
abych užil termínu, jehoŽ užÍvá rád i MaI1r. Kromě toho: básník
nemtlŽe pracovati Pojmy, ani vycházeti z pojmrl, n1ibrž z ná.
1or9. o něm ještě více než o vědci musi plátiii, že musí tvoÍiti
totalitou své bytosti, smysly jako obrazností, vrilÍ jako myšlen.
kou. NemrjŽe, nesmí v něm b1iiti ,,vyššího.i a ,,.,ižšÍho..i i to
zdánlivě nižší _ smysly - a prár.ě to must b}tti stejně posvo-
ceno a vytÍíbeno a poučeno jako zdánlivě vyšší a neivys.si. to
právě jest poslední tajemství básníka v pravém smyslu slova,
Že pud a duch nerozpadajÍ se v něm v rozpor a svár, ''yb.z 1,o.,dvojl stránka jedné a t,éže věci, dvojÍ rr nf pohled na jednu
a touž entitu.

Básník - prav;i básník hodn1;i toho jména -_ rozpouští, zka-
palrluje a v tekutost proměriuje star1i okoral;f s.r,ět, poj-ovo
zchladl1i a ustaral : jest jeho vykupitei, jeho ošvoboait"t."sta"a
schemata, pojmová práce pÍedchozich generaci, jihnou pod jeho
zrakem v cosi teplého, oblačného, teku1ého, plynného á v;ibuš.
ného; a naráz ukazuje se žasnoucímu pozorovateli a diváku,
kolik tu bylo svobody ujaňmené star;fm, pňiliš rizk;im zákonem,
a jež proto si žádá, aby si agtuoŤíIa aby se d,otuoŤila_ zákona
nou.ého. Tento nov1ir zákon jest pak rovnomocnina svobody a jeji
dočasn v!,raz. Dočasn;i, p.a,,im: poněvadŽ vnitňnÍ jeji tep,
vnitňní dech a duch její jest neuvěz',it"l.';7, nespoutan;f, za Ne-
konečnem tíhnoucí právě jako světlo. ,,A světlo v temnostech
s.i'íti, ale tmy ho neobsáhly...

O tradict 10ť

obÍral jsem se již dvakráte na tomto místě Vrchlick1im: jeho

nepěkn;im nekritick1im pňeceůovánim s jisté st,rany otevŤeně

konservativní a staromilecké - nepěkn;ilm proto, že jest, jen

záminkou k snižovánÍ snah mlad;i'ch a noqilch -, ale záro-

veů i jeho správn m kritick1im oceněním; naznačil jsemicestu,

jak aojiti jeho správného hodnocení. PÍesto, že byl uměle zdvi-
.žen 

proti mně pokŤik v části zaostalejšÍho tisku, ten typickf,

zrádcující pokŤik, kter jest nejživější tradice česká a mnohem

méně sporn á než všecky tradice ostatní, pŤesto, tvrdím, -mám
více právé lásky k dílu Vrchlického než jeho oficiální chvaloňeč-

nici á obhájci: neboé láska neosvícená a nepoučená, láska opičí

a dekoračni jest horší než zŤejmá a otevňená nenávist. Láska

neosvícená a nepoučená jest jediná pravá urážka v ňíši ducha:

jest lež, nedorozuměnl a klam a stojí v cestě poznání, jež jest,

vzayctyláska pravá a vykoupení:vykoupení mrtvému jako vy-

koupeni živ1fm. Vrchlick1i jest dnes, díky tomuto oficiálnímu

lzikultu, v položent málo záviděnÍhodném: stává se frází, zaklt

nadlem, fetišem, modlou, dekorací a antikvitou ve vitrině histo-

rického musea. Jest vytlačován ze života ještě více a urputněji,

než zaslouží. Nikdo ho nezná, nikdo ho nečte - mínÍm tím

tvoňivě životn m zprisobem, kterj'm se projevuje četba v tvorbě

mladé g.,'..... _, i literárně historicky a literárně vědně studuje

se velmi málo, ale jednou za deset nebo za patnáct let pŤi nějaké
vnějškové pŤíležitosti vzpomene si na něho nějaká korporace
nebo nějak;f spolek, jehož v;ibor trpÍ nedostatkem invence pro-



