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Čtdnek prunl

Co se stalo?
Ve 4. čÍsle pŤinesly ,,Volné směry.. sympatickj reÍerátek o recitaci p. Marte-

nově ve spol. klubu ,,Slavii.., v němž ovšem po pravdě narazily i na to, že jsou
zde kruhy, vyhfbající se literárnlm pŤednáškám.

Byl-li v tomto referátku nějakj detail ne zcela pĚesny' měla nám ,,Slavia..
zaslati s]ušné vysvětlení, kterého bychom, rozumí se' respektovali.

NamÍsto toho _ co se však stalo?
,,Čas.. z 20/5 zpeskoval nás neslušně jako beztaktné lidi, kteĚÍ prf ptšÍ o sou.

kromjch věcech' A víc: vyšed od zmÍněného večÍrku v ,,Klubu Slavii.. dostal se _
Jak Již se děje v kocourkovskfch historiích _ aŽ ke ,,kritice.. celého našeho umě-
leckého a kriticltého směru, kter! pry jest ,,jednostranně mÓdni.., ,,prost$ umě]ec-
kfch prostĚedk .. a ,,moderních jemnfch metod... A denuncoval dále celou mla.
dou literaturu en bloc; mluvil o ',vyčerpanfch unuděncÍch.., o ,,bezkrevnfch
mudrlantech..; mluvil o ,'mladfch ztŤeštěnostech.. s farizejsklm protekcionái.
stvím. (,,Mladjmi ztŤeštěnostmi.. byla mu literárnÍ a umělecká práce noše, lidÍ
Jistě dilem a možná i věkem pievyšuJících anonyma z ,,Času..l)

A všecko ve znamenÍ té kocourkovsky ÍarizeJské logiky, kterou pranjňuju
v poslednÍch svfch ,,Časovjch glossách a dokumentech...r UšIápti Jsme ,,Čas.. v jeho
zamilované ,,Slavii.. _ a ,,Čas.. se vyňitil a ,,zkritisoval,, sumdrně a šťaunatě cel!
ndš uměleck! směr a žiuot! Nebll notickg naši o ,,Slauii,,, nebgli bgchom se do smrti
dozuěděIi, na iakém isme to scestl: ,,V, směrg,, bglg bg nadále uzorné; a id bgch měI
naddl nejen talent, ale i charaltter!

odpověděli Jsme na toto kocourkovské uboŽáctví zptlsobem, Jak dnes vidím,
pťlliš uěcnÚm: k opravdové literárnÍ diskusi ,,Čas.. zralf nenl.

Ukázati Jsnre nejprve, že to, z čeho nás ,,Čas.. tresce, provádl sám neustále,
kritisuje soukromé spolky a společky nekonečně pŤÍkÍeji' než Jak Jsme kritisovali
my ,,Slavii... odmÍtli jsme od ,,Času.. pouěováni o taktu a jemnosti, ukázavše, žo
,,Čas.. neustále a soustavně hňešt proti tomu, čeho žádá od nás. A zkritisovali Jsme
i po zásluze literárně-kritické metody kolovrátkáŤovy a vyvrátili Jsme jeho zpuch-
lelou logiku.

Na tyto dúuodg nemá dr Herben s]ova uěcné odpovědi. Proto z nich dělá pod.
vodně projev temperamentu a poučuJe mne - o nebezpečích temperamentu _
mne, kterf jsem souďasnl napsal do ,,V. směr .. stať proti špatně chdpanému Lem-
peramentul'Proto dále pÍenáší spor z věcné diskuse v osobnl polemiku: napadá

1 - [Viz zde str. 67-69.]

2 - [Yiz tamtéž.]

nlne osobně, domnÍvá se dokazovati mně rozpor nrezi praxl a theoril' hledá doklady

domně1Ých rozporr1 v starjch zaprášenfch špargálech časopiseckfch, věsÍ se na

t.*v mÝm poslednlm odprlrcr1m _ provádÍ tradičnÍ literárnl farizejstvl' nesčÍslně-

r."ái ornr.tou a nudnou komedii, do omrzenÍ prrihlednou, pŤi nlž mrlže cÍtit sluš.

nějšt člověk jen litost s chatrnostÍ invence p' poiadatelovy a která mr1že ptlsobit

íen na l i terárnÍ galeri i .
Šalda měl loni polemiky se Sezimou, Dyke m, Kampreml_ tenkrát sice ,,Čas..

buď mlčel nebo stál na jeho straně, ale tenkrát ovšem neměl s nÍm polenriku
jako dnes _ tedy, hola: citovat, citovat Sezimu, citovat Radik[á|nÍ] l isty' citovat. . .

Bravo !
D vtipu v tom mnoho není, poctivosti také ne _ ale zato potvrzenÍ staré moji

tlreorie: dotkni se několro kritíckgmi d uodg _a máš na hlavě hned bezcharakter-
nost. Řekni někomu, že neumí literárně nebo umělecky myslit _ a on ti odpovÍ:
pane, jak to bylo loni s těrni stĚlbrnfmi lžičkami?

Jak to Ťíkal star1/ Diderot? Nikomu nedá se snáz vytykat defekt povahy' než
tomu, kilo myslí a umí psát. To se mu vzit nem že _ tedy: charakter' A duši
kĎesťanské dě]á to dobňe: nerada vidí, aby se na jednoho člověka sneslo tolik darrl
boŽÍch. Co by zbylo z ní? Psát neumÍ, s myšlenÍm jde to ztěžka _ zqto má charak.
ter. Jak se buší do prsou kaŽd1y' šosáckÝ biedermann a starousedlÍk, a jak prsnlm
hlasem si l ibuje: já povaha! Jen 7d povahal.. .

Pan dr Flerben cituje fragment mého prvnÍho listu, kterj jsem napsal p' Se.
zimovi, když mně poslal svoji prvnÍ knihu 8 listem velmi oddanym - a st,avÍ proti
němu část polemíckého |euiltetonu po sedmi letech psanÓho,' kde jsem sumárně 16.
gistroval svrij styk s nÍm. Je prÝ v tom rozpor' mlnl náš počestnlk'

Mil$ pane a ubohf psychologul Kdybyste pŤed sedmi lety popsal prost$ ba.
rák a po sedmi letech popsal zase tjž barák, nebude to totéžl A to je Váš vztah
k hromadě dilvÍ a kamenlt

Je pÍirozeno, že jinak zÍLL, musl znlt list, kterj jsem psal člověku pied osobnÍm
seznámenÍm pod dojmem knihy' jejÍž formálnávyspělost umělecká mne pfekvapila
(nikdy Jsem toho nezapiral) - a polemická stať, kde pňehllžím resultát pŤešlého
poměru a styku.

