
8(i s]ova 3d .d o Eold ncjsou alli tlobťá, ani Zlťl, stauou s0 jirrli lept.ve u konteatu, u stlu.
uls/osli celku.

A zde hňeŠítc Vy.
Nevytfkal jsertr Várn, že jste uŽil pňikrych a lrr'ub1y'ch slou.. Iiolontek, bi.cčlia,

r-yhodit ze Žaludku, ventil atd. - alc Že jste jiclr už:il u nemožné souuislosti, Lan,
kde dopadnou jako pěst na oko'

Necitova|jsem Vám proto jednotlivá slova a jcdnotlivá us]oví' alc celc uětg,
celé odstauce, šest až dvanáct ňádklil

Tam, kde pějete hgmnu nebo (ldu, nebo lrtle itlealně horujete a blouzníle '
tan těclr a podobnfch slov ovšem uŽÍt Iresmlte'

To dopadne pak tak, jako byste, pečete-li cttkroví, rranlJchal do těst,a pcpŤc
uobo č! 'S l tcku. Jako zase naopak: v sa lámu nesmíte hler]at dat le a hroz inky, nybrž
uzeniIru a slanirru. otravuju-li si Život šestiIněsIční polernikou s někfm, nedělárn to
proto, abych mu mohl ŤÍcí, že je titán, giganl, a genius a žc se mu lrluboce koňiln.

StydÍm se, že Vám musím vykláclat |al<to názorně litcrární abecctlu. ale není
zby t ' Í :  nu [Í te  mne  k  [ o t r t t t .

2.  Pan Mršt lk c i tuje ze nrrrc dá le nčkol i l< I ' igttr ,  t l retafor,  k{,cré chce dělat
sttlěšn;imi, ale které jsou učelné a pfesné,, a prol,o dobré.

Tak napÍšu. l i  u nouindňské polemice,,vykarambolor 'a l ,  poclcz iertí a k lop.. ,  jc  to
dobry, pňiléhavil obraz, názorny a pÍesny, A v polcn)icc na s.t,ént místě. Rozuttlí se,
Že bych ho nenapsal v lyrické básni. Útjelnosl, p. Mrštíku, první zákon kaŽclého
stylu !

Tak napiŠuJi u kritice.,,šutrovat, vycpávat ztljící, hlubolié pr.ázclno.. - je to
dobi'e a vfstižně napsáno. Čekám.li v knizc Živné a Živé verše a najr1u mrtvé a ialové
lramenÍ a strusky, Ťeknu dobie, že tu ,,Štttrováno, štěrkováno, vyc1ráváno.. - utně-
jost a mrtvota InÍsto pňírody.

, ,Dutě znějící srrrc lgát . .  nelíbí se Laké p. Mrš|íkovi .  Jaká ponrocI Já bych jc j
ltapsal dnes zase a Znova. Dobr]y', správn}r obraz. Surogát je po čcsku ttdlvažka,
padělek. Padělá.li se stĎíbrny nebo z]ať]f peníz nebo jiny lroclnotn1/ pi':clrnět, pozná sc
paclělek poc|le toho, že nezni, že zní d,tltě' KaŽdf školák vit|1, že jc obraz clobi,c
a pňcsrrě tvoňen.

',Br'át kabát rta človčka.. - co to je, íáž,' sc p. }Irštlk. Tisttoud chgba, pale.
i,Iá stát: brát kabát za č|ově|ia - palr je to doccla jasné' To pochopil už pÍer]loni
p. Karásek; rnohl js['c se také o tonr poučit z našl polcn}iky, ktlyŽ jste ji tak cltiklaclIrě
studoval.

3' A|e celou íadu, a to hlaunich suych lrum| , p' Nlrštik, bohuŽet, - nečestně
zIalšouaI.

ProsÍnr:
o) V , ,L i tcr '  l i s t ' t lc l r . .  r .  l897, s[r .  34 [v iz l ( r i | , i r : l i Ó  1rrcr jcvy 3] čtr:  sc prolože-

rtgnt plsmem:

,,Zd'e je uilttost bottbon, kter! se žugkti . '. Zdg jrj1ng ua nríle daleko od vší vášně.....
Ale p. }Irštík uprauil si teat pro svtij ťrčel a cituje:
, ,Zt1e jo t l i In lJ  bonbon'  kter1y'  se žvfkt i , . .  a sItrějc 'se r lí lc  , ,v i lnÝrn bonbonl i l r t . . '
Mťtj obraz jo ja-sn1i a srozultliteln , p. Nlršt,Ík, ahy se n)oh] sriiát, nrusil jej -

zfalŠor'a t.

