvědčení
autorčiny satirou a vtipem. Po dlouhé odmlce dvaclti tet vydala aut-ork a Zuěsti
a báie, v nichž zristala si věrna obsahem i formou a v nichž pokračuje v uŠlechtile
tendenčním tÓnu sbírek pŤedešljch: táŽ horoucí vÍra v ideje jejího mládí, tfž
humanitnÍ i národní idealism, tfŽ rétorick! rozmach do šíŤky. Vedle toho ustupujÍ
v pozadÍ epické pokusy autorčiny, idyla Vlaštouiclcy (1883) a povídka veršem
Šumauskg Robinson. Větší vfznam než veršrlm privodnÍm pripisuji pňektadrim
z Byrona (child Harold), Puškina (dvě sbírky drobnějšt epiky a Boris Godunov),
Hamerlinga (Král sionsk}i), a zvláště pŤevodu Mickiewiczova Pana Tadeáše, jehoŽ

tňetí opravené vydání vychází právě nyni nákladem ottovil'm; r. 1882' kdy vyšlo

první vydáni, byl to opravdu pŤekladatelsky čin' dílo velké vytrvalosti i opravdo-

vého umění slovesného' Jako literární kritik častnila se Krásnohorská vášnivě

1iterárních boj českych let osmdesátfch a devadesát ch, vystupujíc pŤíkÍe proti

t. zv. kosmopolitické Škole lumírovské a proti Macharovi a t,. z . moderně české
v polemikách, vyvolan:y'ch kriticklm článkem Macharovfm o Hálkovi.

I(rásnohorskou jako básníiku karakterisoval tuším nejsprávněji zvěčnělf Jaro.
slav Vrchlickf, postaviv ji ve chvíli, kdy pňehlíŽel o svfch padesátinách své dilo
i sv j Život, vedle sebe, ale rto jisté míry i proÍi solá jako |ormalistku mnohem
rizkostlivějši, neŽ byl sám. Formalistka je Krásnohorská opravdu správnfm jazy-
kem a správnou technikou básnickou, aie jako formalistka jest také málo ne osobní,
njbrŽ osobnostní, málo básnicky tvoňivá a jadrná. Věrnost jejím ideám politickfm,
kulturně humanitním i literárním jest krásná stránka její povahy a vymáhá si
uznání i od odptirc , a od těch nejprve.

Noaé knihy (6)
Nákladem Artura Nováka vyšla krásná v1y'znamná kniha, jež budiž doporučena

všem, kdož staraji se o moderní umění vjtvarné; pŤinese jim mnoho poučení
o opravdové tvorbě umělecké. Jsou Lo Vzpomtnkg na Cézanna, které napsal fran.
eouzsky maliÍ novoklasik Bernard a jež pieložili pp. Václav Y. Štech a František
Žákavec. Cézanne jest obroditel moderní malby, velikj t.vrirčÍ krok za impresionism
směrem k stylu' zákonné formě, architektonice obrazové. Dnes podléhá mu pÍimo
nebo nepŤímo skoro kaŽdf opravdov mlady malíÍ, kterj se nepozdí za vyvojem
neboneliÝ'čaÍi.Alejak již bfvá' tvrirčí čin dobyvatelriv,v němŽ vyňešil se smysl
celého jeho života, proměĎuje se často v odvozenou dekorativni formulku, kterou
se pracuje jako schematem.

Kniha Bernardova, tÍebas skresluje Cézanna pro sv j klasicky tradicionalism,
ukazuje pŤece správně, jak v díle jeho vedle myšlenkové spekulace učastni]o se
í pozoroudní pfírodg a jak čin jeho jest nerozlučně spoután s jeho životem i jeho
okolim krajinn:/m. Proto měla by bjti čtena hojně nejen malíii, ale i kaŽdfm,
lrdo chce se pňiblížiti tomu Životnimu zázraku nad zázraky, jímŽ jest posvěcená
tvorba umě]ecká.

Tňetí tňída České akademie počala vydávati dvě drlleŽité knilrovny literáriíě
historické: Knihovnu novočeskou a staroleskou. Byla nám zaslána posud jen prvni
dvě čísla Knihovny novočeské, obsahující veršované práce Františka Vladislava
Heka, vydané JanemJakubcem, aI. č,ást Almanach AntoninaJaroslaua Puchmaiera,
znovu vydaná Jaroslauem Vlčkem. František Vladislav Hek jest studovanf dobruš-
sky kupec Jirásk v Věk, jehož verše t]í v časopisech probuzenskfch, jako v Prvo-
tinách, Vlastenskjch novinách, v Rozmanitostech, v Palkovičově T1y'deníku; od-
tamtud je nyní se vší pietou a kritickou obezňetnosti vysvobozuje Jan Jakubec,
ktelÝ v uvodě spisu podotyká, Že ,,Hekovi v zátiŠÍ českého obrozenského básnictvÍ
náleží místo.. a že ,,asi čtvrt stovky epigram v a asi deset rozsáhlejších veršovan ch
skladeb obst'ojÍ též se stanoviska estetického... Sebrání básni a zpěvri z r. l795,
knížka stojící na prahu naší básnické literatury moderní, jest dnes již vzácností;

17 Kritické pfojevy 10

25r




