
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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názor tu bczděky odhaluje '  chudák snad ani  netušl!  To jest s lanovisko té mělké
osvěurské pokrokovosti, té stŤíz|ivé, občansky ctnostné plochosti, která kclysi

irritovala tolik Goetha, když se s ní setkal v podobě Nicolaiově, a která budc irri-
tovat vždy všecky |idi untělecky zaloŽené a hlouběji cít|cí a mysllcí - a ti budou
jí vždy psát, i  na hibet totéŽ' co psa| na hÍbet,  Nicola iov i  Goethe!

Na neslrršnÓ a bezduché klepai.ení kolovráLkáňovo, pokud se t1ičc nás, oclpoví-
dáme jen toto: za mÓdou jsme se nelronili nikdy a nebudeme honiti nikdy' Nárrr šlo
vždy jen o uměni, o celé a ryzl uněnl, ať starÓ, ať nové. Kda čtejen trochu po-
zorně ,,Y. směry.. _ coŽ však nečiní patrně D,,rr _ vÍ, Že ,,staré bohy.. _ to jos{,
r.elké staré utněnl * známe, nlilujeme a ctÍme nade ušecko, že se stále k něnru
odvolár'árne a jeho nádhernjm duhovfm ob|oukent nrěňíme rozpětí a touhy -svétro
dneška. Kdo četl jen troclru pozorně naši studii o ll{unchovi,l ví také, že jsrrrc
jej postavili prolo lak vysoko, že jest slarému uelikému uměni bližši, neŽ se zdá|o
u nás nrělklm a tupym jeho soudcrim, A kdo čet| naše glossy o současné v:itvarné
kritice české, vÍ, že jsme nesnižovali kritik ilIunchovfch ptolo, že se postavili proti
Níunclrovi ,  n brŽ proto,7alc to učini l i :  jak bez charakteru, bez inte lektu. bez c i tové
i rozuntové po| 'ence||

Nerozumlli pan urrr, jak ubolifm a bezduchfm byl utok dra lartasa, nerrr{
1lrostě kritickélro intelektu a litujeme ho. NecÍtÍ-li, kolik vnitĎnl p]anosti a bez.
charakternosti by|o v šikanaclr (neboť ničÍm vyššlm a silnějšínr to nebylo) p. Mádlo-
r';iclt' téltož pána' kter:/ nalezl píed uměleckou mediokritou p. Herčíkovorr sr.Ó
oltiáté nadšenÍ * neví prost.ě, co jest to uměleckj charakter a urnělecké svědonrí.
Zdc nebylo žádné sltlvo odsouzení dosťi piíkré: neboť šlo o člověka, kterf si hraje
na modern|ho kritika a koketuje s pi.ísn mi a čistjmi uměleckfrni kriterii - Što
o to, demaskovat duševní Žonglérství a nečisté kompromisnictví!

Napsali jsme doslova: ,,Nezatracuju kritika, kterf sc postavil proti Mu'chovi,
jetr proto, Že sc postavil proti něrnu. Naopak: kritik rnd suaté prduo, vztfčiti se
proti zjevu nesympatickému a protilehlénru, opiíti se mu zcela a naprosto, b ti
subjektivn1rm do krajnosti, individualistou na nl)ž! Ano _ ale za jednou podrrrín.
kou: že stojÍ charaktcr prot i  charakteru, inte lekt prot i  inte lektu, ská la prot i  ská le!
Ze potence c lnrakternd a mgst iut i  -ne-] i  tvoĎivá _ jest pŤibl ižně stejná.  . . . .A právě
ncdostatek této potence byl to, co jsme vytkli největšÍ většině současné vytvarné
krit,iky české _ a vytkli neiplněiším prducm: na tom nezněni ani joty náhlá ti.
chošlápsky.Íarizejská filosofie kolor'rátkáĎova z,,Ča-"lt...

?5. 5.  1905.
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70 že všecko a všecky v Čechách - soukromn1ky i spotky _ kritisujel To piše ,,Čas..,
kterf ve svfch venkovskfclr dopisech pŤinášÍ často kritiky i _ o siluestrouskgch

zdbauácha ttebas některého staroiardčniikého spolkuz kterési zapadlé Lhoty! ,,Čas..
rozěiluje se často nad tÍm, jak se bavÍ společek o pr}l kopě členrl a ,,pŤi zavÍenfch

clve}|ch.., Jak se bavi ku pŤ. ČtenáŤská beseda v Počátkáclr, soukromy spolek' po

něnrž poclle morálky ,,Času.. nic by nikomu nemělo bjt a kterf by neměl nikÝm bÝt

vyrušován ze svych anekdotáÍskjc}r turnajrl - ,,Volné směry.. nesměJí pÍinést

slušny referát o vnitinÍm a myšlenkovém životě ve spolku čítajícÍtn na čtyňi sl,a