Ale: jc to r]ovo]eno v polemice? Je to čestné? Je to poctivé? ,]7

Ó) TanrŽe se čte:

..v ton'to sonetu jsou detaily pŤímo bankéiské, iekl bych, vi]nos|i... PodLrŽetté

.tc,vu, t<tere naznačuje obraznost fráze, nehoclí se p' Mrštíkovi, a proto je prostě vc

sr'érrr citáttr uynechá a neoznačI ant tečkami, že něco vypustil.

A le: je to poct ivé?

c) V, ,L i ter .  l is tcch,.  r .  l897, str .  305 [v iz Kr i t ické 1lrojevy 3] napsal  jse ln:

..\lczrněte si RIšu. Jaky neugsloueng, neugkrgstalisouang, nejasn1j, blátiv]i

čtovJlt... Ta tŤi podtržená adjektiva vysvětlují smysl, v jakém užívánr slova

,,b lát ivÝ. . .
A co p. Mrštík? Nehodí se ruu k jeho učelu, vypustí Je tedy prostě a cil,ujt.:

porušerrě: i,ntš" ;. blátivy člověk'..

Ale: je to tlovoleno v polemice? Je to čestné?

rl) Tanrže strana 373, 2. sloupec [viz KritickÓ projevy 3] (u polemicc}:

..NIluvrne spolu docela po sousedsku beze vŠech takov;fch klinkaček.. (rozuttrěj

jako,,vy-sot<{..s lova srnlr  a pod.).  PodtrŽená s lova naznačuj l ,  Že je tu sty l  umyslně

faÍ}íliérnÍ, proto nelrodi se p. MrštÍkovi a on Je - prostě vynechá.

Cilrrje zasc Íalešně: ,,Mluvme spolu beze všech klinkaček.,.

Ale: je to poctivé? A sml se tak polemisovat?

V Praze 26. unora 1902

Daě kapítoly z literá'rní abeceily

Pantt V. Mrštikoui

I

Ner, l r t tsnou hru na schovávanou c l rce se lnnou pocl lc  I5.  čísla, ,S lova..hrát
I l .  \ . .  t I r .š |Ík .

ČtenáŤi Volnjc l r  srněr vědl ,  že jse lr t  v 5.  a 6.  čÍsle [v iz zr lé na sLr.  75 a 78] ro.
zebral některé věty a oclstavce p. MrĚtíkovy a ukázal, jak jsou granraticlry a logicky
tttlntožné nebo věcně rresprávné nebo bez unrění vyslovené'

Parr Mršl,íl<, kterf scl ani nepokttsil, aby něco z mélro rozboru vyvrátil, cltcc tnnc
1 tŤ i vés tadabsu rdun t tÍ r r r , Ž c c i t u j e r r ěk t e révě t y  *  - ze  Shakespea raapíR .  Svobo .
ttové a věsl pocl ně kr.itikrr, ktcrou jsem stihal určité a pŤesrrě rozebrané věty - jeho'

. Nerozuntítn sice, jak sc dostává autor m těmto problerrratické cti, aby bylo
J l t| l i  jako rníčem lrázcno v našI po]emice, -  a le chce- l i  tírn p. NlrštÍk ÍÍci ,  že i  t i to
autoňi dajÍ se porazit zp sobem, jakfn jsem porazil !eho, pravíln mu, že se klame,



88 o obrazech pI svobodové, vybranfclr z ,,Milenek,., je to patrno každérnu lite-
rárnímu vzdělanci. Nedovozuju-li toho blÍž, Je to proto, že nemám ani práva' ani
povinnosti o nich v této souvislosti vykládat: nepsal jsem v bec kritiky o ,,Milen-
kách.., a soud mr1j, na nějž se odvolává p. Mrštík, vztahuje se k jinfm, starším
pracÍm pí Svobodové.

