
Staré modly n,oaě natŤené
Několik pozndmek k 1. čislu p. Neumannoua Nouého kultu

Že nejlror.ší časy v rremoci tltitluly, poznal jsern podle toho, Že pÍ.išIi lidé a pÉi-
nesli _ noviny, tu zlou a bídntlu věc, které jsem byl tak dlouho ušeíť.en.

PŤišli a pÍinesli také prvnl ěÍs]o nové}ro tfdeníku p. Neumannova a upozornili,
jak již to umějí jen známí, na několik noticek a č]ánek p. Mortua, kterf začíná sice
ohromně transcendentně, pňÍmo ledové a hrobově transcendentně, ale končí docela
poťouchle a chytrácky starou osvědčenou methotličkou, odkoukarlou oď nejčiper-
nějšich žiulch kramái'ú: podezirciním a pomlouuáním a pak clocela byzantinskfnr
kategorisouanim, tak ceclrovním, uzoučk;fm a tyranskfm, Že by se nad ním měla
do ruda zardět prvnÍ stránka, kde se čte tento pestÍe natÍen;f plakát: ,,. .. učiniti
z íěchto lidí základ }t uolné veliké organisaci neoduisllch duchrl . . . kteŤí by s|avěli
u šir!ch mezíchve|iké|to eíhického programu' zbudovaného na základě indiuidudlné
suobodg . , ."

Pan Mortuus slovem pochovává mrtvé a činí to bez prošení, s velikou ochotou
a troc]tu pauŠálnÍ hor.]ivostí.

A Í,u, domnlvám se, pĎipletl se mu neclopatÍením do rukou také někdo ještě
Živy a ten si dovoluje pŤihlásit se ještě o slovo, neŽ ho zabednt N' K. na věky do
r.a}:ve svého opovržení.

Iiici saojí mgšIenltu, celtlu suoji myšlenltu u ltužLlé chuili, juk ji pr 'uě plně citirn
a ntyslim - to a jen to je mi literárnÍ clrarakter. A ten isem neporušit nikdg a nikde.

Více nemrlŽe nikdo dě]at a není nic větŠího, než ta plná povolnost k prÍtomnosti.
Všechna t' zv. drlslednost a programovost le kÍiaděnl té pravdě a tomu charak.

teru, mluvÍm.li dnes tak, že jsem tak nr]uvil pŤed tydnem, měsícem, rokcrn - je
to popance' fikce, modlosluŽba.

Taková ,,drls lednosL,. impoIltrje sicc obyčljně tuze nrládeŽi a všem ryze rcvo.
lucionáiskfm schemat,ikrirn a byzantincrlnr - ale mezi myslícÍmi lidmi je dávno od.
}lyta _ těm jc prostě leností a tupostí,

A hle, po |al<ové ,,charakternosti.. a po takovém ,,revolucionáistvf. touŽí
Noug ltult, a proto' Že tato unc7šj uniforma je prolomena, spílá a zrádcuje o nic
lépe a o nic irriňe, než jak zrádcova]i staťÍ.

Nemá vnitÍních kriterií a proto mu je niusí nahradit _ paplr a lís/c, jimiŽ ělo.
včl< riáhodou uvcŤejíuje své práce.



2!t2 Proto ty docela ple|,ciski (ltcrrrártr rriŽšího slova rruŽ je to) porrtluvy o zaprotla-

rrosti a tučnych řrolroráŤÍch, jeŽ se tu tolik vyráŽejí a pii trichŽ sc sbÍhají transcen-

dentnírnu }Iortuovi  c l rutí s l in.v v us l ,cc l r ;  protodocelaocclrová aol lc}rodníkategor ie:

revolucionái.je jen terr, kdo tisline na našem paplí'c a gratisI Jen íen, liilo pracuje

naší frazeologií, bije do našich činelri, hokynaĎí v našenr krámku.
Docela jako to dělali stai.í, dčlá to teď Novy kult.

A ten pry je individuali-stick;/l
LeŽ - jen stará mod]a rrově nati.errá.

Tak zvarrí , ,nr lar lí . .  t lÍvají se stá lc ještě na l i terární 1rrác i  jako c lět i  nebo.divoši:
jako oni nrají v lrudbě největší ucttr k bubn m _ a lrorrslím a cellu rrerozumějí.

Stá|e hrubost si matott so silotr a 1' jemnosti neviclí sÍlrr, vlastní sílu pronilia-

vosti, diferenciaco' pl'átce.
Stále jcrr clunÍcí všeo}-rcctrá pt.ogr'anlot'á .slovil, stálo hr'ubÓ lii ' iklavé bat.r'1',

nilide stopy po chápánÍ otl.ctln , pÍ'echodú, polotÓn '
Stále to divošsltÓ stadium bez diferenciace.
Á stále to hrubé, odporné znásilrior.ání do regintcnt a tábor'ri, ta clrlapecliá ltt.a

lta voják-v.
I\Íluví se o iudividtra]isrlttt - itlc jen rrtltrt'í, tlaclrá, 1rtrpoušktlje: -sDl"Ys]rr nilido

rrechápe.
A stá le 1áŽ popance, táŽ Inodla.
DŤíve to byla u|asl, narod, historie atcl., dlres internacionala, tlělnicluo, socia.

J ismus atd.
Jindy, aby se tontán líbi|, nrusil byti rek členem nčlkolika vlasteneckyclt spolkt1,

nebo aspoř novináŤem a advokátern -  dnes snad naopak: štvancen, chudákem,
rcbelem, nevlm čítn.