Rozporu mezi oběma projeky však nenl.. rozpor jest tam, kde se něco uglučuie
_a toho neni u mne! Já i v polemice pišu o p. s.Jako o ,,talentovaném literátovi..'
kterj literárně myslÍ a bere literaturu doopravdy a jehož jsem si vážil: Já v celÓ
polemice svoji ani slovem jsem nesnÍžil literdrnl prdce svého odp fce!

Tedy po druhé vÍc poctivosti, bodrf rozšafniku.l A také vlc |ozumu: nestavět
vedle sebe pro pouhj e|ekt oka disparátnÍ prvky. Nehonit se slovem za e|ektg, n!.
brŽ mgslit, učit nryslit sebe a učit myslit i Ótenáňe. Ne jen jich rozčilouat, Jak délá
ta starovlastenecká Žurnalistikal Viďte, bodrj reformátore!

r - [Viz Kritické projevy

2 - [viz Kritické projevy

5, str. 223a n.l
5, str. 232-236.1
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.  .19 :š."k '  co jste pťoved| zde, jest  jen Íar izcjstv i  t tc istarši  šublony,, ,starovlastc.

nccké.. šablony mluveno \,ašín Ž-argononl.

Ko|ovrátkáÍ' ,'Času.. vykládal nánr obŠírrrč o laktu 0 jenttlgch ntoderních nte-totltich kritick c a pňitom chtěl odbfti titerdrni a uměleckou prtici p. Martenovu'hterá Jest mu velmi nepohodlná, následujíci nevkusnou nes|ušností: ,,Pan M. itÍar.len jest vyhtášen za kněze |iterárnÍ kultury. Znám ho. Roztomilf .'líá/."z r""'-couzskÓho stfihu a na malÍčku nosi prsten s ietIzkenr, na němŽ se r-,o"i.iilstior."
snad s vor lavkou."

ozvali jsme se proti t,éto kocourkovské beztaktnosti dťrrazrrě: člověk, kt,erchce dduati lekce ntoderní umětecké krilikg, nesmí současn'b"j;,;;'";i' 
".p"u"o'-nému literátovi L|m, že se sndží jei z-esměšniti pro jeho kroi.a stroj.

Rána, kterou jsme tu napsal i , ,Času.. in f iagrant i  pŤist iženému na ZáCla,  .sedípatrně pil|iš dobie: jinak by se ji nesnažil setňásti-dr Herben Lak zoufale a ttestasrntci|,áty z mého starého poletnického článku, které jen zdánlivě jsou analogicképilpadu kolovrátkáÍovtt. Vpraudě neni mezi'nimi nic společného,
Já užil oněch jinak docela nel'innych a prostoducll;/-ch naráŽel< _ l)ozor' po.ctivčt! _ ne prcto, abgch zabliel literdrii prdir a snahu oněch ptint1, nlbržjen proto,abyeb zparodoual manii osobniho ktepaÍini, v níž začínal si Iibovatj p.šezirna -

kdeŽto kolovrátkáŤ v ,,Času.. uráŽí tu literáta, kter! se ho ani nedotknul, uráŽí jej
současně, kdy žádá pro klub ,,Slavii.. ilplnou netlotknutelnosl i uěcnou kritiku a uráž!
Jej  v článku, kde blouznl  o nov1l 'ch ja i<1rcI ls i  kr i t ick ch mctodách.. .

Chápete rozdÍly, milj poctivče?
Nedatsi ani práci, abych věcně rozebral něčÍ rrryštenku a snahu literární a chtítijt'j odpravit pošklebkem a.htoup 'm vtipem o jcho uborrr * to jc mužné, to jočes{né?! To je rozumné? ' l .o jc .u i lecht i ié'  

'  
"  

. .

A nyní k tomu rozumu,kté rozuqze a muži lé stí iz l iuost i ,  kterfnr i  se to l ik na.d .nrá 
,,Čas.. a specielně dr l.Ierbetr'

Ubožák! Je lro, ,rozum..a, ,rozvalra. .  jsou 1lrávě jen s loua na papiťe _ a prár, t i
| .dy i . ' '  

j imi nejvÍce opj l ,  sta l  se mu ma]ieur ispadl  se svého,pu..hrntéhu tt ' "u. . , .tického ŽebňÍku a IežÍ pÍed námi jak širokf, tak dlouh1r na černé nerozumné' aleper.né zemi, která bohtrdlk snad neni ještě pověrou, a ncní l'ěru radostné potlír,áni
na-toto.klublčko svÍjejÍcích se lidskÝch ,,,i,i _ ano, neI,UŮ! * neboť ani tcnto hu-bai racionalisnru a velkoobchodník jÍnr není vpravrlě nic jiného!

.  ,  .  
U|ohy dr Herben zapomněl ,  že Jako jsou frázÓŤi nadšenÍ a tempcramentu, jsou

i f r zéfi stiitliuosliarozumu _lidé, kteňí se opiieii těmito slouy a pťedslaua.; pao'o t"t
Jako jini slovya piedstavami protivnymi,a siejně nazdaŤbrihse jimi ohánčjí pak v poc|.napilosti. Zapomněl dále, že z tohoto <lvojího druhu opilstvl frázistick éhojšouroznoane
odpornějši frázéÍi rozuntu a.s,tilzlivosti: vnitňní rozpor jcst tu většI, grotesknější.

Není odpornějších a také nebezpečnějŠlclr frázérri nad frázéry 
"o,"u'n.. 

a stŤíz.|ivosti - nad lidi, kteiÍ mají na rlech ncustále rozum a rozvahu, a.e Upraudě ne-t i tys lí a ncuvaŽujÍ.

"  ' o . 1ě " l Ža |os tnyc l r op i cakoček , j i chŽo t r ě l , í s t á va j í se l ako r , í t o , , s tŤ l z l i v c i . . , kdyŽpi'cbrali st}ízlivosti a rozumu! Kdo kdy vypovědě| jejich odpornou směšnosÍ|

Vizte, jak se pak takov1i opily st'ťízlivec a rozumnik jako ,'Čas.. potičkuje

sánr !".'.,.o"u Herbenovi nervy a krev jsou pouěrou (slabikováno po mistrovi.a učiteli

rr^*'Á{i.l Gl-arrisuovil)' která si zasloužila dávno ,'ne1poJupttějši snrÍi... (Ó frázéÍe

J,il;;l;J-i6 i;"io"áii.ti"r.y Jakoblne opily nervy a krl'í, aniž o torn.vÍšl)(,'Čas..

z  18 .  6 '  1905. )
Bon.
Ale co 1rÍše kolovrátkái '  , ,Času.. 2l. 5. 1905:

,,Bojím se, že právě v tomto ohledu olni smir'y snadtro nrolrou upadnout do

vad MoáernÍ revue, jejlž modernistické evangelium vychovalo nám aristokraty'

bezkrovné mudrlantya ugčerpanéunutlhtce,. ' , ,  Stoj,noho!Zttc to jest: bez}nov-

né mudrlant!]!
Zde jest bezkreunost největšin hŤícherrr nrodern| |iteratur'y! Nedostatek krve'

Ireclostatck nerv , nedostatek citu _ to r 'ytyká pauŠálně,,Čas..z 2l. 5. 1905 nto.

derní l i teratuie. Tím ji gui l lot inuje.
Alo v ,,Čase.. l8. 6. 1905 jsou nervy, krov, |,cntperanrent, c. it _ povět'ou!

