
o stá,tních cená,ch literd,rnich
Ministerstvo školství a národni osvěty odměiiuje, jak známo, rok co rok

k 28. Ěijnu pět děl literárnlch, nejlepších prf z celé roÓni tvorby, a to tÍi díla krásné
prÓzy' knihu verŠ a knihu essayistickou nebo kritickou nebo estetickou, cenami
pětitisícovjmi, jako k 7. bieznu odměriuje stejnjm obnosem tuším tii nejlepŠí
hry provozované v pŤedešIém obdobt na jevištícb československych'

Podmínky, na jaké jest vázáno udělení těchto cen, byly rryni stanoveny zvlášt-
nim statutem, vypracovan:Ím v kanceláiich ministerstva národní osvěty a uve.
ňejněn;im v ÚŤedním listě 23. iíjna.

Tento statut jest nynÍ pÍedmětem diskusÍ spolkovjch i novinovÝch a r znÝm
zpťtsobem posuzován. V' Dyk odsoudil jej na pŤÍklad príkio v posledním Lumiru:
''Považuji za svou povinnost odsouditi nešťastnj elaborát ministerstva Ško]ství
a osvěty a dovolár'ati se jeho nápravy...

V čem je kámen rirazu p. Dykovi a j infm?
Nejprve ve vÓtě druhého paragrafu, kde se určuje, že,,se m žo ceny dostati

jcn občanu Československé republiky za knihu vyšlou na tomto státním zemí,
a nesmi pŤi jejím uděIení rozhodovati ani zi'etel osobní, ani sociálni, ani n rodnostnt,
nfbrž v;/hradně věcné zŤeni ke skuteěné ]iterární hodnotě obsahu.,.

Z tohoto odstavce se usoudilo, Že cenu mohl by po pŤÍpadě obdržeti i  Němec
nebo l\íaďar nebo jin1r pÍÍslušnÍk nÓkteré národnostní menšiny za knihu sepsanou
ve své mateŤštině - tedy němčině nebo maďarštině _, jen kdyŽ by byla vydána
na rizemí republiky. A ihned vyslovujl se obavy, že snad Němci nebo Maďaňi
budou se domáhati podle politického klíče poměrného zastoupení mezi laureáty
státními a budou Žádati buď jednu cenu ročně nebo jednu cenu ob rok pro své
pŤIslušníky národnostnl...

Soudím sice, že tento poplach je zbytečnf a hodně uměle vyvolanf, poněvadŽ
ani Němci ani l,ladaňi nejsou mezi vládními stranami naší republiky' nlbrŽ v oposici,
i  byly by hlasy jej ich zamítnuty..., alepiesto: theoretickyzdvÍhá zde zase hlavu
stará a zásadní bolest naši republiky, kolem níŽ větŠina lidí z opatrnosti chodí jako
Iiočka kolem horké kaše: ottizka menšinoud. Těrn, kdož jí nechtějí pohleděti muŽně
do tváŤe a Íešiti ji čestnÓ právem a spravedlností, mťrže bfti i tato episoda pripo.
mínkou, Že se nedr1 odstranití nijakou pŠtrosÍ politikou a že dŤíve nebo později si
Ťešení vynuti.

Pan V' Dyk pÍŠe, že,,nikde na světě neni státu, kterf by statní ceng uděloval
d|lu nesepsanéml státním jazgkem.,. Ale myslÍnr, že se p. V. Dyk mftÍ. Pokud vím,
uděloval takové ceny v l9. stoleti na piiklad ddnsky sttit spisovatel m menšinov1y'm,
t. j '  německym, v době, kt lv k němu náležely Šlesvik a Holštyn, r izemí jazykem
a národností německá. Frieclrich Hebbel, átltor německ:l'ch dramat Judity a Geno.
vefy, b.vl státním stipendistou dánsk;fm a ze státnlch peněz dánsk1/ch Žil diouho
ve f lranci i  a v Ital i i .  Dánsko bylo stát mal a ne právě bohatf, a pňece cíti lo a plni lo
tuto |rulturní povinnost ke své j inonárodní menšině. A nenÍ to pŤípad jedinj;
pokud vim, byl dánsk5imi slátními penězi podporován v l8' století i německy
básník Klopstock.