Chce.li svfmi citáty ze Slrakespeara ňÍci p. MrštÍk, Že Shakespeare pÍše právě
tak špatně jako Mrštík nebo Že Mrštík pÍše stejně dobfe Jako Shakespeare' _
m:ilí se také. Pravda, kterou vidÍ kaŽdé literárnÍ dÍtě' jež zná Shakespeala a četlo
moje ukázky z Mrštlka, jest, že Mrštik pÍše docela jinak, od ztikladu a kofene jinak
neŽ Shakespeare, a že kritika má, která pňiléhá uplně na Mrštíka, nezasahuje v ničem
Shakespeara.

Neboť u Shakespeara nenaleznete nikde, aby si spletl pojmy a slova ,,Iub..
a ,,vrub.. a pŤÍtomnÝ čas s minulfm a napsal logickou i gramatickou pfišeru' Nikdo
mi nedoložI, aby psal Shakespeare o mythologii a neznal jÍ (osectlaná Furie, Nemesis
s provazy namočenjmi v Ťeznické krvi), o šermu a nerozuměl mu, o studu jako potu,
o duši, Jež ucházÍ ventilem atd. Shakespearovy obrazy jsou praud,iué a sprduné až
do vědeckost,i - jak ví každf, kdo Shakespeara studoval. Snad mnohf obraz Jeho
je násilnf, vzkypěly a horečnf _ ale pak bfvá také pravidlem na suém místě,
pŤiměňeny osobě, náladě, situaci. MluvÍ Jimi lidé v afektech, v pathosu, Iidé unesení,
vášnivl, šÍlenÍ.

Ale i kdyby opravdu psal shakespearovskjmi obrazy (jako že nepÍše), myslí
p. MrštÍk, že Jich smí užlt a napsat - u literdrnl studii, u kritickém čldnku? Sml
p. Mrštík, kdyŽ rozeblrd a charakterisuje Zegera, mluvit jako šIlÍcl kráI Lear nebo
Hamlet? Každé literární dítě vÍ dnes a poučí p. MrštÍka' že prvnÍ zákon stylu je
pravdivost, Lo je i lčelnost, Co Jest na místě v renaissančnÍ tragedi i XVI.nebo XVII.
věku, co vc scéně vzrušení, pathosu a kňeče - p sobí komicky v literární studii
ve XX. stoletÍ. Co je veliké, děsivé a vznešené ve uerši _ zní jalově a prázdně v prÓze
_ nota bene: v kritické prÓze, kterou Jc pňece článek o Zeyerovil

Což mám vykládat stále literárnÍ abecedu?!
Každj vzdělanec vÍ dnes, že směšnost vinohradského činžáku Je právě v tom,

že lepl na sebe dekoraÍ,ivnl pathos (kopu|i, sloupy atd.), kterj serval s renaissančníIro
paláce nebo s renaissančnÍ radnice. A každf vinohradskf stavitel mrlže st,ejnfm
právem, Jako p. Mrštlk na Shakespeara, odvolat se na Michelangela, Fischera
z Erlachu, Dienzenhofera nebo Jiného mistra baroka, jichž monumentálnÍ mramo.
rovf pathos kopÍruje a paděIá v krotkfch rozměrech štukou a lepenkou.

Jak p' Mrštíkovi běŽÍ jen o to' aby naházel svfm čtenáň m pÍsek do oči, a jak
je mu k tomu každ;y', i nejpochybnějšÍ prostÍedek vhod, ukazuje nejtépe, že cituie
Shakespeara u starém, libouolném a kostrbatém pžekladě _Iuštm J, J . Kolarouě. |{aŽd!
literární vzdě]anec ví tlnes, jak tento muž pŤekládal: uklddd každou chuíli cizimu
autoru do ust sué nápadg a baroknl frdze.

Tak cituje p. Mrštík ve ,,Slově..t
o, kéž by pŤepevnÝ ten tělastroJ roztál a rozhrk, se na krŮpěj rosg.
Ale to Shakcspeare nikdy nenapsal. V Sládkově pňekladu (Hamlet, str. 2l) znl

to míSto ku podivu krásně a prostě:
_ Ó, kéž by to pÍiliš, priliš pevne Lělo se rozplgnulo, zjihlo na rosu!

