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V Bruselu zenrŤel 4. dubna [1905] velkf epÍk práce, epik bronzeIn a hlÍnou,
Constantin Meunier, stár bezmála čtyŤiasedmdesát let.

,'Volné směry.. poklonily se Životu a dílu Meunicrovu zv]áštním sešitem 1oĎ.
ského ročníku' kde si hledající nalezne také obŠírnou kritickou studii G. Treuovu
(jednoho z prvníclr propagá[or' rrristrova unrčnÍ slovcrn i čincm), ooeůujÍcÍ plně
vyznarn jcho utnění.

Proto Ěadím sem jen stručnou glossu pŤehlÍžejícl sumárně smysl a vyLěžck ce]ého
Života tohoto prostého, poctivého a jemného ducha, jcnž potvrzuje po tolika jin1,ich
a jinfch krásn1ich tvrircích pravdu, která jest sám základ vší vnitŤnÍ kultury -
pravdu o neodlučitelnosti silg od jemnosti, pravdu, l<terá v prvni i.aclě u nás jest
nechápána a necítěna.

Meunier neměl plastického genia Rodinova: jeho vlastní tvárná síla tvrirčí
byla menšÍ, daleko menší. Rodin stojí ovšem mimo dosah kaŽdého srovnávání
s dnešními plastiky: genius jelro jest jakousi kosrnickou silou a zristává kosmickoil
silou i pod rlŽasnou kulturou intelektu a íechniky. Meunier jest vcdlc něho cosi
clrudě organisovaného: kde tvárná potence Rodinova tryská sopečnou silou a větví
se paprskovitě nejr znějšími směry, te če Meunierova tvr1rčí sí1a tenk1y'nr prat1lelrerlr'
jeho jedinou ni tí '

Ále unitini svojí hodnotou, noblesou sué celosti a poctiuosti obstojí tento umělec
i ved]e Rodina, on, skromn}i, trochu monotonní epik vedle rozpoutanélro dramatika
a symfonika zpívajícího krásu a hrrlzu, horečku a kňeč života a umíráni. Ve vnitňním
světě, ve světě kultury duševni jest králem: neboť tento člověk byl vŽdycky
umělcem, kterf tvoŤil jen z vnitĚnl nutnosti, oddán zákon m svélro nitra. naslou.
chaje jim a ctě jejich mysterium. NenÍ uniŤinl trhling v jeho díle: nenÍ falŠe, nenÍ
koketnosti, není znásilnění se v surovost, není rozbití se v malichernost a titěrnost.
ČistÚ čIoUěk tvoŤil tyto věci, cltÍte nad jeho díly: čistÝ člověk, kterf nemá snad
velikou Ťíši' ale jenŽ je skutečn1l'm králem na svÓm prulru země, jenž stojí pevnylna
nohama na svojí pr1dě.

A jak veliká nebezpečí lrrozila mu pÍi jeho sujeteclrl Jaké svody, kterfrrr by
jistě neodolal duch nrenší clraraktcrnosti, talent menšÍ poctivosti!

Jak lehce mohl upadnouti buď do surové frázovitosti a vnějšÍ theatrálnosti
nebo do pestrého, kňiklavého, maliclrerného a neposvěceného genraŤstvÍ nebo do
larmoyantnÍ malosti a sentimentálnl titěrnosti nebo do programovélro pointování
a tendenčního podškrtáváníl

A]e zachoval se čistjm od všÍ této vnějškové ncumělecké neÍesti.
V tom jest jeho čest a s i la.
C1íi| uelce, LvoÍI| tgpickg, osvobozoval v sobě všecko i poutal všec}<o zár'oveř

v rgtmus: jeho jazyk hovoŤí z jcho dÍla zároveI1 plně i cudně, silně i jerrrně a po.
svěcuje Je.  ,Proto jest umělec.

Jeho dllo jest krásnou rovnicí charakteru a osudu _ odtud jeho čistf' celf
dojem. Noblesa poctivosti a její harmonie zní z něho zpěvně.

Byl to člověk vnitĚní umě]ecké kultury: cÍtil a ctil zákon a jeho mysíerium'
které jest mysteriem rytmu. Miloval antiku, miloval všecko veliké staré umění,
a ono se mu odvděčilo: nauěi|o jej tajemstvt,jakfm se vidí i dnešek velce a typicky'
posvěceně a vykoupeně. Nekoketoval s dobou: cosi velikého a čistého' co pÍelétá
a pÍeznivá dobu, cosi velikého a pÍtsného se tu spÍše chránÍ a tajÍ, neŽ odhaluje a vy.
kÍikuje.

