
126 Radikátní náprava byla by prostě v tonr, aby Ákadenrie sve<lla do svélro lrina
více a hlubšÍho života, mocněJšlho a svěŽejšiho života literárIrilro' neŽ ho rná posud,
aby se obrodila mladfmi uměleckjmi směry; aby Akademie presta]a b1rti uzkou
stranou a klikou' pevností literárnÍho konservatismu a stala se ve svém složení
v$razem naší modernÍ literárnÍ skutečnosti a evoluce. K této opravdové a poctivé
reíormě se korporace tak ztrnulá asi sotva odlrodlá, a proto z stanou všecky návrhy
opravné pouhou papÍrovou hračkou a thematem * akademickfch diskusi.

Zdá se' že již se samfm pojmem akaderrie jest sloučena fatalita obmezenosti
á ztÍnulého reakcionáňství, které se uzavÍrá pňed všemi živfmi silami, dělnfnri
silami dneška. Tak ku piÍkladu největšÍ autoňi Francie v devatenáctém věku,
vlastnÍ tvtlrci klasického románu francouzskéIro, Balzac a lrlaubert, nepŤekročili
nikdy prahu Akademie, kierá vÍtala lidi v$znamu nekonečně menšÍlro a efemerniho.
^ ''historie jedenačtyiicátého fauteuilu., uvádí ještě tadu krásnfch a ccnnyclr
jtnen' která vesměs zrlstala _ pred pralrem riche]ieuovské instituce. Ále v téttl
tradičnl ztrnulosti, v tomto dobrém právu na antidiluviálnost Šla naše Akademie
nejdáIe, mnohem dále neŽ analogické instituce cizi: dnes dusí se vlastní uzkoprsostí,
zkomlrá v|astnÍm exklusivismenr-

Článek p. Vrclrlického to cltÍ a upŤírnně vyslovuje.
Nemá.li ztistat pouhou časopiseckou muškou a efemerkou, nlusí vyvoditi parr

Vrchlick$ muŽně ze svého poznánl drlsledky.
Bude to pak otázka' pokttd Akademie jest sclropna života, to jest obrody.
o rinovarsi, o morire _ buď se obrozovat nebo zcrrrtít, platt i pro Akadenrie

jako pro všecko pod sluncem.
Ledcn 1906.

Pan K. B. Mádl u ,,Ná,rodtlích listechoo ze ]4,Ieilna [1906J
vyt$ká nánr ,,nervosnost..a,,nenávistné iIrvektivy.. a tnluvi pohrdavě o |iterárních
heroltech, ''kteĚÍ hltavě vyhlížejl po každé sensaci nejnovějšlho data.. a ,,radostně
upÍrajÍ titul umělce.. někomu, koho nedávno ještě prohlaŠovali za genia. Netl'os.
nlni nás p. Mádl]neučiní * odpovlnre rru klidně a věcně'

Kdyby byl p. Mádl poctivjm čtenáfem a referentctn a rre divadelnlltr intriká-
nem, musi| by věděti: l. že ani Julius Meier-Graefe sánt neupírá titulu uměIce
BÓcklinovi _ naopak: jnlenuje iadu děl jeho' hlavně z tnládÍ, která prohlašuje
za celá a dokonalá, harmonická díla tnalÍĚská a umělecká; odpor jelto jde proti
poputdrntm dihlm Brcklinova věku pozdějšlho; 2. Že F. X. Šalda, autor studie
o knize Meier.Gracfově,l neztotožiiuje sc ve všenr s kritickfm stanovisketrr GraeÍo-
vfm a pĚiznává vyslovně, že kritika Meier-Graefova jest pravděpodobně místy
uzkdnebo po pŤlpadě i v detailech pochybená; těžiště a vlastn| vyznam knihy vidí
v její diagnose německé umělecké nekulturgi 3. Že v celé studii Šaldově není žádné
stopy po radosti z toho, že se vystupuje s poclrybanri o geniálnÍtn vfznamu BÓck.
linově - naopak lÍtost a stesk z doby, l' nlž jsorr moŽna tak těžká a zásadná ne-

dorozurrrění; 4. že není rozporu rrtezi dnešnÍ studií o BÓcktinovské otázce a _bdsn! n7

Turgeněuouou, která byla otištěna ve,,Voln;/ch směreclr.. pied pěti lety krátce po

smrii BÓcklinově; báse Turgeněvova neocerluje nijak pÍece uměleckou hodnotu

dÍla BÓcklinova _ nehlcdíc ani k tomu, žc ruka, která vložila tehdy do ,,V. směr ..

onu báserl, není totožnou s rukou, která nyni napsa]a studii o BÓcklinovské otázce.

