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Traalo hezlt,ydlouho, než shleilal
i p.Vilém Mrštík dosťi drzosti k jakési quasiobraně svého literárnílro poclvodrr,
dosud v českéliteratuňe nevldaného, kterého se dopustil na mně a jejŽ jsem octkryl
v 2. čÍslevS [viz zde na str. l05]: nalezl ji až tehdy, kdy, soudil, zapornnělo se jiŽ
na vlastní pŤedměí spoťu a kdy tedy bude rnoci lhát a pŤekrucovat
Jako vžtlycky,
- nalezl ji až po pěti měsIcich, na konci druhého svazku svyclr
soi-disant,,Snri..
(lucus a non lucendo).
PoněvadŽ se tu p' Mrštík tváŤÍ, jako by neclrápal dosahu své podlosti, jest
tÍeba (po jeho vzoru i vlastnÍm jeho krasocitn;fm a krasocluch;fni slovníkem),,pňi.
táhnout ho za ucho a houknout na něj..:
Kdgbyste, pane,sptichal u obchodnímžiuotě,co jste spachal u žiuotětiterdrnim, dostal
baste se do ltfLžku s trestnlm paragraÍem, Kdgbgste |alšoual obchodni ltnihu, jako jste
|alšoual Iiterárnl text, nebglo bg ucim dnes zdrduo. A nestane.Ii se ud,m nic, uděčiteto
ien nízkému stupni naši kulturg - uděčite to smutnému t'akttt, že sttit, kterg stihu
falšoudni cikorie, douoluje beztrestně |alšouat literarni slouo.
CoŽ jest všecko, co jsem byl ještě p. Mrštíkovi diuŽen.
Moje kampari, kterou jsem podnikl proti jeho myŠlenkové tuposti a neŠlechtčnost,i jeho citu a srdce, je dnes na v1y'sostospravedlněna - a ospravedlněna rlojcm.
n;im pÍičiněním samého p. Mrštíka. Nikdo nepracoval mi horlivěji rlo rukou neŽ
právě oni neboť od naší polemiky vrší s nechabnoucí vytrvalostí ve svych lite.
rárnÍch produktech, pňedem ve svém chef.tl'oeuvru ,,Zlnu:ech,,, tupost na tupost,'
nevkus na nevkus.
Ukázal jsem sdm litertirni orgdn a smgsI p, MršLíkriv pŤi práci, pos\'lt,il
lsenl
do Jeho dílny * a tňebas neviděli hned poloslepí, viclí jiŽ dnes, a tteba necítili ]rnerl
polotupí, cítÍ již dnes a odvracejí se odporem. Nesetkal jsem se v poslední době
se slušnějším literátem, kterf by neutíkal hnusem oct íé stoky jalovosti, nevkusu
a citové tuposti, kterou jsou ,,Zumii,,.
Naše pňe je rozliodnuta: a každj den, kdy sáhne p. Mrštík po péňe,rozirodtrjo
Ji jen patrněji a světleji pro mne.
Dnes není jiŽ o literárním charakteru a literární kvalitě p. Mrštíkově poclryb,
alespoĎ ne těm, kter]/m je literatura uěci srdce a kterfm je jasnf pojem literního
uměnl alitern| kulturg.. a jen pro ty jsem psal. ostatní - a tÍebas jich bylo miliony
- jsou quantité négligeable.
'Literární zboží,jako jsou ,,ZumŤi.., Jest,dnes snad již moŽno jen v Mdji,v t,olnt'o
ttbohém orgánu kŠeftaÍskéhocechu, kt,cry ciomnÍvá se Ťešítvšecky bolesti literárnílro
dneška st,arou Íilosofií ovčího chléva: nízkyrrr Žlabem pro nízké lrlavy.