gramové' a zalarmuje veÍejnost k nějakému Ťečnickému nebo
novináňskénru táboňenÍ a k poňádánl v;illetnÍch vlakrl nebo po.
dobnému chvilkovému bengálu. Ale za den nebo za t;iden dohoňÍ
slavnostní osvětlenÍ, dočpÍ vypálen}i ohůostroj, a o básnÍka
nestará se nikdo kromě čítanek, které podávají z něho tfž re-
pertoár obehran]fch básnick1fch kousk , na nichž rozšafní pe-
dagogové vykládajÍ mládeži básnické formy..., nebo takového
politického clowna, jako jest Viktor Dyk, kier1i dobrfm vtipem
osudu po radikálně st,átoprávní donquijotiádá se stál sloupem
tučné sanchopansovské měšéácké strany a pokládá nyní za svou
povinnost opatŤiti jí nějak1r literárně filosofick}r p,og."* a shánÍ
kde mriže spiše nrižkami a klihem než mozkem 

"ik,,i.itv 
k tako.

vému jevištnímu pňekvapení
Takov V. Dyk, zmoudŤel;i Don Quijote, dojde tedy k tomu,

že slušn1f, cti své dbal1i nárorl má míti literárni tradici, a dojde
k tomu _ té žertovné náhody! _ právě o desátém v1fročí smrti
Vrchlického.. ' Proč právě tehdy? Poněvadž musi psáii do svého
listu oslavn;f článek s obvykl1imi hyperbolami, jak si jich již
žádá styl listu a tradice listu. . . A poněvadž Vrchlick1i must uyti
koněm pro jeho pňemety a vytrpěti všechen jeno tasistictiy
enthusiasm, odvděčÍ se mu tim, že jej učinÍ v5ichodiskem té
tradice, po níž volá. Kdyby na tu dobu náhodou bylo pňipadlo
jubileum Nerudovo nebo Čechovo, byl by jistě v' nyr< opŤel
svou tradici o ně. Někdo t,o bft musí, a nčkclo, kdo je právě po
ruce' a ne někdo, na jehož v)iročl bylo by nutrro čeřať několik
let. . .  Tol ik je piece jasné! Neboé fašist ick; i  enthusiasm jest jako
omelette soufflée: rychle stydne, a musí ho b ti tak rychle uiito,
jak vznikl: á la minute.

Náš pňičinliv;Í lit,erární zpravodaj Štopán Jež poda| nedávno
v tomto listě obšírn$ obsah pňednášky V. Dyk-ovy o tradici'
Co zde ňíká v. Dyk, jsou buďto truismy nebo neprď,,dy a polo-
pravdy. Prf jest tradice potŤebí literatuňe, bez ní pry neni -oz.'o
soupeŤiti s ostatními národy; pr1f mnoho tradice stoai, ale rná|o
prf také; u nás pry by mělo bfti té tradice více, a ovšem na-
cionáIní pry by měla bft atd. To jest všecko povÍdánÍ do vzduchu.