Myslím, že nánr mťrže bjlti dobrym pi'ikladem tato zenrě rreve]iká rozsahem, ale
r.e .t'ěcech kulturních neposletlni i rnezi státy a zeměmi mnohem rozlehlejšimi,

Nevím, prol by neměl prÍslušnik národnostnl menšiny, jen je-li básnicky a umě.
lecky nebo vědecky nadán, práva na státnÍ podporu' kdyŽ pŤece jeho soukmenovci
must platiti daně, slouŽiti ve vojsku a plniti všecky ostatní povinnosti k státu?
Jen slepá nespravedlnost mrlže zodpověděti této otázky záporně.

všecko, co máme právo Žádati od něho, jest jen, aby i on plnil své povinnosti
ke státu, aby stál na právní a mravni p dě naší republiky' aby smgšlenl jeho a duch
projevujíci se vjeho tvorbě nebyly v rozporu s duchem a posláním našeho státu.
Rozum1 se, že nemohl by dostati státnÍ podpory nebo ceny spisovat,el iredentista,
kterj touŽl po odtrŽení a vykrojeni německého {lzem| z těla naší republiky' kter;l'
nás maloduŠně a nepravdivě pomlouvá jako Šumavan p. watzlik' i kdyby měl
stokráte vÍc umělecké hodnoty, neŽ kolik jl má nebo lépe _ nemá. Ale nevim,
proč by nemohl bfti českfm státním stipendistou nebo laureátem duch tak ušlech.
tilÝ, tak proniklf nejčistšÍm lidstvím, tak prostoupl láskou k Bohu i Iáskou k bliž.
ntmu, jako je Rainer Maria Ri lke, neboduch odosobenÝ do takovÓ čistoty a do
takového žáru velikého odevzdáni, jako je Franz lVerfel?

Ale jedno jest nutné. Aby těmto menšinovjm pňíslušník m byly vypsány ceny
nebo stipendia zulaštnt, mimo rámec českfch státnÍch cen, aby nesoupeÍili a ne.
soutěžili svymi dily s autory našimi. A to z drivodtl uěcnfich, esteticklch. KaŽdé
vynikajícÍ dílo básnické jest něco jedinečného, nesouměÍitelné vlastně a nesrovna-
telnÓ e dílem jin1im. A ta nesouměÍitelnost stává se prímo naprostou, kdyŽ jde
o díla dvojího vJirazu' vytvárená z rizné duše hromadné, z rťtztré duše trárodní,
snad i z rri2né rasy dvojím rr)znym mediem jazykovym. Jazyk neni pouhá forma'
pouhé více méně náhodné roucho básnického di lal Jazyk je naopak jeho vnitŤní
osud, medium, z něhož avněmž žije' jtmŽ je prostouplé jako tělo l idské svou krví
nebo svym nervov:ím fluidem; a jest jím určováno jako tělo j imi...

Spravedlivé ŤešenÍ této otázky bylo by tedy takové: zŤíditi jednu státní cenu
oll rok vypisovanou pro Němce, kteŤi se narodili v republice a jsou jejími občany'
cenu' o niŽ by se musil ten kter! literdt ucházeti _ neboé tím by projevil' že zná
a uznává její mravně právnÍ podmínkyl _ a o níŽ by rozhodovali němečti literárni
odbornici. NÍy bychom si vyhradili jen kontrolu ve směru záporném: zjistiti'
nenlli takovy navrŽenj kandidáť naším odbojníkem a rozkolníkem, není.li v roz-
por.u s naším vnitŤním stylem mravnÍm' s našl mentalitou, s naším zprisobem
nazÍrání na stát československf. Dost. Na to, aby kniha jeho vyšla na zemí re.
publiky, bych váhu nekladl' At si vyjde tŤeba v Ťlši německé, jen kdyŽ se mravně
a právně hlásí k nám. To je mně rozhodné. - -