Nebo uvádÍ p. Mrštíkt 89
- Již za měslc zasnoubena, tož dňÍve, než slanost slzÍ zanikla u zánětu zpru.

zengch očl'
MÍsto tohoto galimatyáše má však Sládek (t'' str' 22):

za trtěsÍc - než ještě st)l těch sIzI prolhan1l.ch
il stekta 8 očI rudě zntcengch _
se vdá |

Ní že bjt něco jasnějšílro a pr hlednějšlho?
Nebo na str. 89 čte se u Sládka:
Ó, to mne uráŽl do duše, kdyŽ slyším hÍmotného, parukatého vlasáěe trhat, vášcri

tra cucky, na hadry a tiaskati do ušI floutkŮm u píizemt . , .
Pan MrštÍk cituje však zase místo Slrakespeara - patrně Ko]ara:
A mne to až do duše uráží, když slyším, kterak trhá vášeĎ na samé cucky

a caparty' aby jen rozrdžel sluch,
a této posledn|věLy, které u Shakespearu uťlbec nen!, chytá se zase p. Mrštik!
Srovnává-li p. Mrštík takovf zprlsob obrany se svojl literární ctí _ dobrá.

Mysli.li, Že se zachránÍ touto hlučivou, myslně falšujlcÍ a matoucí taktikou pňed
nemyslivym kavárenskfm obecenstvem, pŤeju mu toho. Já vznesl suou pňi pied
iln tribunál. Již minule jsem vyloŽil, že jsem promluvil ien pro uelik! zdsadnt
dosah stgloué ottizkg u n s - a pro p, Mrštikouu lepšl minulost. Doufal jsenr ještě,
že Jeho uspané umělecké svědoInÍ procitne. Ale marně: p. Mrštík zahlušuje je stále
vlc a stále nepoctivěji.

V  Praze  30 . ,31 .  I I I .  1902

2

Pan Mrštík poctil mne mimo nadánÍ ještě jednou svojí trochu nepozornou
pozorností, mluveno po shakespearovsku.

Je dobĚe, Že hned na počátku svojí pňekruté satiry avisuje, že ,,falšoval a budc
falšovat a švindlovat, jak dlouho bude chtít.. a Že s pravfm divácko-tidovfm
lrumorem datoval svrij opus v1j.znamně,,l. aprilc.. - jinak bych Jej snad byl bral
váŽně a 1l. Mrštík mohl by mne zase porazit strašn;/m argumentem, že rlmyslně
a ,,s methodou bláznÍ.. (mluveno zase po shakespearovsku).

Pan Mršíík falšuJe tedy soustavně a s methodou po celf článek.
Nedá se nic namltat proti tomuto sportu diváckého genia, tňeba osobnÍ do.

davatel jeho citátri (Shakespeare) mÍnil, že je to ,,dobrou kratochvtlí pro děti...
Jen proto, Že jeho článek je trochu nepňehlednf a geniálně roz|tázen!, dovoluji si
jeho ,,falsa.. a ,,švindly.. (ipsissirna verbat) očislovat a sestavit v Ťadu'



!)190 l . Je tedy vetlon p. Mrštíksvojí metlrodou ke lži,žejsern zfalšovaljeden jelro citátl.
- Vypustil jsem totiž pro piílišnou délku (citoval jscm odstavec dvanáctiÍádkovfl)
poslední lhosteJnou větičku; větička ta, opakuji, bgla docela lhostejna u našern sporu,
neboť v něm šlo jen o to: c) ukázat na jemnocitnf slovník p. Mrštlkrlv (slova

,,bŤečka.. a ,,lrolomek.r) a l) vytknout (a to bylo hlavnÍ), že těchto slov ilovedc
p. MrŠtík užLL bezprostfedně a hned po hyperidealistické tirádě, kde clopadnott jako

pěst na oko' Byl jsem však tak poctiv1y', chci ilci hloupy' že isem označil tečkami
qzkratkouatd.,ženěco vypouštím. Zato mnouovšemp. Mrštík jaknálcžíopovr l rujc
- a má pravdu. Mohl jsem pŤece vědět, s k1fm mám čest, a měl jsem se podle íoho
zaŤtdit. Měl jseIn si vést methodou mrštíkovskou: zkroutit větu a nenaznačit nic.
Tím bych s i  by l  získal  j is tě je l to respekt.