Tradice jest mně totéž co methoda. NemrlŽe b1tti bez ní umělce
a tvrirce, ale za jedné podminliy: že ji v pravj'čas opustí a svěňí
se svému gelriu a postaví se riplně na své nohy. Jako ten, kdo
se chce oclvážiti mocného skoku, musí se nejprve rozběhnouti
určit;Ím směrem po pevné pridě' Nespadli jsme s měsíce, vrodili
jsme se do určit$c}r národních i historick ch ritvarrl a učili nás
mysliti od dětství jejich logikou. A musíme myslit,i nejprve
jejich logikou, mámeli mysliti v bec; ale pŤijde chvile, že mu.
síme dovést mysliti logikou iinou, prduě suou, ač nemá-li za.
hynout ta P. T. tradice s námi, což by bylo opravdu tradice
trochu mnoho... Neboť smrt jest nejtradičtější tradice, a proto
také nejméně žádoucÍ. Tedy: kdo chceš se státi vfchodiskem
tradice nové, musíš v prav1f čas opustit tradici starou a bft
prostě sám sebou. Tu teprve se ukáže, jsi-li dosti silnf a dosti
bohat1i, že neseš ve sv1ich ritrobách pňíští hromadu, která bude
pŤeměĎovati v tradici tvt1j čin tvrirči a žiLi z něho a jÍm...

Mluviti in abstracto o tradici jest rozhodně velmi pěkné, zá-
bavné a neškodné zaměstnánl, z něhož se neplatl dal1; nesnáze
začínají teprve tam, kde se má tato tradice konkretně vymezit
a formulovat. Tedy na pŤiklad česká tradice: jak srovnati a zhar.
monisovat spolrltakového Chelčického a Jungmanna nebo Vrch.
lického? Neboé všichni tŤi jsou typičtí pÍedstavitelé češství:
i kŤesťanskf anarchista veliké prlvodnosti a osamocenosti,
i skvělí, pružní a pŤizprisobivÍ epigoni renesančního akademismu.
Jak srovnati t,yt,o zjevy tak, aby se z nich dala odvoditi táž du.
ševní clisciplina, táž methoda tvorby? Jistě budou marny všecky
pokusy svésti je v jedinJ' typ.

Ve Francii již Gide namítl správně Barrěsovi, Že není tradice
jedna, n1ibrž několikerá; a opravdu iedinou tradici neni možno
vyložiti pohyb literatury, její v1ivoj a vjlboj, ritok kupŤedu,
vzrr]st a hyb. K tomu jest tÍeba tradice alespofi dvojí, alespoĎ
dvojího i'etězu myšlenkového a methodického, aby se pohyb
stále zažehoval na protikladech a z nich rostl. Jediná a jednotná
t,radice obrátila by se záhy v prodlužovanou stagnaci. A dnešní
Francouzi vědÍ již velmi dobÍe, že musl konstruovati alespoů



110 dvoji tradici ten,ado chce pochopiti a 'ystihnouti tok literatury
francouzské v celé jejÍ šíňi.

V. Dyk vidí problém Vrchlického a jeho tragičnost v tom, že
prf musil ,,dohánět Evropu.. a tímto ,,kulturním posláním
trpělo pr1i jeho dÍlo básnické... Myslím , že L1m není Vrchlick1i
a jeho specifikon nijak vystiženo. Nebylo prostě velkého českého
básnÍka v 19. století, kter1f by byl sv m dÍlem ,,nedoháněl
Evropy... Jenže Milotovi Zdiradovi Polákovi byl tou Evropou
pseudoklasickf popisn]f Thomson a Kleist, mladému ŠafaŤÍkovi
nebo Palackému byli jí Klopstock a Schiller, Máchovi Byron,
Nerudovi Heine, právě jako Vrchlickému Hugo a parnasisté.
Vždycky a stále doháněla se u nás v 19. stolet,Í Evropa, právě jako
se dohánÍa bude,,doháně[..ve století dvacátém. Jenže jest dvojí
doháněnÍ: doháněnÍ dobré a dohánění špatné. DobňL dohání
a dožene proto Evropu na pŤíklad Mácha, poněvadž stvoňí velmi
volnou, velmi samostatnou a nezávislou obdobu k Byronovi,
ve sv11ich vrcholcích vyšší než sám Byron; právě jako ji dožene
Neruda, kter1f vyjde ve veršÍch _ viz Hňbitovní t<viti - z Heina
a stvoňi něco, co jest ve sv;1ich vrcholcích velmi mu nepodobné,
velmi samostatné, velmi nerudovské a blízké pňitom někde
I.ermontovu, jinde Někrasovu; kter;f vyjde ,, p.-Ó,u z Boerna,
ale stvoŤí pÍitom nakonec něco docela nového á svého, lepšího
než Boerne.  . .