A nitro samo-svÓ, vniLi.nl posvěcení, jedirrečrtos[, psyclty a Života?
Stále vylrnancetn, stále dtršena a pÍikr1ivána kategorií, lrromadou, sclrematenr.
Stará rnodla nor.ě natť.cnťr.

Dětník patií tlo umětrí, ano, jist,ě - prár.ti jalio liažcly člověk. Urtrč'ní pati'í čltl-
věliu, a kaŽdf člověk patÍl trmění. To byla ntá tnyšlenka, jiŽ jsem vyslovil pŤed lety
r. dělnickém sirrornáŽděuí, a tak ji drŽírn dosttd. Ale ušichni stejně a r.šccka privilr'-
govanost látky _ ať napr'avo nebo nalevo - je absurclní.

Je absurdní pi'edpisovat umělci, kam má jít }rlctlat sr'é látky, do klerj.clt vrster',
do kter ch spolcčensk 'clr sfér,

DŤíve ho strkali snad na}rorrr - tcď dolti, alc v jádi.r: jc to stejná tnalost ten-
dence a všednost i '

Stejně fa lešny jc názor na rt tnění jako s lužebné_ co ono jc zat lnt  radost l ré,k l 'á .

IovskÓ, vládnouc|, št,ědrÓ, pi'ekypujícÍ.
DomnÍvat se, že jsott  na světě jen bolest i  c l rudáka, je b lud - jsou j iné, a le proto

ne méně ostré a zaj i rnavé i  l loháče - a h lavně: nejsotr  jen bolest i ,  jsou radost i ,
nrnolro radost|, mtroho lirásy, Inno|ro sÍly!

Á ty všecky nai| stejné právo na utnětlí, sťejrrÓ právo, lb;t byly umětrín fortllo.
v ' iny,  posvčccny, prosvíceny.

Všecka tiídnÍ klasifikace v bec je r' uměnl absurdní.
Prolanovali jsnre ttt bariéru na jeclnom ltonci a zaťÍnr st,aví ji zase na drtthétn

n zrrŽrr j i  zIrova, tňeba j in l tn sntč.rem a nn j iné ploše, tr t  širou'  \ 'o l l lou, bez lrraničrtou,
ob|ačnou í.íši uInětrl.

Jen obráceno je to,  a lc v jádie stejnf b lut l .
Stará rtrodla,  jen nor.ě natíená.

Slar1y', nebcz1lcčnf a polrodln;y' blucl oŽivuje znovu: zilsc začÍná sc v uměnl
hlec lět  na ldt lu,na su jct  _ a zase se nevidí Inethoda, fo ln la,  st i l .  Zase hrub}t mater ia.
lismus hrubého co - a zase jc pošlapáno jetliriě rozlrodné, volnÓ, cluchové, uIněleclié
Ti lIt .

Ano, p. x'IorLuus trrí pravclu, když píše, Že IiLerárnÍ revoluce vyběhla naplno -

ntri tak c{ťrkladnou a bole-qlnou pravdu, Že r:.ezná sám jejÍ dosti'tll!
To, za co jsmc bojovali, co bglo i vybojováno, je zasypirno zase ťumem nralfclt

cllťt, nral1/clr názor , stranické tendencc.
Ta&ourÍ popularisace - je jen r.trlgarisace.
Jen tak si tnolru vysvč:ttit', Že v Novém kultě, kde sc píše, že nemárne vribec

trměIecké novely,  ronr ntt  a t l ranra[u (v iz str .  l1. ,  l .  s lott1 lec),  doporučuje se se s lav.
nou a velikort ponpou doccla prostŤední a prtirrrčrná črLa ,,Ze vsi odvedli.., která

4ení o nic horší a lepšÍ ncŽ jirrÓ skizzy a povídečky ur.r'i.ejťtovanÓ - v odpoleclníclr
Nárot]ních listeclt l

Dosloua a do písmene!
Nebylo by to možné, kilyby rrerozhodovaly momenty clocela vnější, SociáIně

tendenční a propagačnl.
To je strašně smutnÓ. A nelišÍ sc to ničÍln od tnetlrocly stal1ich našich oclp rcti.

\: ničelrr: princip je t1jž,
Stará nrodla, jcn novĎ natť.ená.

Na konec slovÍčko o těch ,,dobrfch.. platcclr a lil,crární nezištnost,i.
Jd neodpoušIěl honortiť,nikdg u žiuotě - ani rlissidentťrnl a revolucionáirlm, ani

t' zv. oficiálnínru tisku. A to pro[o, že jsenr si své prrÍce uážil a Že jsem soudil, že je
Itodna, alespoř jako dělnÍkova, nzdy. To je, tuším, docela socirilně myšleno _ da.
lel<o sociáIněji, než scntimcntálně obětovně natŤené chlttbiěstr'Í a populární nimbus,
kterf na sebe mezi Íádky lepÍ N. kttlt.

N{ně je tot iž jedna vr}c ještÓ odpornějšÍ než lronba za pcnčzi:  a to je Innba za
popttlaritou, LeŽet v pracitu pi'ed beztvarnort a nejistou r,ťtli bcztvaré lrromady, li-
ohotit jÍ a zÍskávat si potlesk ncmyslicích a neznajÍcÍclr lacin;,?'m siláctr.lrn a lacinÝIn
lrrubstvem - to je rni jeŠtě lrorší a nižšl, neŽ sloužit urr)ité a známé vťtli jedince,
Čerta nebo Ďábla.

Á zase: .ctará nrocÍla _ jcn novč natŤenti.
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