2. A dalši falsun v soustavném falšování Nlrštikově: Že pry jsetn ncdovecll rra

celou Ťadu obvinění lllod. revue v r. 1900 níc uic odpovědět než žc M' revue jako

lrokynáŤka chce mÍt posledn! slovo, a zatím pr]/ jseIn je měl já'

Ubohf Mrštíku l Jakf upaclek vší cti a slušnosti ! CoŽ kdyby se ná|roclou vy'skyt|
člověk, kterf by si rozevŤe] Ltrrnír 1900 a Morl. revue 1900 a zjistil, Že jsent

odpověděl na ušeckg obžaloby Mtlcl, rcvuc (a jak jinak bych také byl Ítohl polemi-
sovatpotol ikměsícr i !)  aŽeposlednis louoměl- p.  I{arr lsek.z Co bys ioVás pomysl i l?
Myslíte, že by na Vás hledal citát v Shake'qpearu? Ncbo ulehčil by si vlastní ncvá.
zanou prosou?

3' A star'á |ristorie s Pavlenr Kunzettr. Prf jsetrt pod škraboŠkou cizÍlro jnéna

napsal o ,,Pohádce máje.. něco jiného než pod svfm jménem.

Toto nejapné a plané podezŤenÍ vyvrátil jsem už Mod. rcvui, alc poněvadž

Se p. Mrštík tváÍí, jako by vrlbec rnojÍ odpovědi nebylo, rekapituluJi mu ji zde:
a) Pauel Kunzbyla stald a v litcr' kruzích obecně znamd moje šifra; několik listťt

l - Falšova t citáty - ale coŽ to nlá strtyslu u p. }IrŠtíka ? Fantasuj, jak fantasuj '
jcho nepÍekonáš a nepňedstihneš. Jehtr skutečnost jde nad vŠeclren pomysl a domysl
a stylistickf jeho genius ,,zahanbuje samu pŤírodu.., jak Ťíká tfž Sltakespeare.
Dovede si někdo vyfllyslit na pŤ. tako\.é slohové finesy, jaké sc čtou v ,,Lumíru..
str .  82, l .  s loupec:

,,Vyskytne sei literartti nějaky podomek s duší i vtipem u nás tak vi.ele rnilova-
ného Peptka, a když ten se uklchne, slyší to celá Praha... Jaká gracic, jakf vtip!

Ale nač hledat v ,,LumÍru.., kdyŽ i v dnešnÍm ,,Slově.. po tolikerérn v1/prasku
dovede p. Mrštlk napsat tuto slátaninu:

,,Kauka i když ve sněhu se válÍ, pi.ece ěerné plrko prokoukne a je po ilusi
ubělen sc pyšnícílro anděla... ( Str, l 63, 2. sloupec. ) Kavka, která budí v p. Mrštíkovi
jednu clrvíli ilusi - - * andělal Ne, na pomoc všichni bozi zemŠtÍ, podzemštÍ
i rreboští, a chrar l te nás p i .ed ta lrovou , ,obrazností. .  l  A ta mluvnicel  , ,Kavka.. .
pírko prokouknel.. Je to věta? Nenaučili p. Mrštika ve škole, že tu musl blt datiu,
aby to rnělo Jen trochu snrvslrr? Že Itrusí stát.. kauce pírko prokoukne? ,,Lrrrler bleibt
Luder ' . .  c i toval  p.  Mršt lk,  -  sám na scbe. I labeat s ib i .

2 - trIoje poslední poiolnika je v Lurtr|ru z 20' sr1rlra a l. záitl [l'iz l(rilicl<é
plojevy], 1l. l(aráskova v Motl. revui z 8' záÍ,i,

Ittlto lttted tehdy (1897) za ní znalo a jmenovalo. (Pod šifrou lrop..ával jsetrr do Liter.

listri jerr já, psávali i pp. e. Proclrázka, F. V. I{rejčí a j.);

l )  , ,Pol l t idka májc. . ,  kterou jsem kr i t isoval  r .  1897, nebyla táž, o l l lž jsem psal

r. I892. Pan Mrštík pŤepracoval prvotnÍ její formu, když ji chystal pro kniŽní vydání,
- zda k jejÍrrru prospěcltu, nebudiž zde rozhodováno;

c) refcrát m j v Lit. listech r. 1897 nemusíl bgt u bec podepsán, poněvadž jo

z těclr kr'itik, kLeré mluul sama za sebe sulmi argumentg. Uznával jsem tanr otevieně

a plrlě talent p. Nlrštlktiv i jelro literární vfznam, vytÝkal jsetn jen jeho hranicc

a l|lozery a formoval své něktcré estetické a psychologické pochyby;
d\ otázka pro filosofai rněl jsem, když jseIn došel po 5-6 letech k jinétnu

názoru o , ,Pohádcc náje. .  (pŤepracovanél),  názor ten zamlčet,  a opakovat názor '
rrrinulf - jen proto, abych se zdál p. MrštíkovÍ a lidem jelro duševní hloubky
tlťrslctlnyln ?