15. srpna 1903

Kunst. Halbmonatschrift Jiir Kunst und alles Anilere
Rozkošn;i časopis, da]eko vŠechvyŠlapan ch drah a cest, zaloŽil Petr Altenberg.
rVtjl otlvaltu odvrhnouti všeclren balast, jakfm zavalují dnes kaŽd1y'list stereoíypní
r.ubriky, a místo referátt1 z divadel a salonri a kritik o rrtrv1/ch knihách napsal
clo prvního čÍslaňadu dvorn1l.ch a sladk1fch básní v prÓze, pravfch trubadurskfclr
ptáku Pirolovi, kter1/ ukryt v starfch bŤízách Prateru, dlouho pňed
pozdrav
jitr'elil,,troubí rérei]le a budÍ ke dni.,, kvetoucím lipám, ušIechtilému dítěti, které
so zasni, samo strarrou osLatních hráčri, pŤed záhonem tulipánli v parku s opravdovostí skutečného básníka a umělce, krásné ruce paní Risy H., pitvornému zvíŤátku
v schÓnbrunnské menažerii. o těch a podobnfch zjevech referovati modernimu
rrd clranému člověku, kter1l. chodí slepě mimo, pokládá Altenberg za jedině driležiié. A jeho nlalé, nervní, naivní a bizarní článečky jsou skutečné referáty v hluilokém a v]astním smyslu slova: poukazy na krástr božího světa, udivené a zbožné,
trctívající pohledy do jeho dílny. Jest to star;Í Altenberg, jak ho známe z Jeho
kottzelnych knih ,,Wie ich es sehe.. a ,,\MaS mir der Tag zutrágt.., prll velké dítě,
pri} filosof a troŠínkublagueur a celkenr rozkošnf básník nového nevinně smyslného
unrění, I<ter1/se dovede zadívaí a zasnít s něhou a vroucností orientálce a dovede
r'idět síaré a vŠednív novjch perspektivách, tulák srdce a duše, kter1l'má v žilách
neposednou krev a umí zapŤádaí s pŤírodou pravé erotické poměry, o nichž sc
jin rn poot m nesnilo, kterf dovedl pňesadit srnyslně zboŽn1y'pantheismus Emersona,
\\,alta Whitmana a Thoreaua z americk;ich prérií a pralesrl do parkrl na bĚezlcb
VícleĎky a pÍeložiti jej do vídeĎské němčiny, té měkké, dětské, melancho]ické
a troc}tu komické, frančinou vykládané Ťeči,do jazyka té Vídně, o nÍžĎÍka}Brahms,
Že je městent rekonvalescentri srdce, s lehkfmi bíl$mi vlny, plav1/nri ženami
a r,zdálen]/m šumetn bukov1fch lesrl.
Má zvláštní ]ichotn}', teply, magneticky zrak, ktery dovede vylákat všecko,
co je ve věcech nejjemnějšího, všecko teprve dnešní, čerstvou pletí pokryté' co
sc odvažuje jinak na povrch jen za měsíce, poněvadž tvrdé slunce by to zavraŽdilo:
Altenberg, básník všeho pňtliš kÍehkého, prchav;fch Sensací' napověděn1fch tuclr,
všeho, co je nejblíŽe temnym studním nocí, básník ženy, dítěte, divošky, nemocn1/'ch,
ltvětin, stromťr a zvíÍat'
Cel;i list je věnován kultuie snryslťr a urněnl nalézati uměIlÍ v Životě každého
ttnc. o cíli svého poclniku praví:,,Clrcerrle umění' toto exccpcionelné, zasnoubiti
s všedním dnem. Ruka dámy R. H. jest umělecké dílo boŽí. PÍinášíme ji fotografovánu. Nebo v sadě si hrající dítě R. o. Nebo staroaristokrat, kráčejícípĚes ulici.
Bohatsíví Života pňiblíženo těm, jimŽ smuíná jich pŤičinlivost brání, aby Je prožili!
Zabedněn do sv;ich činnostínemŮžcšvčas zastavit se pÍed pavučinou, rosou zperlenou
r'e večerním lese, a nemrižeš zírat, žasnout a sečkat! Chceme tě vychovati,to znatnená zadržeti ve tvém neklidu, abys prodlel, zíral, žasl! Jest toho tolik, nač zírati
a proč žasnoutil.. ' . .
Pňíloha Das Andere nese podtitul:,,List
k zavedení západnÍ kultury do Ra.
kouska.. a chce raditi vc všech otázkách Společenského života, vkusu, taktu,
etikety. Jest psána panern Adolfem Loosem, kterf tu uvel'ejĎuje mimo jiné i zají.
tnavou loŽnici své Ženy.
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