.'Pouěrou, ktera si duuno zaslottžila nejpotupnější smrti!,, (Besedy Času, str. I90.)

To;á tcay rozum ,,Času..! To je jcho rozvalta, jeho stŤlzl ivá soudnost, kt,erou

rrru pi.etétají usta. Žet, že jen usta! Život, č|ol.ěk, duŠe o niclr neví.

v , , e * . " . . z 1 8 . 6 . 1 905po sn r l v á s en i pŤcv t i p n j r o z umn | kd rHe r b cn , Žep r 1 f
j senrs i j ápos tav i lod le tš iben ic i , kdcpopravu juvŠccky ,kdožnerna j l k rveanerv  .
"zati,n 

iosia.'il si tuto šibenici 18. Ď. 1905 _ sám ,,Čas.. a rdousil na ní ce|ort

tnoderní l i teraturul
Ncní nad poctivost, viďte, dre Herbcnc! Á tra<l Inužnou sÍ,ŤÍzlivost a dtis|otl.

nost a občanské ctrrosti. Viďte, dobráčku!
Chrrdák l<olovrátkáň z ,,Času.. l8. 5. l90Ďl Nevíttt, jak1/ genius se za trínr skr1f 'vá

_ ale jcst nrně lto ||to. Z<]á Se to bÝt čilf rnlárienec. Škoda ;en, Že pracrrje v listě'

kde kard|lrální otázka' prvrri a ne|rlrlležttě|šÍ otázka eelého rea|lsmu jest

patrnč tak často a tak drixladně a tak dr1sledně a tak stŤÍzlivě rozuntově vykládá.

na, problrárra a í'cŠena, žc si o nÍ p. X myslí Óerné a p. Y bÍlé _ nebo oba nic!

C|ruclák kotovrátkáŤl I(dyŽ stavěl v egyptské ideovÓ tmě realistické svoji

rlobic miněnort šibeničku 2l. 5., netuši|, Že za rlecely nrčsíc setne jej i s jeho šibe.

ničkou velcracionalistická a velestŤízlivě dtisledná guillotina jeho piítclc a kolegy!

A j i s těneurnys lně_c l r I ' I 'mádobrésr<lce ,a lespoťrpokudjdeo, ,Čas. . '  A levšecko

náiledkem té proklatÓ nerozunné egyptskÓ tmy, která se nechce dát poiád zabít

ze slušnosti papíror'1/nr ,,rozumem..dra J' H. _ té prokleté tmy' která 's potvornou

zálibou klade se ncjraději kolem frázérťr - o rozumu' sti.íz,livosti, rozvaze' dťrsled-

nosti atd.!

K věci sanrt! jcn tol ik:
Pracoval jsem celou svojí kritikou a essayistikou |olik pro Intelekt v tttrlrini

a v literatuŤe a tolik pro uědomou kulluru nervri a cittr' Že nepotŤebuju jistě brániti

se proti bezduclrérrru rrai'knutí dra Herbena. Mťrj článcl< r' posledníclt ''Volnyctt
snrěreclr,. proti kolovrátkál'i nebyl také Žádnfnr projcvctrt exaltace, nj*brŽ Pro.

(;)



76 mgšlcnou a dúllednou kritikou žalostn povrchnosti a ža|ost,ného diletantisnru
uměIeckÓho.

Mluvit i  však o nervech a citu v l i teratuie a v uměnljako o pouěie,jak činl J. H.,
test prostě absurdnÍ žvast. Nervy _ to jest bohatg žiuot smgslou! _ jsou sama
podm|nka a sama Iátka umělecké tvorby. Kde jich nent, není ani uměnl _ neboť
nenÍ ani života: a uměni jest jen vyššÍ život: zmocněnf, zmnožen$, stupůovany,
intensivnějš1. Všecko, oč v uměnÍ jde, jest kultura citu a nervrl: vychovati je na
věrné a spolehlivé nástroje umělecké radosti. A sama umělecká organisace a sám
uněleckf Intelekt nenl v poslední pňIčině nic než jejich zákonná jemnost, bohatá
plnost a pĎesnost, silné zharmonisovánÍ, logická čistota.

Uměleckf Intelekt jest právě něco zásadně jiného než stiÍzlivy, suchy, po-
vrchnl, konvenčnl a chudf ,,rozum.., o němž občansky blouznÍ dr Herben'

Uměleckj Intelekt jest organisace všech, i nejilémoničtěišlch a nejtemněištch
sil Duše _ a prduě jich.

A právě prot,o, že miluju, znárrr a cenÍm to]ik uměleckf Intelekt, budu vžrly
státi na nt}Ž proti leho racionalistické parodii herbenousko.reatistické, proti Jeho
' '!ozumu _ stňÍzl ivosti. . , , ,rozumu občanskému.., j lmž by si člověk v uměnÍ neupekl
ani brambor, a mlrl: jlmž by ani dr Herben nenapsal svrlj poslednÍ článeček' Neboť
i on - budiž sebemenšÍ a chatrnější _ jest ještě produktem nerv , ale ovšem
nervrl ne jemnjch, ne silnjch, ne kultivovanjch, ne harmonickjch, ne bohatfch,
ne uměleckjch * nfbrž které Jsou opakem všeho tohot

Řtci, že nervy a cit Jsou v uměnÍ pověra, Jest tak moudré, Jako rÍci, že iís.' jest
por'ěrou.

Snad i to dr Herben Jednou iekne _ ale neopomene se pĎedtíln najlst.

Měl bych Ještě odpovědět na ťadu osobnÍch urážek a perfidnostl, jimiŽ se
hemžÍ a z nichž se vlastně cele skládá článek dra J. H.

odbudu to co nejstručněji _ po zásluze. Tak je to ubohé.
Co }Íci ku pÍ. na poznámku p. Herbenovu, JÍŽ mínÍ, že mladí mno bijí mÝnri

zbraněmi? Nic, než že to napsal dr J. Hcrben, kterj byl tolikrát a tak žalostně
zpráskán metlami vlastnÍ zahrady a vlastnÍho pěstění * od dra Flajšhanse pňes
,,Právo l idu.. aŽ po J. Holého.