Nc p. }Irštíkovi, ale těrrt ttěkolika Inladfrrt lidetn, ktei'Í snad náhottou budou
čí.ii lyto i'ádky' pÍekládátn z Emersona:

, ,J iné straŠidlo,  které Irás odvracÍ od samos{attrého jednání, je d s lednost.  .  .
Ncrozrtmná konsekvence jc trapič a strašák všeclt malfch tluc}ttl, vzfvanf všetni
lltalÝlni státníky, filosofy a kněžíIni. Po dtlslcdnosti není pro.s[ě nic ve]ké tluši.
Stejně cltilcžité jcst sÍ,arat se o s\' j stin Ila stělrč:. Vyslou u turd ch slouech, co mgsliš
dnes, ct zitra ugslou, co mrysliš zítra,0 zase U lurdgch slouech, i kdgbgs musil ocluolat
každé slouo z toho, eo jsi ekl dnes..,

e) Byla v [om jeInrrcrc i tnost,  která or.šcrn utr ik la p.  tr{ršt ikovi ,  a le j iŽ poclropi ,
rToul.árn, kaŽcl .ušlcchtiltljší duch: chtěl jscltr vyslovit nov svt1j názor bez hlultu
u lhealrdlniho efektu, potlěvaclž rnně š]o o uěc a nc o osobu p. MrštÍkovu.

4. A jsem už u poslednllro a nejbolavějšlho bodu tragikomedie p. Mrštíkovy.
.l.ottlttt,o 

rytíŤi jest totiŽ vclnli nevolno a uzko o sanrotě, a poněvadž je prost všech
ťilosofickfch a individualistick 'ch skrupulí a nesoudí jako Ibsen v ,,NepĎítel lidu..,
žc ttcjsilnějši je rrtuž, jcnž stojí sám, nfbrž myslí rozšafně s cclfm světem, že dva
jo víc ncž jecll}a a tii víc neŽ dva, - ši|há uzkostně }rnecl ocl počátku polemiky po
spojcncich.

I(r le je jcn vzít? Nrr,  v | ,ott t to pŤlpadě l tobttde ťo nesnadtre: jak zrrámo, rrebyl
j-stlttt zrovna litcrárnÍ Licllošlápek a bil jselrt .*c (s pychou to pravím) s mntrh1l'nri
lidlrli, llapos]edy s pp. Karáskenr a Neumannenr. A chytrácká a zbabělá logika
si i'cktrc: Aha, tady jsorr. Stačí ti prostě odkázat, že uŽ Lan a tam p. Karásek
1lopravil Šaldu - vymaloval jelro padoušskorr podobu ná vlas věrně, tak věrně
tt tlokonale, že rrž ani ty necloveclcš |épe, a proto musíš porrkázat na t}Iod. revui,
pagina ta a ta -  a máš vyhráno'  Zabi l  js i  tírt l  dvě nouchy najednou: l .  nemusíš
tyrat,  svoj i  bcztak hubenou polemickou iuvcnci , l  a 2.  pol ichot i l  js i  Mod. revrr i

l - Pan Mrštík dává rád nést režii sv1/ch ry|.íŤskych vyprav - druh1frn. Jelto
1,tt l lcr l t iky jsou s loŽeny skoro ze saniyc lr  c i táLťt.  Ubohého Slrakespcara naja l  s i ,  zr1á se,
za c i tá l ,ového sot l I})ara -  také názor na gcnia,  jct truŽ iíká Nict ,zsc l rc , , laes io NIaje.
s[atis Gclrii... Jcsl, tlojt.ntná poclivaná na 1licLtr, s jakou zacház! p. llrštík se sv;irrt
r . ] t r s t nÍ t t t P .  I . ge t i i c r r r :  j en l r o zby tečněne r r a r r r áha t l  Z rov t r a j a |<oby toby l n á rodn l
s latc l i  a 1 l '  Iv l rštÍk jen šafá ierrr ,  jerrruŽ je svěierra jc l ro správal



a Novému kultu a máš zaručenu, ne-ti jich spojenectví' alespoř neutralitu _
v nejistfch dnešnlch dobách, jak ňíká kronikáň, kaŽdfm zprlsobem věc dobrá
a cenná!