Druhj bod razu pro p. Dyka a snad i j iné jest ustanoveni statutu, Že tomu
kterému autorovi m že se v Životě dostati v témže oboru ceny jen tŤikráte, rra
pĎíklad muŽ, kterf piše jen krásnou prÓzu, mrlže blti tňikráte za Život státním
laureátem, ne jiŽ po čtvrté, byť napsal román velikf a vfznamny jako Čimboraso.
To sg zdá p. Dykovi absurdním. Tim prf by vlastně byla trestána nadměrná
plodnost vÝtečnÝch děl, byl by ztrpčován pr$ Život gigant m, tvoŤicim neustále
od mládÍ aŽ do nejpozdnějšiho stáŤí samá arcidíla. A prol to pošetilé ustanoven1?
Pan Dyk míní, Že je to oběť časovému br1žku nivel isace' ' 'neuznávajicí, Žc by kdo
směl bfti o hlavu většl...

ilÍyslím, Že ten, kdo vloŽil toto ustanovenÍ do statutu, nebyl lrlupák; myslím
i vic: že znal velmi dobŤe j istou st innou stránku české povahy, jíž chtěl čelit i;
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200 myslim i' že ustanovenÍ to jest vo své zásadě správné e mělo by oe jen lépe formu.
lovati.

My Čoši jsme podivnÝ národ. Prostf všÍ kritiěnostt, všl správedlnostt. Když
zatracujeme někoho, tož navŽdy a do nejhlubšÍch pokel. A piejemeJi někomu, toŽ
zaso: olymp je pak pro něJ pÍÍliš nízk}' a ušecko, co činí, Jest ohromné, rlŽasné,
bezmezné. KdyŽ letitějšÍ jiŽ Vrchlickf jako pÍedseda IV. tÍidy Akademie dával
si odhlasovati a vyplatiti skoro rok co rok hlavni, tisicizlatkovou cenu a kosti ne-
chával ostatním, reptal proti tomu kdekdo, starj mladf, směrov:i stoupenec Jeho
iodp rce' reptal iosobníplíteljehoBráf (vizzmínku o tomvjehoPamětech):vědělo
se velmi dobŤe, Že to nejsou arcÍdÍla, jeŽ jsou takto odměrlována, a že mladšÍ _
Sova, Machar, BÍezina _ pÍší dila namnoze jadrněJši, hlubší, dr}saŽněJšÍ, zraleJšÍ'

A nynÍ pÍicházi v. Dyk a chtěl by ohíÍvat tuto pověru o geniovi tvoÍÍcim ne.
pÍetrŽitě' tÍebas pět nebo šegt desetiletÍ, arcidíla a arcidila a zase arcidtla, vršÍclm
ossu na Pelion a Pelion na olymp t Dnes vÍme určitě, že v. l{ugo netvoňil samá arci.
díla' njbrž také díla velmi prostňední, tÍebas něktefI vrstevnÍci jeho, takovj
Gautier nebo Menděs nebo Paul do St. Victor, vykrikovali jeho kaŽdou kařku za
novou hvězdu na literárnl oblozo. Dngs so dostavujo Nemesis vo formě modernÍ
kritiky. PŤichází takovy bystrf a jemně analysujíci Daudet _ notabene: nijakf
anarchista nebo komunista, n1y'brŽ nacionalista a tradičn1k _ a ukáže v něm klidně
na všecku dutou prázdnotu a pokrytecké komediantstvíanapoví bezostychu, Že
svou slávu z valné části uloupil. Napíše zcela klidně: ,,Jeho dílo dává nesmirnou
rozkoš uchu, monší rozkoš rozumové cÍtivosti. duchu neusttilé zklamdní,,, A žádá
rozhodně, aby jeho ,,blučná' nadutá sláva byta zrevidována..; v tom prj se projeví
nejlépe moudrost národní a ušetŤi se snad zbytečnych krisÍ... A krit ik iekové
myšIenkové sily, velik1í klasick)i spisovatel moderní Francie, Maurrag _ také tra.
dičnÍk a také nacionalista - podpisuje riplně soud Daudetr}v. Blahopňeje mládeŽi,
Že ,,se douedla osuoboditi od pouěrg uictorhugouské,. a shledává všecky jeho básnické
hŤíchy právě jako Daudet v ' ,tajné a hluboké neupiímnosti, v opravdovém pokry-
tectví ducha... Tak soudí dnes jeden z nejbolratších a nejsilnějších duchrl Francie'
A pŤece kdyby byti kritikové vrstevnici V. Huga rozdávali státní ceny, byli by
mu dal i j istě za každou knihu, i  za knihy jeho pozdního stáŤi - a právě za ty| -
nejvyšší státní ceny. Taková jest síla hypnosy a sugesce v l i teratuŤe.'. A p. Dyk
chtěl by její vládu nad námi ještě utužit i . . .