Co ňÍci o perÍidnÍm klepu, jako bych pozurážel tidi a končil pak - protokolem
o nedorozuměnÍclr?

Měl jsem v životě jedinf spor, ktery končil dohovorem snrirčim: ne protokotom
o nedorozuměnÍch, njbrž oduoldnlm urdžeh. Jenže urážok ngoilvolával |som Já,
nfbrž m j odprlrcet To pan Herben dobňe vÍ: protokol byl otištěn v ,,Čaše.,a jšou
na něm jako svědci podepsáni dva Jeho redaktoňi _ a pŤcce napÍše perfidní klep,
k terf napsal l

Nu' ' 'uŠlechti lost.., , , jernny smysl pro pravdu.., ,,občanská ctnost..!
PŤál bych Vám, nlil1/ pane, aby tak čestně jako spor mrlj končily všecky spory

Vaše _ ku pÍ' Váš spoI s p. Holfrn, na jehož dvojí vyzfvav}' tok nenalez| Jste slova
odpovědi l

Také cosi o rozporu mezi theorii a praxl mluvi p. dr H' -- on v theorii Českj
bratr, v praxi _ nu, ňekněme, redaktor , 'Času.. '

V theorii,,Času..se tomu iíká humanita, českobratrstvl, věcná diskuse, kritika,
rozum, občanské ctnosti, cit povinnosti, stŤIzlivost a nevlm co _ v praxi Jsou to
osobnÍ urážky literáta, ktcrj se mu postavil věcnou kritikou a odrazil Jeho pomlu.
vačnf kocourkovskf vfpad.

Všecko, co chci pŤÍmo l,Íci dru Herbenovi, Jest Jen toto _ cosi, co mělo bft i  Ťe-
čeno j iž dávnot

Pane, nepracu'7ete literárně léta a léta' nemgslite literárně léta a léta' MluvÍte
o rozumu v literatuňe _ ale to je slovo, ttáze. Nečetl jsem od Vtis léta a léta studie
literdrně nebo uměleckg kritické, essage nebo i jen knižni ťecense, kterd bg měIa ta.
kousi mgšIénkouou u!šku a znamenala něco pro literdrní Mgšlénku dneška, ZLnLi|
Jste s nÍ všechen kontakt' Á pŤitom chcete mistrovat svjm žurnalisticky povrch.
nÍm a Jalovfm zprlsobem nás' kteňl zápasÍme a nryslímeI Vystupujete v pÓze roz.
hodčÍho _ i Vy, i Váš kolovrátkáŤ _ v uměleckjclr a kritickfch otázkách' jichž
jste neprocítili, neprobojovali, nepromyslili' _ pro něŽ nemáte unitfnl legitimacel

Váš poměr k umění literárnÍmu i vjtvarnému Jest žalostně vnějškovy a kon.
venčnÍ'

Váš urrr napsal ve svém ,,Kolovrátku.. větu, která jest z neižalostnějších
lriuialil, jež se kdy v Čechách o uměni vytiskly. vy jste ji četl, \ry jste ji propustil
a opravdu: ona jest Vám vypsána ze samého ledvl. V ní jste vy cel$ a celj Váš
neunilfnl, konuenčně pourchou! poměr k uměnl,

,,Kdo porozumÍ modernlm proudúm v uměnl, porozutní také pokrokovfm
snahám pol it ickÝm...

Zde jest celj váš poměr k unění: Jest vám jakousi prúpraukou pro pol it iku.
I{dybyste byli napsalii kdo porozumÍ moderním proud m u matematíce, nadchne
se pro všeobecné rovné hlasovacÍ právo _ nebyli byste pověděli většÍho nesmyslu.
A vy mluvíte o Rozumrr v literatuŤe? o Myšlénce? Vy se svojÍ konvenčnÍ, triviálně
pohodlnou vnějškovostÍ? Se svojí žalostnou povrchností? Vy _ a myslitel?

Myslitel _ což znamená naprostou oddanost vnitňnÍmu světu, v$lučnou vášeii
pro něj' pokoru pied nÍm! Myslitel, kter$ dom$šll svoji rnyšlénku, tňebas se mu
p da pod nohama borti lal

Nechte, pane' po druhé na pokoji slova a pojnry, které Vám nic neudělaly
a které Jsou Vám uzavŤeny sedmerou pečetÍ.

Jest posměch a jest pomsta v nepochopenlch a zneužitfch ideách, a jej ich
chechtot zn| dlouho, d/oulro, uiišťuju Yás, déIe, než tušíte. Déle než kterÝkoli lidsky
hlas. A Je to posměch ÍeiavějšÍ než každj jinj na zemi.

Na konci svého ělánku naráŽt p' J. H. s obvyklou velkomyslnostÍ na fakt, že
loni v době bojr1 o brožuru ,,Národni divarllo a české drama.. poskytl mi pohost,in.
st 'vÍ v,,Čase..a uveÍeJrloval moje projevy a vysvětlení. Prf moje intel igence do.



7,7 nrysli si na l,o odpověď' Nezklarnal jste se v dťtvěŤe: moje inteligence ji opravdu

domyslila a zde ji máte, mily pane!
Tiskl.li jste moje projevy' rozuměl jsen tomu já a cely slušnf svět se mnou

tak, že stojíie, alespoů v principu, na mém stanovisku a souhlasÍte se mnou. I{e.

sou7,lasil.'i jste vŠa[, měl lste ne;en právo, nlbrž pftmo pouinnost vrátiti mi mt1J

článek a napsati mně; Milf pano, nestojÍm na Vaši straně, nejsem Vašeho názoru

na věc. obraťte se se sv1imi názory jinam!

To by byto muŽné a čestné. Ale vytloukat dnes v literárnl pÍi kapitál z t,oho'

Že jste mi někdy poskytl pohostinství _ milf pane, jak Žalostné! Jaká farizojská

diplomatika a jaká malodušná beztaktnost se to zde prozradilal

Kd 'gbgstemněbg ls louemnaznači t ,žesemnounesouh las i te ,bg lbgchsuo jepro .
jeugposta t , ,Samosta tnos t i ' ,nebo, ,S louu, ,nebojínémul l s lu 'k te r jby j i chza j i s té
rrvetejnil: nenÍ to vlc, neŽ akt novináňské slušnosti.