To jsou pňíklady dobrého dohánění Evropy: básníci Evropou
poučení a na jejím typicky časovém vkuse orientovant dotuirejt
se risilÍm celé své bytosti něčeho samostatného nebo velmi ne.
závislého; dotváňejÍ se něčeho, co sice náleží do toho kterého
evropského rodu, ale ne jako podruh a sluŽebná osoba, nlbrž
jakÓ člen a pňÍbuzn1;i stejně oprávněn1i...

V. Dyk v době své mladosti, kdy o těchto věcech ještě vážně
myslil a nespokojoval se ještě dekoračními frázemi, jaké se nosí-
vají na t;fdennÍ trh politického rispěchu, cÍtil to velmi dobŤe.
Napsal v Pňehledu r. 1903, str' l82, právě o Vrchlíckého dohánění
Evropy: ,,Což však, jestli jsme jí nedohonili? Jestli to heslo se
stalo otravn;fm a rozkladn1im? Což zavínil.li náš neblah;i a ne.

zktocen,!, chvat zkázl plodri, jež mohly dozrát? Ód dila k dílu, 111

od pŤekladu k pŤekladu. Žasne náš Amerikán: jaké cifry! DÍla,
na něž jin spotŤeboval desÍtilet|, jež jinde jsou plodem života,
Mistr provádí lehce, hravě, jako mimochodem, za několik
měsícri, neděl. Jak snadno dohánÍme Evropu! Ale dohonili jsme ji

skutečně? DÍla, jež b;ivají jinde plodem celého života.. . nemá ten
dithyrambickf obdiv něco vyčltavého pro Mistra? DÍlo celého
života _ j"k hravě a mimochodem jsme je provedli my _.

A tak se stane, že kter;|rs autor věnuje Mistru knihu s nadpisem,
jež mrlže b1fti ironií: K žatvě dozrálo. Dozrdlo skutečně?

Stane se pak, že jsme snížili ctu k práci. Že jsme zmenšili
svědomitost ]iterární. Že jsme sv1/m chvatem zamezili díla po-
malejší'. .  a lepší, že jsme otvíral i  nové obzory nedobr mi pňe.
klady. Stane se, že vyvrátili jsme krásnou a ušlechtilou vÍru,
že tvorba je něco namáhavého, lopotného, že vyžaduje rizkostli.
vého svědomi, že je nutna souvislost mezi životem a dílem, že
jedna práce má vyrrlstati z druhé a tvoňiti harmonick;f ve sv1ich
disharmoniích celek' Vyváží ukázání našÍ dovednosti, mnohosl
našich prací, květy na tolika luzích utržené tuto nepochybnou
ztrát,u? Quod licet lovi, licet bovi. Po Vrchlickém je možn
Emanuel šlechtic z Lešehradu...

Mladg Dyk cítil, že ono velebené ,,doháněnl Evropy.. jest
u Vrchlického planá fráze, a kdyby byl někdo pÍišel s tím, s čím
pÍicházÍ dnes on ve své pňednášce v Umělecké besedě, a Ťekl,
že oním ,,kulturním posláním trpělo Vrchlického dílo bdsnícké,,,
kdyby byl, pravím, tehdy někdo proti sobě postavil takovf lichf
protiklad, byl by se mu V. Dyk právem vysmál. Byl by Ťekl:
básník má jediné kulturní poslání: stvoŤiti dobré dÍlo. Jen tím
žije, jen tím prisobí po své smrti. Takového kulturního poslání,
které má za následek špatnou vlastnÍ tvorbu, neznám a nechci
znát; to vem čert! o to se ho nikdo neprosí! A měl by bfval
ovšem pravdu'