A steJná harmonie byla mezi jeho dílem a jeho Životem.
Byl sám dělnlkem a žil dlouho, donedávna skoro, malfm a utištěnfm životem

práce, jakjm žil kdysi také Rodin, Jakf znal donedávna Carriěre, jakfm prošcl
Puvis de Chavannes a mnozÍ jinÍ a právě nejlepší vltvarnt tv rcové' Všichni tito
lidé, kteŤí vyvolávají vzpomínku na veliké umélce mrtvfch dob, ať časně renesanč-
nlch, ať stňedověkfch, Žili i jejich životem: Životem epicky lidovfm a legendárně
prostfm a velkym, životem Giottovjm a Donatellovfm.

Byl to život člověka, kterf miluje hmotu jako mysterium, jedno z největších
mysterii' které se ukrylo pod toto jméno a pod tento jev. Neboť nenÍ ničÍm jinym

neŽ látkou našich snr1, a Jste-li náhodou vftvarníky, víc neŽ látkoul samou jich
inspirátorkou.

Ne ,,zaJÍmavá.., Jak zni vulgární klišé, nfbrž prostě klásná a prostě veliká -

krásná linou krásou a veliká linou velikostÍ než všecky skoro pÍedchozl knihy tohoto
autora _ jest Wildoua Posthuma, která vyšla nedávno riplněji v německém pie-
kladě a oklestěna v anglickém originále pod názvem De pro|undis.

Jest to fragmentárná konfese, hovor s vlastnÍm srdcem zlomenfm a popleně-
nym, napsany v žaláňi readingském' když vězerl uklidil svoji celu a vydrhl svoje
nádobí, a doprovozeny v německém vydánÍ ětyrmi listy psanymi odtamtud pÍlteli
Robertu Rossovi, Jejž ustanovil Wilde vykonavatelem své literárnÍ poz stalosti.

Touto knihou postavil se Wilde mezi zcela velké a zcela čisté. co bylo povrch-
nÍho, koketnÍho a časného v jeho pÍedešlfch d1lech _ a na co se právě chytal
literárni dandysmus a z čeho právě žila literárnÍ mÓda _ odpadlo v této hluboké
a strašně krásné básni prÓzou a zbylo, co bylo vždy vlastnlm jádrcm této podivné
i podivuhodné lidské bytosti: velikj Intelekt, vzácná duše, užasně bohatá a jemná
obraznost srdce vpravdě básnického a v mnohém směru jedinečného a zázračně
krásného.

V této knize zučtoval Wilde cely svrij život a vÍc: domyslil' docitil a dobásnil
jej takovfm smyslem pro zákonnou rytmickou čistotu linie a myšlenky' že nenÍ
tomu mnoho pŤÍkladrt v cellch dějinách lidského rodu.

Tato báseIl Wildova jest z těch, které ctÍ a cÍL|. totožnost osudu a charakteru _

a to jsou právě neJvětši básnická dlla všech věk a dob.
Strašnou, hrdinně klidnou v lí a silou k pravdě jest inspirována tato kniha:

slovo skutečnos' vrací se tu ěasto a po kaŽdé vysloveno celou očištěnou dušÍ.

,,Vpravdě, Robbie, život v žaláŤi dá ti viděti lidi a věci, lak ve shutečnos'i jsou'
Proto měnÍ člověka v kámen. Lidé venku ve světě nechávají se klamat ilusemi
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v v r s t i z n i a v y z p í va l i j i , n c nap s a l . a 161 , p r a vdě . n eby l o j i c h an i tŤeba : neboť j s o t t
:]_::.^... ' . ' ' .oi..konfcsi _ tato konfese sanla jcst lrrťtzně krásnou básn|, neboť

L;;";'iil- rrr a básnickynt činem. Co zbÝvalo, aby vznikla dÍla, po nichŽ touŽil,
,":;..,i'' 

.;;Í!. át.l".tx.- umělecké prdce, k nlž nenalezl již básník dosti nervové

i'1" 
". 

p." niŽ nedal mu jiŽ Život dosti klidu a pohody.
... 

wittto domyqli| a dovršil v této knizc ce' lé svoje dÍlo: posvi.t i l  a vykoupil je r.e

rvššÍ. duclrovějšÍ jeŠtě sféru, než v nÍŽ se zrodi lo.
" Knina jeho jest symbolická jako celé jeho dllo: domjšlí a dovršuje celJ. kulturni

svět. \\'ildelest i zile, čÍnr byl v dňívějších svfch pracÍch: člověkem estetické kultury.