členrl, Jenž vystupuje s kulturními aspiracemi a iako stiedisko inteligence!
Rekriminovaná věta, která zarmoutila bez pĚíčiny tolik |id| ve Slavii, nedo.

tlkata se těch, kdož literárnÍ kulturu maji, ani ji nikomu nebrala _ netfkala se

tÚch, k<Io by byli do této piednášky rádi piišli, kdyby byla veÍejná _ nÝbrŽ jen těch'

na něž bylo na valné hroInadě veÍejně Žalováno, Že do pŤednášek nechodí a že by

neprišli ani do těch, jiclrž si vyžadovala část členstva' Kultura literárnÍ byla tu

stávěna Jako Popelka proti kultuňe huclebnl. Kdyby ti, jichž se věta dotkla' byli si
pĎiznali upĎímně, jak málo večerrl bylo věnováno ve ,,Slavii.. právě literatuŤe'

a kdyby n8místo lichého rozčilovánÍ se a protestaiení byli se zalnyslili o nápravě -

nrohli jsme bjti dnes o krrlček dále.
Jak ostatně pan vrrr rozumi taktu, kterfm mu pŤetékajl rlsta, ukázal něco

niže, tam, kde lilerdrni činnost a vfznam p. NÍarten v porážl vysoce věcnou kritikou

le|to oděuu!,,RoztomilÝ mladj muž francouzského stŤihu a na nlalÍčku nos! prsten

i r.tl"kuÍn, ''" němž se houpá flaštička snad s voĎavkou... Tak tcdy rozumÍ literární

kultuĚe a taktu ,'Čas..t To jsou ty ,,Jemné modernÍ metody..' které nám doporuiuje!

Děkujeme za ně pěkně! Nám jsou prostě neslušností a beztaktností. Spolek ,,Slavia..
nesmi se kritisovat ani principouě, ar'i směro1ě _ a|e lileťat musí strpět, aby kolo.

vrátkáŤ ,,Času.. kritisoval nrísto jelro literárníclr prací a myšlenek - jeho šaty

a zprlsob, jak;im se strojl!
,,Čas.i pitom lest ovšeln veltni povolan:im' aby nánr dával lekce' jakÝnlí

,,Jemnjnri uměleckfmi prostÍedky.. so kritisuje a štěpuje ulnělecká kultura' Pr;í

jii vymieli učitelé, kteŤÍ stavěli žáky na ,,místa hanby.. a usazovali Jiclr v ',oslov.
itycir lavic1ctr..! To napsal ,,Čas.. _ kterf ,,místa hanby.. a ,,oslovské lavice..

pŤimo sgslemjsoual: viz někdeJšÍ Jeho stálou rubriku Nepokradeš, viz i nyní nrezÍ

áennlmizprávami rrizné stálé rubriky, v niclrž s jemnocitem sobě vlastniln šlechtí

pro kultu;u rrlzné nepohodlné sobě osoby, viz i pflstouečng způsob, jakfm už|vá
jmen svych odp rc (,,zatuchlí Vlčkové..i v tomto článku)!. 

Tedyr lekci o taktu a jemnocitu od ,,Času..klidně, atc rozlrodrrě a jednou prtl.

vždy odmltáme.
A steJně odnt1tánre i všecko ]iostelrrické kiepai.ení a jestritské poťouchlosti

kolovrátkáÍovy, kterÝmi chce mistrovati nás, i ostatni mladou generaci. Je v tom

mnoho Íarizejitví, mnoho suÍíisance, nrnolro umělecké beznervnosti, mnoho chu.

doby srdce i intelektu _ mnoho těch duševnÍch nectností, které snrutně charekt,e-

risujÍ jednu uc|eu realismu. ,,Čas.. nadfmá se mezi Ďádky svfm bodrfm rozšaf.

nictvÍm. chlubi se mezi Íádky svÝm ,,Zlatj'l)l stňedocestlrn.., la lěL jen on' ien on

lcdin1j v Čechách udeŤil a s něhoŽ nesešel ani o píď, ani o pÍď' slyšte' ni Ypra\'o'

ni 't."o - Jak smutnou Pychou sc tu pyšni a. jak Žalostnf umělccky a kulturtlí

I
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