Tedy za takovou tradici, s níž by byla spojena škoda a ztráta
díla básnického, se uctivě poděkuje moderní literatura: tu od-
mÍtne. To není, nem Že bft dobrá tradice! Mezi dobrou tradict



112 a tvoňívosti není rozporu; dobrá tradice jest právě cesta a škola
tvoňivosti. Proto dobré tradice nemriže bfti nikdy dost. Tradice
máchovské, tradice nerudovské' tradice erbenovské. A té také
neschází mladé ]iteratuŤe. Čtu.ti dobré mladé básniky, na pňí-
klad takového Jiiího Wolkra v jeho nové knlžce Těžká hodina,
každou chvíli hmatám pňímo t,uto dobrou tradici rukou. Jest
tam právě proto, že básník jest tak podivně a hluboce sv j.
V takovfch baladách, jako jest ,,o nenarozeném dítěti.. nebo
,,o očlch topičoqfch.. cÍtíš i Nerudu i Erbena i Máchu, pňenesené
však do nové sféry, do nového mythu sociálního i kosmického' Tu
jsou lrové transposice lidské i umělecké, nová tv rčl spÍízněni mezi
nov1fm a star1y.m, jež budou zŤejmy teprve budoucnosti. Pak se
ukáže jako samozňejmost, co zn| dnes ještě většině uší jako
paradox a v1istňednost: tot,iž že tradice mriže bfti něčím více
než hluchfm slovem a prázdnou nálepkou nebo literárně poli-
tickou demagogií jen těm, kdož jsou cele noví a cele směIí a cele
svÍ. Slabochúm tradice vynáší jen pochybné paděIky a špatn;i
literárně uměleckf prrimysl'

0 rfipadkuliÚerafuPy - imnohfehvěcíjinfeh... 1I3

Redaktor tohoto listu p. Ferdinand Peroutka, sám beletrista,
napsal do vánočního čísla rivodník na žalostné thema: ripadek
moderní české belet,rie. IJkazuje se v něm s jak1fmsi mstn;im sar-
kasmem na opovržení, do něhož upadla krásná literatura česlrá.
obecenstvo dává pr1i pňednost filmu, a právem pr : jest to spra-
vedliv1i trest za její hŤíchy: za její neseriosnost, hračkáŤství,
formalism. A nebude pr1i lépe, pokavad se spiaovatel nevrátÍ
k ,,trpělivému studiu skut,ečnosti,,. Z LéLo Sodomy nenl pr1i
vykoupením ani nejmladší komunistická poesie; naopak: jest
pr1i stejně kavárenslrá, literátská, estétská jako její pňedchr1d-
kyně, jen jaksi naruby. Starší si hráli s papíroqimi mark1izy,
mladší si hrají s papíroqiimi dělnÍky. Její ,,barbarskost a pros-
tota.. jest pr padělek; a proto těžce pr;1i hŤeší ti ze starších,
kdož - patrně ze zbabělosti, z čeho také jiného? - s ní ko-
ketují... Mea culpa, mea maxima culpa, bijí se v nehodná
prsa .  . .

Článek p. Peroutkriv pňinášt mnoho správného, ale ještě více
jen vtipného a satirického; kdyby tomu bylo obráceně, bylo by
rozhodně Iépe. Jest nesen jakousi mstnou a trestající stŤízlivost,í,
která se o sobě domnlvá, že byla pŤÍliš dlouho urážena a že jest
tedy na čase, aby se jak náleží ostŤe projevila. Tut,o stňízlivost
bralo odjakživa a bere mnoho lidí za kritičnost. I není pochyby,
že se dostane stati p. Peroutkově mnoho aplausu, a snad i z rukou
málo čist1ich, o nějž p. Peroutka nebude stát; ale to již bfvá
trest .-- když již se nám tu plete pod rukou neustále ta ctihodná

8 Rrtttcké proíeYy u