Vfslovně odmltá i nynÍ kriteria moralistnÍ a náboženská. Pňerozuje a obrozuje se na

svi vlastnÍ prldě, estetické, a domyšlí a dovršuje tlm estetismus. Ukazuje' že Jest

člmsi jinjm ještě než flirtem, duchaplnictvlm, dandysmem, rozkošnictvím - Že

jest doslova ducho.r'fm ňádem, kter Zavazuje.
Estétství jako heroismus _ to je symbolickj a myšlenkovf smysl wildovy

poslednÍ knihy. Illěla by bÝti mnoho čtena a mělo by byti o ní mnoho piemfšleno

zvláště u nás, kde z estetismu znají se většinou jen pfedpokladg Wildovy a kde se

končt j iŽ tam, odkutl on pouze ugchazel a kde pouze začinal,.. u nás' kde estétstvl

"o,,,*l 
," většinou jako sportu a myšlenkovémr'r opičáct,ví. Poclropilo by se snad,

že jest vpravdě opakenr toho všeho.- 
Kniha lVildova pŤichází tušírn r-čas. Jí postavil se Wilde mezi zcela velké

a zcela čisté a právěvechv|l i ,  kdyvNětriecktt _a nynij iži u nás _věsl se na něho

a koketuje s nÍln mrtoho nečisté chasy.
Vedle několika vybranfch ducbri - spočÍtal bys je na prstech jedné ruky _

ktetÍ jej zna|i a rozunrěli mu pňed dnešni jeho poptllaťisací, kupí se kolem něho

Žurnaiistická banálnost, parfirmované sprosťáctví, neposvěcená tupost mÓdních
opic.

Tyto nekalé elementy odrazÍ snad _ nepoučÍ-li jiclr _ lrrdě smtttná a básnicky
zbrojná záre Jeho posledni knihy a odstrčÍ jich tam, kam náležeJÍ - na distanc, kde
pŤestávaJí JeJich sympatie otravovat vzdrtclr'

Projev pl Vikové.Kunětické proti pí Masarykové v ,,zaslánu.. Nár. listtl
vzborrňil mnoho prachu a rrkázal všem lidem s trochotl rozul]lu a dobré v le, co
lidé vkusu JiŽ dávno vědí: že v zemi, kde jsou moŽny takoué projevy ,,tempera.
mentu.. a ,,osobnosti.., neni literární kultury.

Pňlpad Jest pÍÍliš dokumentárnÍ a pÍÍliš typickj pro náš tak zvanf literárnÍ
život, abych JeJ mohl pŤeJíti mlčenÍm v tÓto rubriee' která chce Pracovati právě na
kulturním plÍštÍ u nás.

Nerozlroduju o udcil má.li pravdu pt Kunčtická a pokud ji má - [a otázka Jest
zcela Jiná a musila by se vysvětliti v delšÍ studii. Ale Jde o |ormu _ ano o Íormu:
neboť podcerlovánÍ formy Jest právě nejspolehlivějšÍm kriteriem nekulturnosti.

A pak Jest situace taková:
PanÍ viková p|še téta a léta a plše specielně o ,,Ženské otázce..v beletr ist ické

formě - Jsou Již takové sujety v dnešnÍ dobč -; realismus jest, zde také JiŽ léta
a léta, a léta a |éta vykládá a propaguje sr'Ůj názor na ,,ženskou otázku... A pÍ

Íii(;(; Života, kterf se stále pohybuJe. Točt se dokola se Životenr a jsou spoluvinni jelro
neshutečnost! .  My, kteŤí jsme bez hnutí,  jsme v idoucí a vědoucí. . .