Jsme podivnf národ, napsal jsem pied chvílí. Buď zatracujeme do nejhlubšiho
horoucího pekla nobo vynáŠIme na olymp. Jako všem nosvobodnfm schá,t nám
eebevláda. Neznáme první kritické zásady, že pravda je v odstínu. osl'ědčilo se to
zvláště markantně na K. M. Čapkovi.Chodovi. PÍed Kašparem Lénem zacházela
kritika s jeho knihami jako s trusem a smetím. Citil jsem to jako kŤivdu a ve své
recensi Kašpara Léna nadsadil jsem pochvalny tÓn. A nynÍ se osud p. Čapkriv
obráti l  d kladně. ,,Dovol i l  jste ho chvál it, . .Íekl mně jednou karakterist lcIty iehoznámy. Jak se šlo dŤíve do bezmez| nalevo, šlo se nyni a jde se nyní do bezmezí
napravo, Smečka pouličních literárních kamelotrl v čele s Arnem Novákem běŽí
za kaŽdou jeho novou knihou a m že se uŤvat vyki ikováním jej i genial ity, hloubky,
plastiky' intuice... nevÍm čeho vŠeho. Tváňe má červené, hrdlo ochraptělé, s čela
tekou jí potťtčky potu... A pŤece: jak jsou jasné, mus! bft i  jasné vzděíanému
kritikovi meze, nodostatky, místy l manyrovaná prázdnota K. M. Čapka.Cbodat

A jaká voliká Jsou nobezpeěi v jeho fantastlckém naturalismu, kterému uniká 201

všocko, co neni terre il terre, a kterf dovede se tak často zaběhnouti do slepÝcb

uliček zcela baroknÍch marot, zplaněti v prázdnjch manfrovan]Ích ponkách

a šnerklÍcb. Marně upozorůuje občas na jeho uměleckou pochybnost a spornost
pŤimf a soudnf JindÍich Vodákt Literárnt mÓda je hluchá' nepÍístupná literárni

myšlence a literárnlmu soudu. Musi se vyzuňit a vyběsnit. Je to jako epidemie

a pŤejde to jako epidemie; a t i ,  kdož jsou jí dnes postiženi, budou jednou zapíratl '

Že  j í  t rpě l i ' . .
NuŽe, náš K' M. Čapek.Chod a někol ik jeho ctitel tohoto zrna jest j istě pŤe.

svědčeno, Ža každd jeho kniha si zaslouŽi veliké státnÍ ceny. Apetit, jak známo' so
dostavuje s Jídlem'

SoudÍm tbdy, že omezonÍ toho druhu a zprlsobu, jak je uvádÍ statut, jest zcela
rlčelné, aspoťr u nás a v době dnešnich rrlznfch nakaŽlivin hromadnfch. Nedávná
nesvoboda naševězi námještě pŤÍliš hluboko v krvi i  v duchu: odtud ten padek

soudnosti, odtud spěchy demagogio i ve věcech literárních a odbornfch, odtud

8poutanost ducha, odtud nedostatek sldce a taktu. Aby nás, ubohou smrtelnou
havěť, naši ngsmrtglni olympané - ať skuteční, ať domnělÍ _ nesnědli jiŽ za Živa,
jest opravdu potiebi takovéhoto pojistného ventilu slušnosti a zdravého ro-
zumu. - -