Éyty-ti v mém polenrickém feuilletoně loĎském urážky a beztaktnosti' jak

dnes tvráite, nenrěl jste ho uveĎejíovat _ měl jste mně jej vrátit. Ale pňijímat něco

pŤed rokem a pohoršovat se nad tÍm po roce' když jsem se rozešel v jiné věci s auto.

rern _ jak farizejské, mi]Ý panel
A vyvozovaf z toho nějakou ,,vděčnost.. ve věcech literárnich a principoulch,

iak žalostné! Jak nehodné myslitele, na nějŽ si hrajete!
Protože loni poskytl mi ,,Čas.. pohostinstvt, měl jsem snad letos mlčet k po.

ťouchlému a kocourkovskémtr toku na ,,V. směry.. _ na list, ktery vedu podle nej-

lepšÍho svého vědomí a svědomí? Měl jsem z vděčnosti skrfti hlavu do písku a tvá.

iii se, jako by se nic nestalo _ kdyŽ se .qtalo a když co se stalo, bylo nepěkné?

Y Praze 2t. čerr'na 1905.

ČIáneh druha

HromádkapŤekrucováni,zalhávánÍ,hrubfclruráŽek,onichžbysemělonrluvit
vla.qtně pŤed soudem a ne v novinách _ to je nedělní odpověď Herbenova.

Nechce se ti ji rozebírat a usvědčovat ze lži a falšovánÍ. Je ti trapno' Je ti

odporno. Padají iaké jakési iluse, poslednÍ zbytky ilusl _ a je ti smutno.

Ale nenÍ zbytí.
Tedy po poládku a nezapomíneJ, Že jsi v Čechách, v dnešnÍch Čechách, kde

kaŽdf nevyvrácenf klep, každá nevyvráeená lež rodÍ tisíc novÝch a i v1vrácená _

alesport deiet novych. Myslit, tvotit _ bah, pohádkal o to se tu nestojl, Buď lži

a klepar _ nebo .t,yu.""ái lži a klepy. Dobereš-li se tu konce, jest ovšem otázka.

Ťedy: podrob se! Zatni zuby, zamhuÍ oči _ a do díla. A posilrluj tě vědomí'

Že za každou vyvrácenou leŽ vyroste deset novfcli.
Dobr;i den, jsmtl v Čechácb!
t. tvikay prf nedenuncoval ,,Čas.. mladé literatrrry, ani prf neví, u koho Ji

denuncovat. Čtěte ,,Besedy Času.. 2l' května t. r.

,,Starší se prali v Praze ve spolclch a o prázdninách sjezdovali, Íečniti k měšťá.

k m a sedlák m _ mladši debatují v Praze o bolestném vyžitÍ oboJlho pohlavl

a všechno ostatnÍ taxrtjí Jako stádo a dav; staršÍ psali novely a verše' které byly

naivnl _ mladší píšou novcly a veršc, kter}}nl málokdo rozumí a když, uyeloužili
uojtici se pfi nich čeruenaii.,,

To že není denunciace? A u koho? Nu, na počátku u hlupákri a pokrytcri,
celého hrubého čtoucího gros _ a později po pŤípadě i troclru vfš. Kdyby se do.
pustil podobnébo paušdlného obvirlovánÍ celé neJmladší literatury ,,Čech.. nebo Jinf
klerikálnÍ list, pŤinesly by o tonr ,,pokrokové..listy lokálku a kňičelo by se proti
k|erikálnlmu denunciantstvi.

2. Nikdy prÝ neprohlásit ctr II' ,,Slavii..za svriJ zamilovany spolek' Prohlásil,
neprohlásil - já toho v bec o dru Herbenovi netvrdil. A|e kolourdtltdí ,,Času.. trpí
opiči láskou k tomuto spolkrr _ j inak nemohl by at,akovat, ,,V. směry.. tak perfidně
pro referátek docela taktní a benevolentní.

3. Nestál prf dr H. pti mně za lorlskfch polemik o divadelní broŽuru; měl prf
míněnl o mém charakteru jiŽ tehdy nevalné.

Falsátore, šedivy falsátore, čtěte alespoů, než se dáte do díla.
Nešlo o t,o' stál.li jste nebo nestál.li jste na něčÍ straně.
(NezáleŽí v bec ani máku na tonl' na čl straně stojÍte. Vy stáváte obyčejně na

oboji straně _ to již jest tak zvyk Vašl bohatfrské duše. Dnes na straně Rrrs ,
zítra na straně Japone ; nad čarou s čertem, pod čarou proti čertu; na první
Etránce s ďáblem, na druhé proti němu. Jedna noha jde ,,za hlasem krve.,, druhá
,,za hlasem rozumu., a proto bohatJ'rsky stojite nebo sedÍte na témže mlstě _ pokutl
to nějak nedopadne' Vy ani nepomrižete ani neuškodÍte jehněti * a proto jest
ttočista lhosteJno, kde jste loni v létě stál, seděl, ležel, kouíil.)

Ale o to jde' milf poctivečku, Že, smyšlel-li jste nevalně o mém charakteru,
měl jste to iici' měl iste se obtěžouat d hazem a hlauně _ neměl jste tisknout mgch
polemickgch stati a měl iste mně íicÍ, proč jich nelishnete.

Ale Vy jst,e polemiky nroje, když jsem Vám jich zasítat z uenkoua, mlčk1l a beze
sloua uuefejrioual, a pozd'ěji, když jsem s Várni hovoĚil v Praze o aféŤe, iste mně
sttědčil.

A nyní po foce' kdyŽ se rozcházíte se mnou pro jinou pii literárnI, hodlte po
ntně svojí urážkou: to je muŽné, to je čestné, to je ušlechti lé, ío je drtsledné?!

Mluvil.li jste něco za mgmi zády _ toho jsem ani nevěděl, ani jsem o tom
neměl tušení. o těchto talentech jsem u Vás loni ještě nevěděl; k těm pňiznáváte se
bezctěky aŽ dnes' Do tudfe neiekl iste mně ani sloua nesouhlasu nebo pochgbgl

Napsal jsem, že jste v celé aféie buď mlčel nebo sÍcÍl na mojl s|ronc. A Jest to
pravda. 19' Ííjna jste píece srta sponte v ,,Čase.. vyvrátili jeden passus polemiky
p. Sezinrovy! ]\fusÍm Vám i to citovat?

. 4' Prf neměl jsem dávat t isknout sv ch prací ,,Času.., když jsem o něm tak
špatnč sn šIel.

Falsátore, falsátore! Napsat něco takové|ro V|ček, a volali byste: utnout pra\.iei
a otloukat j i  o hlavu!