Věru, vtipně a docela po obchodnicku myšlenol Jen jeden háček je ve věci;
Proč jste neiekl hned pfed duěma letg, když se tehdejši boj'boioual, že souhlaslte
s pp. Kardskem a Neumannem? Tenkrdt bg to blualo mělo smgsl _ a bgl bgste blual
dostal také hned suťti dll. Ale dnes, po d,uou letech a kdgž iste bgl prue ode mne bit,
kťičet: ano, ten Šalrla ie tump, Karásek měI tenkrdt pfecl rluěma rokg praudu - *
milg pane, jak! urchol tragikomiltgl Jakf upadek ťozumu a vkusu! Jaká rnalo.
dušnost zoufalce a poraženého!

I Vy jste měI polemiky _ s Časem ku pň. v posledních letech - a také vám
neňíkali tam pňíjemnosti a poklony. A dovolával jsem se proti Vám Času? odkazoval
jsem na něj čtenáňe Volnfch směr ? Útočil jsem na Yás cizi zbraní?

odpovězte si a zamyslete se nad tÍm, co jste provedll

V Praze 6. IV. 1902

Roilinoaa aÍstaaa a Praze

V době, kdy do uměleckého svátku a hodu, kterfm měla po našem názoru b;y't
a měla i z stat Rodinova v;/.stava, byl nám nasypán pelyněk malichernfch a ja.
lovfch novináískfch tahanic a štvanic běžného kalibru, jež tak smutně charakte-
risujl neschopnost naší veňejnosti píti i jen jednu chvíli p]nou hrudÍ klidně a slavně
olympicky vzduch vysokého uměnÍ, nezneěistěny politick1fm smetím a prachem,
bude dobŤe pňehlédnouti uměleckou prržcj, vykonanou členy spolku ,,Manesa.. pňi
zlizovánl Rodinovy v$stavy, podati její struěnou historii a vyrvati tak z novináí.
ského kalu a vrátiti uměnÍ, coŽ jeho jest.

Na ptldě, Již na lipatl svahu petilnskélro v Kinského zahraclě poskytly městské
rady pražská a smÍchovská, improvisoval v krátké době necelych čtyň tfdnrl
architekt Jan Kotěra v1/stavní budovu' Jako tvrz pfchy a snu zvedá se jejÍ světl$
d m nad hradbou,vroubenou alejí vavňínovfch stromkrl. Po schodech dostoupíte
vchodu, nad nímž Jest vržena luneta K. Špillarova' K stňední mÍstnosti, osmistěnu,
v němž vládne harmonická skupina ,,Polibku.., pŤiléhá jednak menší čtvercovity
prostor, na jehož zdích je rozvěšeno ce]é kreslíÍské dllo Rodinovo, pokud bylo
zasláno na praŽskou v;/'stavu, jednak druh1f podlouhlf obdélnlk, o stupeř snÍŽen;Í,
kterf soustŤeďuje v zahradním interiéru většinu a vlastní jádro sochai'ského díla
mistrova - hrnem jest vystaveno l87 pracÍ, soch i ]<reseb.

ZatÍm co se horečně pracovalo na stavbě vlstavní budovy a na ins[alaci děl.
posněŽil již plakát Županského, kterf vztyčil ska]natou siluetu obra Balzaca na
pozadÍ šedého oblaku a ternně fialové oblohy, sv;fm cudn;/m, delikátním barevn;/m

tÓnem zc]i Prahy i jin ch stŤedoevropskjch měst, docházeje všade vfznamné

a čestné pozornosti uměleckÝch myslí.