Tolik o statutu státních con.
Jinak nenÍ možno pňejiti mlčením, že rozhodnutÍ letošní poroty' udělujÍci ceny

Anně Marii Tilschové, Janu Vrbovi, Rudolfu TěsnohlÍdkovi za krásnou prÓzu,
otokaru Fischerovi za verše, otakaru Šimkovi za literárnl historii, vyvolalo trapné
rozčarovánÍ a kritick odmitnutí venkoncem oprávněné. AŽ snad na jednu vjijimku
jest nutno pripojiti ke každému jinému otazník a někde ne jeden, n]ÍbrŽ hned
několik. Na škandál hraničí, když so dostává ve]ké 6tátní cony Janu Vrbovi,
spisovateli venkoncem prostĎednímu, rázem ducha pŤímo okresnímu, kter:Í no.
jenŽe v ničem nepŤedchází v:Ívoj' n:ibrŽ pozdí se za ním pŤímo o dvacet tŤicet let.
Je snesitelnj ještě, zahledí.li se s láskou a oddaností drobnohlednou do pŤírody _

ačkoliv nedosahuje tu Turgeněvov]Ích LovcovÝch zápiskri, ba ani ne Herbenova
Hostišova _, ale pŤímo staré haraburdí jsou jeho romány bez koncepce i bez stylu,
nenové a konvenlni v kresbě figur jako v tektonice dějové' sám kfč a sama šab.
lona; prosti'ednost ve vŠem všudy. V}?še stoji Těsnohlldek, ale i jemu, jak ukáŽi snad
jinde, scházl mnoho k dobrému prozatérovi. A Šimek? Prohlásil sám v správném
pochopení v rlvodu ke svfm Dějinám francouzské literatury' Že nejde o dílo p -

vodní, njbrž o kompilaci. A tou jest také vpravdě jeho kniha; kompilace, většinou
obratná a rozumná, ale nic prlvodního a tvťrrčlho ani v pojeti ani v methodě, a nic
nového podle toho ve vÝsledcich.

V rozhodnutÍ poroty jsou pĎíliš patrné osobní a někdy velmi pochybné záliby
Arne Novákovy a jeho osobnl piátelské styky' Pro jednou budiž| Ale pro pÍiŠtě
musíme se ohraditi proti tomu, aby porota v letošním svém sloŽení byla instituci
stálou, aby tŤi muži - jen proto, Že jsou universitnimi profesory dějin české lite.
ratuly _ rozhodovali snad dlouhou Ťadu let o Živoucl tvorbě básnické. Vědomosti
literárně historické nezaručuj1 nikterak ještě smysl a vnimavost pro nové, rodíci se
rltvary básnlcké a sdostatek kritického rozhledu po dneŠnÍ světové i domácl situaci
modoťnÍ tvorby. Naopak, v Íadě pŤípadú mohou bfti klapkami na očictr, mohou



202 vytváreti piedsudky, které brárrí správně viděti; mohou kaliíi nesprávnjmi obdo.
bami nebo upňilišenjm kultem minulosti 6mys1 pŤitomnostnj a vfvojnj. Proto
pozor' aby nevznikly zde škody, kterfch by tÍeba nezahojila dlouhá létat

Ještě stá,tní ceny literární

Mtlj poslední Íeuilleton v Českém slové dal p. Hfskovi podnět k obraně poroty
i k titok m na mne. Pry jsem nezasáhl do sporu pro věc, nÝbrŽ abych mohl osobnÓ
ritočiti na pp. Čapka-Choda a Nováka. Lituji p. Hfska, necítÍ.Ii zásadniho a píimo
národnÍho dosahu mého protestu proti píeceřování Čapkovu; lituji ho právě jako
literárního lrritika. Mně osobně jsou pp' Čapok a Novák plně lhostejní; jsou mně
pŤedmět studia a poznání jako kdokoti jin$. Ale ovšem: kritisovati a nedotknouti
6o osob, toho nedovedu; a nedovede tobo nikdo, jako nikdo nedovede choditi po
zemi a nedotknouti se pridy.