Vy vÍte velmi dobÍe, Že literarnich praci sv!,ch nctiskl jsen v ,'Čase.. léta a létá
a Že kdyŽ jsem jich píed lety (r. 1897 tuším) u Vás tiskl, jste mne o ně dfíue žddat.|
l \ry i Maclrar jste mne v té době o spolupracovnictví v ,,Čase'. žádali.

l  - |Viz Krit ické projer'-v 3, ..tr. l07- l l6 a l82* l93.l
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od Vás mám z té doby (leden 1897) list, kde mně vfslovně prav|te, abych Vám
nevracel exempláitl referentskfch (chtěI jsem Vám jich vrátit pro nesouhlas svtlj
s kritickfm směrem a zpr}sobem ,,Času..). To vite velmi dobňe _ a pŤece pÍšete
dnes svoje perfidnostit

Vlte také velmi dobÍe, že Jsem se neobrátil ve ,,V. směrech.. ptoLi celému
realismu, proli celému,,Času.. (vim positivně, že Jsou v něm i živly, které nesouhlasÍ
s VašÍm koeourkovstvlm) _ njbrž právě proti jeho kolourdtkdfskému baráěnictví,
klepaňenl a pomluvačstvl.

Já Vám svfch pracÍ' milÝ pane, nikdy nevnucoval. K literárnÍmu a uměleckému
směru Času, jak byl representován I/a.íí osobou a Ycšírn pr)sobením, nechuť a odpor
mrtJ Jen rostl: pro něj Jsem se vyhjbal Času' Iiterórně a uměIeckg celá poslednÍ léta.
A tlmto odporem netajil jsem se ani Vám, ani Macharovi, ani Masarykovi _ mohu
VÁm to doložit dokonce písemně.

Pos]edních sedm let netisknul jsem v ,,Čase.. nic než polemiky největší většinou
v indiferentnl rubrice, Neboť kam se obrátÍš, vrhne-li se na tebe ku pŤ. p. Čapek
v ,,Nár. listech..? NeodpovÍš mu pÍece za šest neděl ve ,,V. směrech.. nebo v Jiné
revui? Jest piirozeno, že jdeš do denÍku, jemuž stojiš bllzko' ne.li literárně a umě-
lecky, alespotl společensky.

ostatně i o tuto pňÍležitost k dnešnÍm kleptlm byl bych pĎipravil Vaši královsky
štědrou a velikomyslnou duši _kdybyste mně sám nebyl několikrát Ťekl, že jsou
mně vždy sloupce ,,Času.. k disposicil Dnes vidÍm, že pohostinstvl, kterého se mi
u Vás dostalo' bylo o něco horšÍ než ono, které piipravili Vereščaginovi v kterési
zablešené chalupě rumunské: tam šlo jen o blechy a o jedinou noc - ale jsou horšÍ
věci na světě než blechy' mil$ poctivěeI Je to ku pf. špinaué, potměšilé, uražIíué,
hrubé, iedouaté slouo, a tÍm házÍte po mně dnes _ a ještě po měslclch a letecht

6. Pan dr H. troufal pr} by si i dnes obhájit názor, ž'e,,literatula jest pr kop.
nÍkem (ll) politiky... Nevím, jestli by se to podaňilo intetektu p. doktorovu právě
v této versi a stylisaci _ ale, |alsátore, o tom nebglo ťečil Že mrlže literatura politicky
cltiti' že Jsou doby a směry v nÍ, které tak cÍtí _ pochyboval o tom kdy někdo?

Ale spor byl o to' maJÍ.li d smějÍ.li se ''moderní proudy v uměnl,, (nev líteratufe,
milÝ Íalsátore) propagovat proto, že zÍskávajÍ lidi ,,pokrokov$m snahám politick!m,.
(Bes. Času, str. l57).

Co jsem tu trestal, byla mgšIenkoud hrubost a tuposI (typická herbenovské
estetice, Jak vÍ každf' kdo ji trochu sleduJe)' která nazÍrá uměnÍ sub specie politiky
a cení Je pouze Jako politickou páku _ uměnÍ se musí měriti a ceniti suÚmí ulastnlmi
krileriil

A po druhé jest to i nepravda, holf a prázdn$ žvast' nesmysl.
Ať si mysllme pod ''modernÍm uměním.. cokoliv a kohokoliv _ ať modernÍ

poesii, modernl román, modernl malbu _ ať Baudelaira, ať Wilda' ať Przybyszew.
skiho, ať Dehmela, ať Huysmansa (kolovrátkáÍ ,,Času.. mluvil o moderním umění
v souvislosti s ,,Mod. revuÍ..) _ ať Goetha, Byrona, ať Gogola _ ať Maneta, ať
Whistlera _Jest nesmyslné psát, že zÍskávaJí duše pro ,,pokrokové snahy politické...

Každf' kdo o tyto otázky Jen nohou zavadil, vÍ, že sama inspirace veliké části
modern|ho uměnl _ a právě uměnl _ a právě moderniho _ jest odpor a hnus ze
všech politickjch pokrok a právě z nich.

A i kdyby pod modernim uměninr rozumél ,,Čas.. tfebas jen Dostojeuského _

byl by to nesmysl. Nebo myslt, že Dostojevskf by byl nadšen pro všeobecné rovné
h|asovací právo? Nečetl nikdo v ,,Čase.. ,,Deník spisovatelťrv.., aby věděl' jak! hnus
cltil Dostojevsk$ pĎed všemi politickfmi pokroky a svobodami v naŠem smyslu
s|ova a jakjm sarkasmem Je stihal? NevÍ nikdo, Že s našeho stanoviska byl by |gpem
politického konseruatiuce a zpdtečntka?

6. Pan dr Herben chce každérnu vyložit, že pr$ sláva a práce novináiova ne.
spočlvá v torn, aby psal kritické č|ánky'

Falsátore, starf falsátorel To Vy vždy tak nestoudně zacház|Le se slovem
a s myšlénkou svého odprirce?! A Vy berete si pak právo trestati Vlčky a ZákreJse?

RozevÍete si ,,Samostatnost.. na str.255l a styďte se, dovedete.l i  tohoI
Co jsem tvrdil?
Jen to, že kdo chce rozsuzoual literdrni a uměIecké sporg, musi kritickg pracouat

a lilerárně m11sliÍ _ poulré novinai'ení, potrlré papouškovánl frázl o ,,pověŤe.. k tomtt
nestačí'

Já jen tvrdi|, Že leta a leta literárně nepracujete a nemysllte, Že jste se zcela
odcizi| literárni a umělecké Myšténce dneška, a proto že nenráte práva lozhodovat
rrměleckjch a kritickfch sporrl: chybí Vám k tomu vnitŤní nryšlénková legitimace.

Já Vám vašÍ smutné novináiské slávy nebral, já Vás jen ugpuzoual z tribung
so.tdú umělecklch a kriticklc , karn svojí pracÍ nenáleŽlte.