A j inde:

''Piedestal mr1že bfti člmsi velmi nesltutečngm; pran r jcst strašná shutečnost..,
wildtlv smysl pro logiku životnl rlžasně zesilil a zjemnil sc: jest zákonně čist]i,

r,idi a soudí velikfm ohniv1l'm pohledem.
Radili nrrr, aby zavŤel pÍert skutečnost| oči, aby snažil se zapomenouI strašného

osudu, kterf jej potka|. Ale orr lrrdinně cÍtl a vvslovuje, Že by to bylo rovno sebe.
vraŽdě: Že mriže vyr sti jen' titlyŽ si svťrj osud netrstáIe bude zpl,Ítonlriovati, kclyž
nttt pohlédne plně v t.r'áň, kclyž jej prostě a ocldaně pňijrne, káyŽ si jej zamiluje.
Cltí hluboce, že neni ničínr vnějširn a náhodnfnl, n1/brŽ sam1l'm jelro charakterem,
pteloŽen1im jen do jinélro jaz]-ka a vyslovr'n;f'nl jen jin}im jazykem a v jiném kon.
I extu.

CÍt| svoji r.intr stejně pocl,ivě a Irrdinně, jako cltí a cl,I svoji velikost hrdě a bez
každé mal icherné jeŠitnost i :  c i tÍ svoj i  v inu, protože ctí svoj i  ve i ikost,  možnost a s l ib
nového rt istu,  záruku , ,V i ty ntrovy.. ,  jak Ííká s drah1l ' rn sobě Dantenl .

Wilde cÍtÍ a vyslor'uje, Že, tl.ebas obŽaloba na něho vzncsená byla v mnohéil1
a v lrlnohém falešná, Istivá, zákeŤná, byl pi.ece vinen a parll sr'ojí vinou.

,,Sátrt sebe jsen zničiJ. Nilrdo, butliž r.ysok;i'nebo nízk1/, nenrrlŽe bfti zničelr
ničl rukotr neŽ svojí vlastní. K torlrttto vyznání jšenr ochoten. Pokoušlnl ." n'y,.,"ttje '  tňebas se toho ode mne v piÍtonrno-st i  l renadá| i . . .  Čínr strašnyrn mně. i  sr 'ět
t tb l lŽ i l ,  daleko strašnější spáchal  jsem na sobě sánr. . .  Unavi l  . isenl  se kráčet i  po
l.fŠinách _ tu sestoupil jsem dobrovoln.] do níŽin a slítli| jsem po novfch dráž-
t l id|ech. . .  Z l rat i |  jsem r.Iár l r r  nar l  se lrott .  Neb-vl  jsenr 1 iŽ kornr idelník své duŠe
a  nevěd l |  j s em o  l o r r r . . .

Iiniha wildova dává uŽasně ntno}ro ntysliti. Jakou cestou tlošel Wilde k .orrrrr,
co nazyvá Nietzsche amor |ati, láskrr svého osttdu, a co pokládá za nejvyšší a po.
sletlnÍ stuperi ve v]ivoji dtršo! Ve]ikost Wildova jest právě v [orn, že mituje svri;
osud' byť forma, v níŽ se rnu podával, byla nejstrašnějšt' PokÍik všeobecnosti
a eelélto nesoudného svěl,a viní z jelro neštěstí _ jeho umě]ectvÍ, ducha artismtt
a inr l iv idual i .smu. Ale básník, kLet u i t lí  nyní, poznává, že jest tomir prár,ě naopak:
Že padl proto, že nebyl ítos' ttmělcem, že nebyt dost indir,idualistou'

, ,Dav mně 1'yčita|,  Že jsem pŤí| iš indiv iduá|nin l .  MusÍm bft i  ještě vě šÍm indi .
v idual istou, než jsem byl .  l !Íusím ještě ninohenr víc vynést i  ze sebe, neŽ jsem posut l
vynášel' a nréně od světa Žádati. V jádie nebyl mr1j z|očin nás|r'dkcm prlii: t."it.ét'o,
n1ibrŽ pi i l iš malého indiv idual ismtr. . .

A snÍ o torn, pŤiJrnout i  cet) i  svr1j  osrrd jako ]átku svéIro tt t t těn| _ pÍi j rnout i
i  své poníŽení jako látku sr .él io t tmění: to je.ct  nru doniyšlcn; l 'a ctocítěny indiv i .
t]ual ismus'  Doufá nadějí s i lnyr: l r  a vě ií věrou s i ln; ich, Že nalezne takto v sobě
poklad '  kt ,eryc lr  nemohl nalézt, i  n ikde j inde, Že vyJde ze ža|áÍe vnit ině obohacen,
Že v} 'rostc nad svoj i  bídu z nÍ samé' Doufá,  že obrodí se nyní celé jeho unrěnl .