Pry jsem mohl, kdybych byl chodil do schr1zl pÍi ministerstvu národnÍ osvěty,
uplatniti v nich svrlj soud. Pan Hfsek chce patrně mÍsto věcné diskuso skandali.
sovati osobně. odpovídám tedy: Chodil jsem do sboru poradního za pŤedsednictvl
dra Herbena, jindy za pŤedsednictvi ministra Habtmana, pokud mně to dovolovalo
zdraví a pokud jsem byl zr'án. ví-li p. }{}'sek o automobilu ministerském, mohl by
i vědět, Že byl jsem tehdy' kdy mne v něm navštivil p. Kňička, tak churavj, že jsem
pii nejlepší vrlli nemohl s nÍm jeti; snad p. Kiička sám to p. Hyskovi dosvědčÍ,
a ne.li on, tedy lékaŤ. ostatně byl tehdy za mne jmenován náhradnÍk, takŽe jsem
se nemusil dál o věo starat; tlm vÍce, Že mě nikdo do pŤÍští schťlze jiŽ nopozval.
Pan lljsek tvrdí, že se porota nevyhfbá zodpovědnosti za svrlj v1y'rok. Tim lépe.
Jiná otázka jest však, zda ji pŤed povolanjmi soudci opravdu unese. Nejsem sám'
kdo tvrdí, že rozhodnuti poroty bylo více než sporné; bylo s vážné strany napsáno,
že je pŤímo nezodpouědné. Co jsem napsal já v Česltém slově, bylo šetrnějši, než
si porota zaslouŽila'

ČímŽ končím osobni diskusi s p. Hfskem, abych promluvil zársadní slovo o insti.
tuci cen a porot literárnÍch.

Pokládám je za věc hodnoty velmi pochybné a pÍImo mluveno: za pravidelně
neužitečné, často škodlivé.

Co by na mně bylo' ocstranil bych je všecky a nahradil je ročntmi renlami,k|eré
by se vyplácely několika mladÝm talentovanjm lidem, jiŽ podali ukázky své síly
a tvoiivosti umělecké; ňekněme desÍti muŽr]m mezi 30 až 50, po pŤípadě 60, v té
době životní, kdy tvoŤivost se vrcholí a kdyje každého zmrhaného dne škoda.
Návrh' kter;y' jsem učinil svého času již v Tribuně. Ale ovšem: všecko, co by takovl
státnÍ stipendisté napsali, piipadlo by samo sebou státu. Stát by vytiskl ty kníŽky
ve své tiskárně a prodával je za vjrobní cenu lidem, kterjm by dělaly potěšení,
poněvadŽ by byly jednak radostné, jednak laciné. Radostné proto, že každf mlad1i
nadanf člověk, zabezpečíš-li ho hmotně a mr1že-li pracovati na tom, k čemu má
vlohu a co ho těši, tvol'Í věci r'adostné; jsem si jist, Že by se takto ucpal vice neŽ
vším jinfm pramen zoufalství, nudy, rozmrzelosti, kter;i se vlévá tak často nynÍ
do l iteratury...