7. Pan dr Herben chce pĎerazit ruku literátovi, kterf by mu pfipisoval vfrok,
Ž.e rrervy a cit jsou v literatuÍe pověra'

Nuže, otevÍete si, milf poctivče, ,,Besedy Času.. str. l90:
,,Nutí se do ně}ro (rozuměj: do temperamentu) chudáci (rozuměj: mladšl spiso-

vatelÓ) už ze strachu, aby jim pan Šalda nevyčetl, Že jsou bez krue a nerulL, na kte.
rfžto zločin má on někotik let osvědčenou šibenici nejmodernějšl konstrukce...
Jsem nepŤitelem MrštÍkova kŤiváku, polemik Šaldovych i zaslán pí Kunětické'
Všecko dohromady je to stejné, všecko Je to pouhá recidiva do dobg odbgté, kdg se
uefeiné uěci u Čechdch češilg citem, ne rozumem, Pan Šalda Jako ti druzÍ Jen pod
jinjm Jménem kňÍs| tu pouěru, která si dáuno zasloužila smrlí nejpotupněišl. Rozum
chceme, ne temperament."

Jak vidět' kladou se tu na jednu strantl: cit, krev, nervy, temperament (všech
těchto slov užlvá se promiscue) _ na drultott: rozttm.

PrvnÍ Jsou pověra _ v druhém a jen v druhém jest pravda a spása.
A Že jde o literaturu a o uměnÍ, vidi i dÍtě: či píšeme snad já' Mrš|,lk' pí Kuně.

tická o chemii nebo bakteriologii?
A tak: ,,pÍerazit ruku.. tedy! Jen komu, mi|! počestnÍku?
RáčÍte-li to myslit s tímto si]áctvim doopravdy, musÍte provést tuto operaci

na suojl uzdcné prauici, neboť ona to byla, která Vám tuto roztomilost nadrobila _
patrně když byl Rozum na procházce.

A Jen malou glossu vysvětlení k tomu:
Doktor Herben bezduše papouškoval hotovou, raženou již realistickou frázi:

I - [Viz zde sLt.77.]

6 Í'titiqbé proj.,, a
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,!2 1orgv, cit, ncťv}- . . . všccko povéra l Chyiil j sem j ej za ruku in flagran [i a podržel j ser tr
nru na chvíli joho nesmysl pŤed očinra' A on se zttrozi|; stydí se; utlká r:d něho.

A jako všichni hrubci pŤistižení pfi nepleše _ kleje, láteÍl. Honem sem nějaké
,,s i lné s lovo.. ,  aby zatušovalo jeho poráŽku.

A tak tedy: ,,pferazit ruktt!"
8.  A dá le '  poct ivy fa lsátore: nešlo o to,  je- l i  , ,S lav ia. .veÍejná nebo soukrorr lá

společnost _ šlo o to, Že i soultromé společrrosti rnohou se kritisovat (zvláště |,ali
benevolentně, jako byla , ,S lav ia. .  kr i t isována ve v.  Směrech) a že , ,Čas..  sám kr i t i .
suje velmi zle a uráŽlivě i soukromé spolky, bavícÍ se tňebas píi zavŤenfch dveŤíclr.

9. A dále: nebyl spor o to, má-li větších zásluh o v tvarnou kritiku p. Šalda
nebo p. Mádll _ ne, o takovou trivialitu jsem se s Vámi nepÍel! Njbrž o to, byl.li
p. Mádltiv odpor proti Munclrovi kriticky charakternf a lrodnotnj - což je, pocti.
večku, rozdíl.

vy ne falšovat slovÍčka - Vy lrned falšovat ve velkém' celé věty a odstavcel
Také touha po velikosti' pŤed níŽ smekám.

l0. Netvrdil jsem také nikde, Že V m JesL p. Marten nepohodlnf, nebo že Vám
jest jeho činnost nepohodlná; jak Se na ni dlváte, jest nezměrně llrostejné mně
a pravděpodobně i p. Martenovi. Já pÍibil jen po záslrrzc nerntrŽny a nevkusnf
zpt1sob, jak1tnt jej chtěl orlbfvat Vdš holourdtkdÍ!

TIm bych byl s Vašimi klepy, falsy a lŽemi hotov a nrohl bych osušit pero a vyjít
si na procházku: venku je nádhernf den.

Ale jsem Vám dlužen malÝ epilog, jakési resrrmé.
Vypravoval jste anekdotu o Vereščaginovi a chci se Vánt revanžovat _ jenže

ne fabulÍ, nfbrž faktem.
Bylo v rlnoru l904 _ tedy ani ne pŤed pril drrrlrfm rol<em. Pňipravoval jst'e

slavnostní čÍslo Macharovi. A dostal jsem od Vás list, kde mne prosÍte o pĎÍspěvek
pro toto číslo' PÍšete v něm: Bylo bg mně uelmi milé a bgIo bg iislě mité i Macharoui'
kdgbgste do člsla piispěl ať člmkoli; oba si Vtjs upfimně udžlme.

Pane, pňlspěvek jsem Vánr odepŤel listem, kterf jistě neotisknete. Ale l,o jest
vedlejšl. Co Vám chci ŤÍci, jest toto:

Pane, Jest poctiué' zváti někoho do slavnostního čísla, jsme-li o jelro charalrteru
,,mlněnl neualného?,, Zvete d.o sv}tch slavnostních čísel, které poŤádáte člověku sobě
nejdražŠÍmu, |alsdtorg telegram a protokolťt a lidi talent detekliunlch, jak kvalifi.
kujete dnes mne? A pÍšete jim pĚitom, že si jich váŽ|Le?

Té bídy'  mi lÝ pane..  .
Po VašÍ nedělní odpovědi dostal jsern několik listri od lictí mně cizích, |<teňí

n}ně radÍ' abych Vás za Vaše hrubstr'a pohnal pÍed soud. Buďte kliden: nestane

l  -  Mé zcela -skronrné níněnÍ v tomto puntíku, chco- l i  je p.  F lerben znát,  jest ,
Že nlánl s'elnl zásluhy o v1ttvarnou kritiku českou jako p. Mádl _ totiž žádné.
Neboť to, čemu se v kr.rlturnl zemi ňÍká vytvarná kritika a co representují r.e Francii
Liebas GefÍroy, Roger Nlarx, Le Blondové a v Německrr Nleier-Graefe' toho posttcl
nemáme .

se to. Ne proto, že jsem pĎed tjdnem odejel z Prahy sem na léčenÍ a že nemám

zrlraví, abych se mohl vláčeti po advokátech a soudcích _ ale pro cosi jiného:

nechci' aby Ťam končilo to něco, čemu jsme v nepoučeném optimismu mládí' já

a něko]ik starfch pÍátel, ňíkali kdysi: nou směr, obroda.
LeŽt pŤede mnou dva svazečky tist , zažloutlfch i blljch listrl, starších i no.

vějších; jedny Jsou od Masaryka, druhé jsou od Machara. Je tam leccos milého,

zvláště v listech Macharovfch. A pak jaká melancholická v ně zdvihá se z takovfch
svazečkrl listov 'ch! Jak tiší, jak konejší! A jak odzbrojují vět,y jako tato, chycená
náhodouznovějšího l istu Macharova: ' '_ _ poněvadŽ jsi Jedním z těch Ťídkfch
lidÍ u nás, kteŤí se nezpronevěŤili bohrlm své mladosti...

