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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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