, , 'Snar l  vnikne i  v rnoje untění ne lnéně než r '  mťrj život ještě hlubšÍ nota, nota
vr)tšÍ 1ednoÍnosIi utišni a silněiši bezprostfednosti. Intensir,nost, ne extensivnost, jest
pravjnr cílem rrroderního urněnt...

Umě|eekj 'ch t lě l ,  o n ic}rž \\. i lc le v Žaláňi  sni|  a j inr iŽ chtě l  1.r i ' r ' l ionaI s l .oj i  bÍclrr ,



6B Viková: dělá' jako by o tom nevěděIa. Ani s|ovem nezavadl o to, je-li správn$ nebo
nesprávnf názor realismu na Ženskou otázltu a proč je správn1/ nebo ncsprávnf.
Mlčí, mlčl, mlčt. Ale stane se ndhod,ou nehoda, sensačnl nehoda _ jakfsi vfstup ve
spolku - a panl Viková vyňltí se a nevkusně siláckfmi frázemi, Ďeznickfmi írá.
zemi _ ' ' t lápla na šÍj..a podobnjmi lÍbeznostmi _ povl, že real ist ickf názor je
zhoubnf' vražednf, nesmyslnj.

To Je typickf pňípad v literárnÍm životě našem.
Pracuješ, prisobÍš, pÍšeš léta, propaguješ svoji myšlenku, svtlj sen, svoje pÍe.

svědčent, _ a nikdo se ti oteuíeně, krilickou sÍud!!, nepostavÍ. Nikdo nerozebere
kriticky tvoJi myšlenku' tvtlj sen, tvoje trmění, tvoji literaturu, tvrlJ styl, tvoji
metodu, dÍvati se na věci Života.

Ále stane se ti pouličnl nehoda: dostaneš se tieba do sporu s vozkou nebo se
ševcem o botu _ a hned buď odprirce nebo někdo tňetÍ vyiltÍ se a ,,zkritisuje.. tě
sumárně a šťavnatě. Ngni teprue se dozvÍš, čeho bys se snad nedovědět do smrti.
Ngnt teprue dostane se ti poznání, které by ti jinak ušlo a bez něhož bys zemiel:
nynÍ doviš se, že neumlš myslit a psát, že jsi kompilátor a zloděj, kterf opisuje cizÍ
autory, že jsi verbalista a frázér, že to jde s tebou s kopce již deset let, že jsi plevel,
která měla bfti dávno spálena. Teprve nyni _ pĚi věcné pĚíIežitosti boty, posluhy,
vozky, spolkového manifestu nebo brožury, vfborové schrlze nebo jinfch vysoce
ideovjch objekt a proces .

A ovšem také v pňÍslušné ideové rubrice: buď v ,,zaslánu.. některého dentka
nebo ve ,,Íeuilletonu.. některého obskurního tÝdenÍka.

Jinde kritisuje člověk, má-li hlavu pokud možno nejjasnějšÍ, nejméně rozči.
lenou _ u nás, když byl ušlápnut (nebo domnÍvá-li se, že byl ušlápnut) a kdy vŤe
hněvem: tehdy jest nejvhodnější chvÍle ke generálnl kriLice cetého ŽivoLa a celého
dlla. Jinde kritisuJe se za Jasné pohody, v jasnych vodách, u nás naopakl u zakale-
nfcft, jakmile se zdvihne prach sensace.

Ano: sensace _ to je poslední piíčina a smysl takovfcbto proJev .
A kvúli nÍ mobil isují se ,, ideje.. _ ubohé ,, ideje..! Jsou němé, chudinky, a ne.

mohou se bránit; musÍ se dát zneuŽÍvat kaŽdému a kdykoti.
A kde jest namáhavo a nepohodlno obtěžovat se za touto platonskou pernatou

zvěÍI' sáhne se docela blízko, a rlspěch jest ještě velkolepějši a bezprostÍednějšÍ _
elementárnějšÍ, Jak se ŤÍká. Chytí se za štít a omluvu cosi, ěemu se Í|ká temperamenI,
uměIeck! temperament, nebo v}slovnostÍ kteréhosi česko.moravského geniar
tempr'ment.

Báječnf vynález: tento tempr'ment.
Není beztaktnosti, nenÍ nemyslivosti, neni neslušnosti, která by se jÍm nedala

omluvit' zpoetisovat, oblít nimbem. obyčejn$ člověk iekl hloupost, dopustil se
klepaÍení nebo nepoctivosti, pomluvy nebo nevkusu _ básnika nebo beletristu
,,unesl však temperament,.. básnik nebo beletrista ,,piekypěl temperamentem...

