
170 poněVadŽ pr: l , j inak dobi 'e oviádal  ÍormálnÍ stránku jazyka; Že jest to i  pováŽl ivé
vzh]edcm k čtenír i .stvu, jehož jazykové svědomí j inak všude budíme a tňíbímo;
a posléze, Že vady ty a nedopatŤení ta nejsou pro Vrchlicliého karakteristická.
poněvadŽ pr '  se j ich nedopoušti  d s ledně'  PŤiznávl im Se, Že mne tyto d vody ne.
pňesvčdčují.  PŤedně: soudim, a j istě ne sám, Že \rrchl icky ncovládal  n ikdy dobÍe
jazyka českého - vŽdyť i  básně jeho, a básně nejen z m]ádí, n1/ 'brŽ i  z  let  pozdních,
hemŽí se jazy lrov1/mi nesprávnostmi.  Měl i  bychom tedy, kt lybych se byl  iíd i l  zá-
sadou pp. recensentr i ,  ztě lcsněn] i  tento paradox: učesanou, uhlazenou korespon-
denci  --  to jest:  píí leŽitostné l ist ,y,  vrhané ve spěchu na papir ,  většinou pozdě
v noci, po celodenním zaměstnání - a nečesanou, neprotiíbenou tvorbu btisnickou
jako deíin i t ivní dílo umělec lré. To jest něco, co se nrně nerymuje a čemu nemolru
pŤijÍt i  na chué! Po druhé: korespondence Vrch] ického s Podl ipskou není určena l idu,
n; i 'brŽ inte l igenci ,  takŽe tušim odpadá obava p. I{abelÍkova, že by pi isobi la zhoubně
na jeho jazykové svědomi; ostatně'  pak by nemolr ly sc doporučovat i  l i r lu za četbu
ani básně Vrchl ického, neboť, opakuj i ,  i  ony jsou sv1l .m jazykem někde pi .írno
nečcské. Posléze: pokládám vŠecka ne<lopatŤeni jazy lrová i  pravopisná za l iar 'akte-
ristická pro Vrchlicliého v tom smyslu, Že již tehdy pudil jej spěch, horcčn1,i. chvat,
lrter1Í ncdovoloval mu l.rátiti se k tomu, co vrhl na papír. Tolik in theoria. V praxi
však jeví se rozdíl  mezi  ediční zásadou mojí a zásadou pp. recensentťr vpravclě
nepatrnym' Píšeť p. proÍ' Kabelík o tom, jak in concreto bylo si vésti pi"i transkripci
(na str. 440-44I)i nepodnikat oprau gramatícltgch - po strance luarosloulté í sgntak-
tické musí ztistali ušecko bez nejmenší zntěng - opravit jen interpunkci a clryby čistě
písai.sk . Jde tedy h]avně o interpunkci. Ále i zde mám poclryby. NIěniti a doplriovati
interpunkci  m Že byt i  p i ipadně věc vc lmj oŽehavá. Jsou v borní znatelé sty1u
spisovatelského, kteÍí právě interpunkci prolrtašují za duši stylu a za karalrteristikon
autorovo a doporučují právě zde největšÍ zdrŽel ivosť. J inal i  jcst  ovšern
s lionkretním provedením principu vydavatelského p' V. BrtnÍkem. Zde, souhlasím
s pp. rocensenty, mělo bÝti postupováno soustavně i methodicky.

Malíchernictaí

V poslednínr čÍsle novélro studentskÓho listu }Iladá generace vykládá jalrysi pan
] lí i los lav Novotn1f o redaktoru , ,pŤedního kr i t ického časopisu pražskÓho.. ,  ktery
dopsal administraci Mladé genelace' aby mu neposílala dvou exe mplÍri.r1 tohoto listu,
poněvadŽ má dost, i  na jednom, kterf  docház i  do jeho redakce. Nuže, tímto redakto-
rem jsem já '  a le nechápu naprosto dr is ledkr i ,  kterÓ z mého činu prostÓ s lušnost i
vytlouká p. Miloš Novotn1l'. Jemu jest totiŽ mLij čin pŤiznačn.Ý pro poměr ,,otcri
a dět i . . ,  dt ikazem pro piesvědčení p. Novotného, Že , .otcor 'é pokládají syn}'  za
cosi  mÓněcenného, co net i 'eba brát i  váŽnč.. atd. Rozumím-i i  dobňe, jcst  p.  Mi loš
Novotn1/ uraŽen, že jsem mu nedal ,  jakmi le mne doš]o první číslo Mladé generace,
posÍlati ihned v1fmčnnj exemplái Kmene. K tomu bych byl opravdu zavázán,
kdybych by| požddal o redal(čni exempláÍ. N{ladé generace, ale jd toho neučinil. Lby
tedy netrpěla , ,noblesnost. .  p.  Novotného, pochybující o tom' že se jí dostane

" ' revanŽe.. '  žádťtm, aby mně nebyla zas i lána pŤíště }í ladá generace.