Katalog vÝstavní pŤinesl kromě seznamu' vypočltávajícího vystavené práce

Rodinov}. a 20 j ich reprodukcl ,  články F.X. Šaldy , ,Geniova mateÍština..  a Stani-

slava Suchardy ,,Sochaň Rodin.. a život mistrtiv'

tJmělecky iniciatiun! vfznam Rodinovy vÝstavy v podání ,,Manesově.., kterf

byl tak uboze zvráceně a nejapně clrápán většinou našI referuj|cí kritiky, záleŽÍ

vc snaze' vyzdvihnouti moderní plastiku, posud odstrkovanou a zanedbávanou
v obvyklÝch salonech, v rámci náladového uměnl interiérového a všemi jeho

náladovymi činiteli.
Úkol ten byl v arrangementu ,,Manesově.. ňešen a roziešen právě jemn1y'rn

a hlubok1Ím pochopením všech charakteristickfch znakr1 a v]astnostÍ dí]a Rodinoval
ano, v podánl  , 'Manesově..pňišly právě tyto vel iké a ryze p vodní rysy jeho umění
k platnosti stejně slavné jako iníimnl, k platnosti plnější' hlubší a bezprostŤednější
než na veiiké vfstavě děl mistrovfch, v PaŤíŽi samé na Pont d'AlIna pňed dvěma
roky poŤádané

Podsvětně tich1rm a dŤímotn1rm doJmem p sobí šedě bledé, stlumené světlo,
které plní sál. Bledě zelená tráva, temnějŠÍ vavňÍnové stromky a šedf tÓn zdí tvoŤi
ptidu, z nlŽ roste, t;íčí se, vie a kypí bílá masa Rodinovfch soclr. V tomto cudném,
delikátním prostŤedí mluví teprve tÓn ryzí velikosti, která jest jim vlastní a JeŽ se tu
z nich vybavuje cele a nerušeně.

Zde lzc teprve jasně cítit, jakfnri mohutn;y'mi a slavnfmi akordy linie a světla
jsou práce Rodinovy. Všecka jeho díla jsou vyluštěna ve velikou, jasnou, dominující
siluetu, která podává jich život, zhuštěnf v největší stupĚované esenci' a padá
do dálky mocně jako ryzí, hrudní tÓn zvonu. Zde teprve stává se každému patrnjm,
jak m objevitelem a jakfm rozmnožitelem jest Rodin v Ťíši plastiky. Úzkou
klaviaturu cit a gest, na nichŽ hráli jeho pÍedchtidci, rozšíňi] o nové oktávy' o nové
šíré polohy emoční i vfrazové. Vyslovuje se zálibou život ve varrr vášně, horečky,
opojení a hrrizy, afekty, které akademičtÍ sochaŤi i estetičtÍ theoretikové vyhra-
Žovali malbě, síavíce uzkostně pňehrady mezi ni a plastiku' pňehrady, jichž nepo.
rušitelnost žárlivě stŤeŽili. Tyto malodušné meze a hranice, vztif'ěené leniv;/mi
rnozky, poboŤil Rodin dr1kladně: našel ryzí, plně zvučIcí plasticky vfraz i pro složlté
a rafinované stavy rnoderrrí duše, právě jako našel nov1f, nekonvenčně děsÍvf vfraz
i pro [y elementární a základní afekíy, které měly v sochaÍství již svoji hotovou
traclici i svoji hotovou frazeologii.

Vfsledek je žiuot zmnoženg a stupr\ouan!, Život tak intensivní, na jakf, zdáIo se,
sochaŤstvÍ nestačÍ a kterf, soudili theoretikové uměnÍ, vylučuje již samou svojí
pŤirozeností, obmezeností sv;y'ch prostiedk . _ I o Rodinovi platí slovo Faustovo:
im Anfang war die Tat. Jeho uměleckf čin usvědčil ze lži theoretisující spekulaci -

ěin, kter;Ím se provádí v umění vŠechen pokrok pies theoretisujícÍ abstraktnÍ mozek.
Světla, jež plastikové posud pŤenechávali vflučně malíí m, využívá Rodin

ke sv;l'm rlčelrlm, v sochaňství tak novym a neobvyklÝm. Jím dociluje právě té
mohutné sugestivné celosti, té neroztiíštěné plnosti dojmu, toho náladového ovzduší,
toho kouzelného oparu, kterf ležÍ jako oblak kolem jeho soch, zastÍrá všechno
malicherné, náhodné a mrtvé a dává mluviti Jen esenci života a pohybu.
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