Ano, temperament Ješt krásná věc, Jenže nesmÍ se to s|ovo pĚekládat do ěeštiny
hrubostÍ, netesanostÍ nebo nešlechtěností mysli a srdce.

Krásná věc, Jenže u všech kulturnlch národrl zaěÍná a končÍ temperament -
noblesou' U nás Jest tomu však v piedstavách tempr'mentistrt Jinak: tempr'ment
zaěÍná Jim teprve tam, kde noblesa piestává'

..I temperantent Jest čímsi vázán, a sice taktem a rgtl|stulm,,, napsal Goethe,

..iinai zvrnuje se v hrubou a nevkusnou Írázovitost a odporné siláctvl. A člm větš|'

íim kvpivějst jest temperament' tím většÍ má povinnost k taktu a vkusu a t|m snáze

"anreáá 
bez nich v nešlechtěnou surouos' a klackouitost jak v životé, tak v uměnl...

Tolle' lege.
Tgková je dnešnÍ naše bilance. Jest celá vyslovena v těchto větách Goethovjch.

Máme několik nadějnjch ,,tenrperamentrl.. bez noblesy, taktu a kultury' pfchu
všech literárnich kaváren a hospod v drahé vlasti sYatováclavské' Hotovjclr
champion v siláckfch v;y'padech veršem a prÓzou. Čili goethovskfm slovnikem:
nešlechtěnfch, nejemn$clr írázértl a naturalistickjch netesanctl' kteŤÍ svfmi samo.
rostlfmi moresy okouzluji dobŤe česká srdce vobornlkovsky kritickfch panen _ c/a
nemame uměni, nemdme kulturg, nemdme stglu,

Tito ,,temperamenti.. tropÍ rtlznou sensaěnÍ neÍest: dělají literaturou' poesil
a beletril politiku, koketujÍ jimi se všemi slabostmi dneška, vyštěkujÍ občas ,,tempe-
r.amentními.. projevy z novin, pÍšÍ rádi články o rrlznfch otázkách (''náboženské..'
,,Ženské.., národnÍ.. atd.) a krislch, ,,náladové.. projevy o velikÝch historickjch
figurách - a vŽdycky ledabyle a špatně, nevkusně a nepromyšleně a last not least:
sensačně.

MajÍ jeden společny znak: plšou Jpolnc. Buď špatnou, frázovitou, noviná|sky
nabubňelou češtinou' pseudopoetickjm bombastem nebo odpadkovymi floskulemi
a narážkami, Jazykem odpadkového dneška.

Ale čeho nedovedou, jest toto: napsati opravdového, v sobě zceleného, ze sebe
56 r''yvÍjejÍcího dl|a, skutečného uměleckého dllo, neseného organisacl unitfnlch si| _
t'olto díla' jemuž ilká Goethe čisté, ,,reín,,, a o němž píše jiude' že musl blti neuint
a nÓměsičné.

A tito lidé okouzlujÍ dnešnl Čechy.
Ať žiJe tempr'ment!
A ďas vom kulturu, uměnÍ, styl: jsou to po ěertectl nepohodlné věci a žádajl

|et a let kázně' sill' intelektul
,,Temperamentem.. dosáhne se v Čechách všeho - a jak lacinol

Velmi nespfa,aeillioě a neslušně arhlo se na náE

v neděli jakési zkyslé Dn,r ve své vytltěnkáŤsky rozšafné a bodré rubrice,'Do.
máclho kolovratu.. v Besedách Času.

PÍinesli jsme Ye 4. čÍsle stručnou noticku o BĎezinově večeru v klubu Slavii,
psanou s upĎÍmnou sympatiÍ k snahám literárně společenskÝm v tomto spolku a na
jich podporu. Tento referátek ,,dohiá|.. bodrého libomudrce z ,,Času..' Prf Jest
beztaktntm kritisovat ,,soukromou společnost.. ve veĚcJném listě a nikomu neni prÝ
nic po tom, ,,jak se ona bavl pÍi zavÍenfch dveŤlch...
. . Jaká staropanenská sentimentalita a netfkavkovitost _ u tak starého husarq,
tako Je ,,Čas..t Tento nesmysl napsal ,,Čas.., kterf neclělá Snad osmpáct let Ric, než
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