Jaroslaa María: Torquato Tasso

Figura Tassova byla do nedávna zahalena íantasiemi a legendami' které trvaly

Lim, Že archivy ferrarské byly dlouho neprístupny historick;ím badatelrim. Teprve

italsk literárni historik prof. Angelo Solerti vynáŠí odtamtud Tassa rekonstruova.
ného z autentickjch dokument . Jeho veliká kritická monografie byla ať pŤÍmo'

ať zprostiedkována jin:y'mi pracemi, referujícimi o ní nebo z ni žijicími' plamenem

této <lramaticlié básně p. Jaroslava lVlarie, kter;l' zakládá si zŤejmě na tom, Že jeho

Tasso jest bliŽ'ší skutečnosti kulturně psychologické a historické neŽ básnická fikce

Goethova. ZdťrrazĎujeť p. Maria ve své pi'edmluvě vyslovně svou snalru ,,prorrik.
nout i  náboženskou podstatu. .  prot i reÍormačni,  barokní doby'  jíž Tasso proŽíval ,

dá le , ,zhust i t i  mnoho vnějších děj . .  a pos]Óze , ,p last icky vypjat i  neobyčejn 'počeI

charakterovych sloŽek nešťastného pěvce sorrentského.. - tedy snahu podati
psychoiogicky bohatf a zajimavy portrét v jeho ovzdu.ši dobově ku]turním.

Na neštěstí tato snalra, i kdyby se zce]a zdaŤila, mriŽe zploditi dil'o básnicltg
zcela pusté a lgsé - a to stalo se také v pl'ípadu p. l\{arie. Jest něco zcela jiného

btiseri dramatickd a !\ěco zcela jiného zajimaua sludie palhologicko.psgchologicltd.
Práce p. Jaroslava }!Íaric neni Že]nicvícnež zajímavlí ku]turně historickf feuilleton,
zdialogisovan1y' a scénovan:í do čtyŤ akt .

od básníka Žádáš, aby ti pŤedvedl lidskf osud symbolicky pojat1,i. jako podo-

benství v]astnÍho nitra, tedy osud velik:y' a v znamn1f', kteT]i by zachvě] tebou ve
tvé schopnosti lásky i lítosti'

Ale to tento Tasso neni. Máš pŤed sebou bílsníka zvik]anÓho ve víi'e ve sr.é dílo

skrupulemi estetick mi i náboženslry mora]istními a odhod]aného pŤepracovati je

od základťr jednak pro spásu své duŠe, jednak pro slávu a zisk světslr1l'. DovÍdáš

se o rozčarování princezny Leonory, která pottivuje se básnikovi a ráda by jej milo.

va]a' kdyby ji z jejích piedstav a snli o něm nerušil zakrsl1y' titěrny a malichernf
'l.asso člověk, spíš pedant a scholár neŽ rytíi.; dovídáš se o instinktivně správném
citění muŽri z lidu i učenych profesor , kteŤí jsou okouzleni Jerusalemem osvobo-
ZenlÍm, ale nemohou pi,ijít na chuť Jelusa]emu dobytému, vyrobenému podle rrové
pravověrné estetiky; setkáváš se s jakÝmsi ',dítětem pŤírody,. Biancou l{ansovou,
které jest pi.edmětem pošklebku i lítosti ten vyschl1/'homunkulus, jímŽ jest stárnouci
Tasso; slyšíŠ uráŽIivé nezdvoi'ilosti její i hrubé vtipy šaška Bibiho; plostiedkují

se ti jiné ještě poznatky ku]turně historické a kulturně psychologické.
Ale bdsnickg?
Nic.
Tento člověk, štvan1y' Žízní slávy i zisku a rozkoše - ncodděluje toho jasně -'

plazícÍ se pŤcd inkvisitorem, urážcny, Šlapanil' a mentorovany kdekym' umírajici

vysilenf ch\'íli pňedtim, neŽ dali mu na hlavu věnec a oblékli jej v ornát' jest jen

anatomiolt1y' preparát, na němŽ demonstruje autor pochybené tendence, bludy'
poŠeti lost i  a zvrhlost i  , ,doby.. .