Nenapadá nám zde hájit dÍla Meier-Graefova proti mádlovské sotise. Pan

Ntádl jest pán narl jiné pruŽnf a uěelivj _ jenže vždy na cizÍ ritraty. VŽdycky

nakonec ,,recipoval.. za pět let člověka, kterému nerozuměl nebo jemuž spílal pred

pěti lety. V prvnÍm všeobecném pobouŤení nad novotáÍem vyl p. Mádl chytre

s vlky, aby později potichu a nepozorovaně piešel na jeho stranu a koŤistil z jeho

objevrl. Nemusí bft člověk zrovna prorokem' abych mohl tvrditi' Že této ťiché

a problematické satisfakce dostane se za několik let i Meicr.Graefovi.. '
o něco dál staví p. IvÍádl proti nám ,,nervosnÍm.. a ,,rámusovjm,, _ ,,tichou

a spolehliuou energii pracouník ,,, do jichž skupiny ňadÍ i sama sebe. Nuže, jest tÍeba

ilci zcela otevÍeně, že p. Mádl mezi ně nenáleŽí, že žddnlm spolehliulm pracouníkent

vědeck;fm není. Podjal se píed lety sepsánÍ velikého dila historického, všeobecnÝch
clějin vjtvarnjch, a utekt zbaběle od prvních začátkrl; nenaplniv ani desetiny dÍla'
nechal je rozpracované nakladateli a kterénukoli laskavému pokračovateli'.. To
jest ,,spoJelrllurž energie pracovnÍka.., jíž se máme učit od p. Mádla? A div' že po.

dobně nedopadlo to s nionografii o Mánesovi. Poslední sešit dal na sebe čekat dlouhé,

dlouhé měsÍce, a když vyšel, ncpŤinesl, co pŤinésti rrrěl: uloslnJ kritickou sgnthesu,

cllarakteristiku díla Mánesova' charakteristiku ulnělce, jeho vjvojovf vyznam
v českénr malÍistvl, postavenÍ mezi minulostí a budoucností, jeho smysl v národnl
psychologii. 1,ento ulastnl kritichg ukol si p. Madl odpustil. Dokončil v posledním

sešitě s rrouzí jen životopis, neboť celé dílo bylo psáno s ledabylostl od sešitu k sešitu'
bez jednotného architektonickélro plánu a bcz jakékoli kritické metody' a je proto
(pňesto, Žc je dovedeno do snrrti umělcovy) nedokoněené, necelé, nerlměrné' Takovy
jcst p. Ivládl vědeck;Í pracovnik, tak spolehlivé energiel Nikoliv, na tento čestuÝ
titul p. l\tádl nárokrl nerná; p. Mádl jest jen Žurnatistickf kritik a referent, žurna-
|istick$ článkáŤ se všl náhodností, kollsavostí a.., neruosnosti, již ptinášl tento
pojern.

Netrráme dnes místa na dokreslení portrétu p' Mádlova, alc vrátlme se k něrnu,
a to co neJdŤÍve. Doufáme, Že nán-r k tontu poskytne pan Mádl sám zase brzy
ženerosně pňlležitost.

V ,noroaénx sešitě ,,Naší iJ,by,o ilal se p. Laic|xer n,a

ch,oulostiué femeslo:

na jakousi recherche de la paternité v čcskych unrěleck;fch věcoclr. CltouloStivg

ňemeslo, clvojnásob choulostivé pro rrroralistu. Já pr}' jsem otccIn časkélro dekaden-

ti-srnu a ovšenr proto osobou r'elnri uboltou. Není to sice pravda, a|e nelrněval bych

se, kdyby lornu tak bylo' SoudÍur LoLiL, Žt dekadenci bfvajÍ l'pravdě neJblÍŽe t,i'

kdož pl'ert slovelu dekadence utílraji jako clěti pred kominÍksm a kdo rnysll, že staěÍr - [Viz zde str. 34-59.]