Svolat jednou do roka několik učenjch a diplomovanlch pánr1, aby vybrali

z ročrrí produkce básnické čtyri - právě čtyŤi: ani víc, ani mí l _ nejlepší d|la'
položit na kaŽd'é z nich pět tisicovek a dopouštět, aby nakladatel těch kníŽek si
tiskl na pásky nebo do insertrl tučnfmi typy ,,odměněno velkou cenou literárnÍ
za rok ten nebo onen....., odpusťte, ale jemnějšÍ svědomí budoucnosti bude hleděti
jednou na takovou péči o literaturu jako na cosi velmi hrubého, na něco, co se
blíŽÍ po pÍípadě mravnÍmu humbuku a co m žo po pÍtpadě svou sugescí i ohlupo.
vaLi, ZdaŽ se tu nsvytrubuje do ušl dobrfch a bezelstnjch: Zde padna, klaněti sg
budeš? Zde obdivovati se budeš bez kaŽdé bázně a pochyby, neboť naše glavná

r'rchnost dala na to peěeť|. ' .
Takoutjto starost o literaturu zdá se mně ve své sumárnosti pÍiliš pohodlná

a povrchnÍ a podle toho i po pňipadě škodlivá.
Neboť neklammeŽ se: lcÍerri jsou ta nejlepšÍ díla z celoroční produkce, v tom ge

rnr1že velmi snadno zmfliti i porota velmi soudná, velmi vzdělaná, velmi nestranná,
porota vylučujícÍ zietele osobní, jak jen m že' porota velmi poučená rozhledem co
nejširším.

Vrcholkg mají totiž jednu čertovsky nepÍíjemnou r'lastnost. Poznávaji so až
z větš|ho odstupu. Až když uplynou jedno, dvě, tŤi' čtyii možná i více desítiletÍ;
moŽná _ a to byvaji někdy ty největšt -, aŽ kdyŽ uplyne prll stoletl nebo celé
století. . '

Dostal by v1/ročni cenu státni, kdyby byla b;/vala ziízena' Máchtiv Máj?
Nebeského Protichr1dci? Havlíčkriv Kiest sv. Vladimíra? Nerudovo HÍbitovní
kvití? Macharrlv Confiteor? Sovovy Vybouiené smutky? Bňezinovy Tajemné dálky?

Tedy: piedčasná starost o vrcholky básnické mrlŽe se velmi lehce zvrhnouti
v něco dosti pošetilého a hodně ošidného.

Dnešni praxe vjročních cen státních a porot pr1sobi na mne asi takovym
dojmem, jako by někdo v určitf den, jednou do roka, měŤil s nesmírně d leŽitou
tváŤí a s peršpektivem v ruce stromy co do jejich vjšky a na ten' ktery se mu 'dd
nejvyšŠÍ, zavěsil pak pozlacenou stuhu; ale jinak nijak 6e nestaral o to, jsou-li
všecky zdravé stromy ve štěpnici nebo v sadě náležitě okopány, pomrveny, jsou.li
na nich housenky na jaŤe sesbírány, jsou-li v čas sucha zalévány'

Nepodobá se tato praxe poněkud tomu, čemu se Ííká: sedlati koně od ocasu?...
Ale co máme měrou mnohem většÍ ve své moci, jesl celkou! zdar literatury,

dobrd ťlroue iejí a dobr! prúměr. Vybrati deset talentovanjch mladjch muŽ ,
kterÝm by se dostalo státnl renty ročnl, deset tŤicetiletfch básnÍk nebo bele.
tr istr1, kteŤí sl ibujÍ pro budoucnost dobré uměnÍ adobrouŽerl, jest6ice kol dosti
nesnadnj a obtížnf, ale pňece snazšÍ než vybrati z roční produkce čtyňi vrcholy.
Neboť v prvnim píipadě jest moŽna oprava a náprava, v druhém nikoliv. obje.
vilo.li by se totiŽ, že se porota zmflila, že takovÝ vyvolenec se neosvědčuje, Že
neplni, co at právem, at neprávem sliboval, byl by ročni renty zbaven a na jeho
místo byl by povolán někdo jinf.

BudemeJi miti vysokf prriměr byť bez vrcholkri zvláště piečnÍvajiclch a patr-
n1,ich, jest to vŽdycky lépe, než budeme.li míti prťrměr nlzk1f a z něho bude-li se
tyčit sebevtce vrcholkťr; neboť takové vrcholky nejsou pak nic jiného neŽ krtčiny
na louce nebo mraveniště na pokraj i lesa...
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