Jak má]o!
A jaké bolestné thema pro meditac i  o tom, že získal i  jsme všeho, vědomost i ,

dtivtipu, vzděláni, ale ztratili zato unum necessariunt: smysl pro poesii. Neboť není
ji tam, kde nenÍ cítěna v}'sostnost lidské duše, tŤebas zdánlivě do prachu vrŽené

a v něm deptané.
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472 Vezmi si Goethova Tassa. Pan Jaroslav Maria proziravě varuje pŤed srovnáváním
svého Tassa s Tassem jeho. Vezmi si scénu z posledniho jednání, kde zlomen]l.
Tasso utíká se ke svému nepŤíteli Antoniovi a pňimyká se k němu jako troseČník,
a zachvěješ se i po stotňicíti ]etech. Ne proto, že to napsal Goethe á že jsi hypno-
tisován jeho jménem _ nejsi německf fitolog goethovské církve a zakusil jsi, Že
Goethe napsal také dost věcí plan]ich a pust:y'ch, které bys nechtěI čísti ani v pŤed-
peklÍ _, n1ÍbrŽ proto, že jest zde zachycena.ta prohluberi lidstvi, ta kletba vše-
lidského ridělu tak mučivě pravdivě, že se k ní nepňiznává č]ověk nez ve snech.

A pŤec i u historickém Tassovi jsou prvky, které nejsou bez vše,idské symboliky'
bez velkosti a hrrizy. Tasso pii všech svjch slabostech nebyl tak ubohf a bídn1/',
jak jej v}ilučně líčí p. Jaroslav I!íaria. Jest lidská opravdovost ivjeho rlzkostlivostech
náboŽensk 'ch i v jeho vrtošivosti estetické, která nutila jej theáreticky spekulovatÍ
o problémech poetiky a v pojednánich rozebírati 

" 
.,.',ědo,,.o.,,"ti si pozaaavky

pravé epiky; Žádala si jen básnického oka, aby byla postihnu|a a vynesena lásky-
plně na slunce.

Pan Staruislaa K. Neumann
projevuje obšÍrně v l .  a 2.  čísle Června své nadšeni a opojení z dvou knih, ,skutečně
novjch..; z Božich mu]< od Karla Čapka a z Lelia od Josefa Čapka, jeŽ jsem rozebral
podrobnou a trpělivou analysou ve dvou článcích v minu]ém ročnlkrrtoiroto listu.
Jsem poslední, kdo b'y chtěl bránit p. Neumannovi ve v;/'raze jeho enthusiasmu:
okouzliliJi jej bratŤi Čapkové, dobrá' jest to věc jelro uměteckéiro svědomÍ a jeho
soudnosti, z níž jest odpovědn;Í pňed budoucností. Ale co jest naprosto nepňípustné,
jest' aby p. Neumann poušechnlmi pauštilními Írázemi bagátelisoval jiná díla
umělecká, jeho směrrr.ať domněle' ať skutečně protich dnli, a aby urážel a podezíral
kritické recense knih Čapkov ch, snad méně nadšené neŽ článek jeho' a]e zato věcné'
doložené a zdrjvodněné, jako byly referáty moje. Pronesl.li jsem názor, že v knize
K' Čapkově jest rozpor mezi theoretickfm programem ,,umění civilního.. a prak-
tick1im kultem zázračnosti a touhy po ní, byl názor tento opÍen o podrobn;/ rozbor
a jasné logické argumenty a ty neodbaví se vyhybav m pokrčenim ramen a írázemi
o , ,pouhém(!) c i tování zčeňení..  a , ,pouhém(!) obratu do sebe v okamŽicích znepo-
kojení(!) . . '  jak činí p. Neumann. Jako nestačl opakovat i  tňebas desetkrát  s lovo
o tudrngch silách tohoto ,,skutečně nového.. umění -, pokud' konkretngm rozborem
neukážÍ se tyto domnělé.tvárné sily pii d'ile,potud, budu míti právo pochybovati
o nich, zvlášt,ě vybavímJi si v mysli dialektické Íetězee K. Čaptrovy neto beztvaré"
patheticky slovné stÍny Josefa Čapka.

Proti náarhu ]VIacharoou
Dočítám se v denniclr listech o návrhu Macharově, jak by spisovate]é darovali

čIurt milionu korun lidoué uniuersíIě tínt, že by každ! z nich, poáepisatelri loriskÓho
májového listu českému poselstvu, konal asi den práci písaiskou: podepsal se tisíc.
krát na lístek, opsal tŤi sta vět nebo slok ze sv}-'ch děl; takové rukopisné listkv dalv

by Se pak vázati v alba, na něž by donesly rlámy kusy šátkri a stuŽky, a alba pro. ,l7&

t lávala by se po stu a dvou stech korunách. ' .

Vyznávárrr. otevŤeně, Že je mně celÝ ten papirov návrh odporn1l' a Že se této

rjinnoiti pisaŤské pro blaho národa a jeho lirlové v1fchovy nezučastním. A to z těchto

d v o d :
1. Nerad bych byl s určit1imi lidmi v albu. Abych byl konkretní: htred na pi.íklad

ne s Arnoštem Procházkou. 
.I.o není malichernictví, to jest ucta ke své osobě a ke své

činnost i .  Mohu j is iě ctíLíodp rce a váŽit i  s i  ho a rád poloŽit i  své jméno vedle jmÓna

jeho ve společné akci - a btaŽen]f národ, ktlc má člověk takové odprlrce. Taltou!

oapli."u - čestn , loyální, opravdovy - je vlastně Lv'Ůj spolupracounik; někdo,

kdo hledá jako ty a touŽÍ jako ty a tvoi ' i  jako ty o těchŽe záhadách a otáz l iách'  jenŽc

s jin1ich hledisk nebo jin1y'mi methodami, a tak tě opravuje nebo doplřuje. .Isou

oáptrci, na něŽ mriže byti člověk hrcl a kteií mohou byti tvou p1l.chou - 2 y 2fl1n-

vfch kulturních poměrech měto by tomu tak byti vŽdycky. Ale něco jiného jest

"ákuŤ''ik 
bez rytíiskosti a noblesy, záštim impotence otláven]i pomluvač a nacti.

utrhač. S tím nechce a nemliže míti nic společného člověk, kter:l' si váŽi své osobnosti

a své tvorby; s ním odmítá a právem odmítá společnou stiechu i společn;/ krb.

Nebyl  bych podepsal  ani  májového l istu poselstvu českÓmu, kdybych byl  věděl '

že bude o podpis poŽádán také Arnošt Procházka a že jméno rnÓ bude s jménem

jeho v jedné iadě.- 
2. Ale neb:iti toho: ne]ibí se mi ani návrh Machar v sám o sobě - ngm{ 7dpg-

vého vnitŤního jáclra. Prodávati alba s autografy po stu a dvou stech a pěti stech

ko runách . . ' p rom iĎ te , a ]emně točp ima l i che rn i c t v ím.Nenáv i dě l j s emp iedvá l ko t r
všecky sběrate le autografr i  jako prázdné, směŠné hračlrá ie '  kterí Zabi její čas a pe.

níze pustou marotou, -  a kde jsem mohl,  kaz i l  jscm j im jc j ich spoTt.  ŽádalJ i

mně nět<do o podpis, šloJi to jen trocltu, nedostal nic. Protiví se mně k smrti zájem

o člověka a jeho soukromí, kde veŤejrlosti patŤí jen osobnost básnickti nebo mysli.

telská. tvorba, dílo. Arro vic: jsem pi.esvědčen, pokud bude vládnouti tento ku]t

soukromí spisovatelova - náZor, Že spisovatel svy.m litlskgm 7rÍ jest něco zvlášt-

ního, v]y'jirnečného, hodného pozoTu' názor, kter1,i'vede na jedné straně k modláŤstvÍ

a Íetišismu a na druhé k nejsurovějŠímu pomluvačství a detektivnictvi -, potud

nemriže vzniknouti správné pojímání rlila a tvorby, správná jich spotÍebo, Nikoliv:

spisovatel' i.ekl jsem stokrát lidem pi'i nejrriznějšich piíležitostech, mi milí' jest

čiověk jako vy; neproŽil ani nic víc ani v podstatě nic jiného neŽ vy; jako vy prožil

v Životě jertnu dvě ti'i velké raclosti a mnohem víc hoňe, bolesti, lÍtosbi, zklamání;

měI jalro vy několik dní velkosti, sily a vjsosti, a více chabosti, mdloby a poklesuo

pravě jatro vy. Čím se ] išÍ od vás,  jest  jcn jedno: on ugsloui l  a douede ugsloui l i  sué

prožitkg, ug ne. Pt:oLo a jen proto jest vám zrcadlem, v němž se poznťrváte. .Iediná

cta,  kterou rnu mriŽete prokázat i ,  jest  ucta spolíebg. Čtěte jetro knihy; jděte jeho

duchovnimi stopami; promlíš]ejte, duchovně proŽivejte jelro svět myŠlenkovf'

a víc: dožívejte,  domyšIejte,  dotvá i .ej te hoI To jest:  jeho dí]o budiŽ vám kvasem

nového života, nove Životní tvorby, vaší v lastní tvorby Životni . . .  VŠecko ostatnÍ

jest lež, podvod, sebeklam' komedie necl  stojná člověIra; jest  far izejství,  které Ďlká

, ,p"ne' 'pane..  a domnívá se, Že tím j iŽ vcház i  do krá lovství nebeského. Tak, opakuj i ,

m luv i l j s emne jednou ,a ]e s tok r á t l i demzane j rúzně jŠíchpŤí l eŽ i t o s t í .
A nyní měl bych to zapŤít a tančiti s ostatními směšn1y' kankítn kolem nějakÓho