Člověka, jako Já, ktery sloužil jen umění, jak Je dovedl svfm ubohfm rozumem
a nejen rozumem, i celou svojÍ bytostÍ pochopit e pojmout' urazit nem Žete, ani
poslláte.Ii jej jako detektiva do Indie.

Vám nen1 ovšem tŤeba se sv:Ími talenty obtěŽovat se tak daleko. Vám staěÍ'
scdí|e.]i v redakci ,,Času... Vam kvete pŠenice v Čechách a bude kvésti dlouho
ještě v této smutné zen-ri, potácející se mezi frázéry a pedanty, zmítané Jednou
švinrtléňi a obchodnÍky citem a po druhé doktrináŤskfmi lineály bez všl obraznosti
a bez každé tvrlrÓí síly a svobody duše, zaplavované dnes citovjmi hrubci a surovci
a zítra farizejskfmi puritány a tichošlápky, ohlušené dnes Íevem frází šovinistic.
kjclr a zítra protivnfm kŤikem bezducli1ích papouškr1 žvatlajicích modernistická
hes]a tŤebas realiStické provenience

Vám jest zde dobĚe: neboť nejste nic jiného neŽ stové vydání staré lži' staré
lrrtrbosti, staré nevědomosti: nov:/ otisk starého bídného textu vázanÝ Jen do
realistlcké krlže a s realistickou etíketou na hÍbetě'

V Janskjch Lázních 6. červencg 1905.

EpIlog

Ntinulou neděli (9. července) ulehčil ještě dr Herben svému bezmocnámu hněvu
lolrálkou, kterou nemínÍm nechat bez trestu _ již proto ne, že íento apoŠtol ťealismu
vpravdě a ve skutečnosti tropÍ všecku neňest, kterorr in theoria a na svfch od.
p rcích pronásleduje.

A Jsem to dluŽen vlastně i svojÍ minulosti: člověk rněI iluse, ňekl Jsem zde ng.
dávno; nebyly velké (opravdu ne!), ale byly pňece. A dnes stydíš se za ně sám pied
sebou, vidÍŠ-li tu bědnou hromádku, v niŽ se sesula pŤi prvním doteku celá maŠkara,
celj hastroŠ. A trestáš _ ale trestáš také sebe, a rány, které zasazuješ, zaJíždějí i do
tvého těla. NenlliŽ pravda, pňÍteli l{oratio? Není to již náš osud' nás, nepolepŠitel.
njch idealistrl, trestati často i sebe? Trestati Se za to, Že jsme měli pŤíliš vysoké
mÍněnÍ o  l idec l r? . . .

Z mlch argumentú nedovede vyvrátit dr Herben ani puntÍku a proto osvěd.
čenou, domorodě starousedlou metodoui pomlouvat' zcela abstraktně a ušeobecně
pomlouvatl obtěžuj se maličko, drahá zkrácená dušičko, ohni se troclru v drahém
hÍbetě, sir bni se pro bláto na silnici a hoď, aniŽ mnoho a zviášť peělivě mítÍš,
trebas po literdrní prrÍcl svého odprlrce. V Čechách vždycky trefÍšl Napověz tŤebas
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Pan HerbeIl míní takÓ, že prÝ tito velcí autoii byli na mnc bcz vlivu' Nezušlec|r.
tili prf mojí bytosti' která prf jest i nadál _ hrubá. To ňÍká pán, kter1r si bere
t polemice právo ke všemu _ i k tomu, Že mluví o svÓm odp rci Jako o falsátoru
de1leší a protokoltl a detektivovi _ ale sám nepňeje mu práva ani tolik, aby mohl
vyvrátiti Jeho podezlránÍ' lŽi a uráŽky; učinÍ-li to a nazve-|i |eŽ lŽ|, nesmysl ne-
srnyslem - hned jest hrubcem.

NenÍ v literárním životě nic koničtějštho neŽ t,akové obvinění z lrrubosti.
Pan Herben zapomÍná, že lšichni uelcí auloňi činili ttltéž a že dobrd p lka iich

uelikosti jest prduě u oduaze, s iakou jmenouali uěci a lidt _ oškliué a nizké uěci a lidi _
jiclt praulm a ulaslnim jménem,

I(dyby hrubost byla v piímém a pravdivém, byť piíkrém a tvrdém slově, byii
l-ry ltrubci všichni' kdo kdy ňíkali lidem do tváňe pravdu: od starozákonnfch proro.
|tťr pŤes Danta a l{iltona až po Ruskina' Carlyla' Schopenhauera, Nietzscheho.

Co by ňekl p. Herben Carlylovi, kter;f filosofii liberalistickou vkládal do rist _
vepňrim a dával jim ji odchrochtávat? Co Ruskinovi, kterf mluví nejednou jako
k lotr m a k ničemrint _ k vrchol m anglického politického a novinového Života?
Co Schopenhauerov:ím utok m na německé profesory? Co Nietzschovfm sarkas.
tn m a vypad m na Ťadu Jmen' pokládan;tch za nejvyšší v lit,eratuÍe současné
i Ininulé? Co Hugov;y'm pamflet n na Napoleona?

trÍne Herbenovo obvi ování z hrubosti nerozčiluje ani dost ntálo - neboť jest
docela plané a l iché,

V im, že hrubost u literaluŤe jako u žiuotě _ skulečnti hrubost _ b$ud par|umouand,
Hrubost' opravdová hrubost v literatuÍe jest jinde' neŽ kde ji hledá dr Herben:

jcst Iam, kde se ialouě a lupě mgsli, benteruně cili a planě klábosi, kde nent udšniuého
uzlahu It uměnl a k literatufe a proto se uglhtiuti, kde rozhoduie rozumdťské chgtrdcluí,
ugpočet, tloktrindÍská šablona, prkenn line l _ všude, kde jest domovem literární
íarizejství.

l8. července l905.

John Constable,
ď,,aprěs les souaenirs recu,eillis par C. R. Leslie

I(niha, literá pŤicházt právě vllod lrri|,ice i obecenstvu na pevnině evropské,
1tokud se stará o pravou a vlastní genesi moderní ma]ÍĎské naší kultury. Constable
jest ttt skoro neznám, a pŤcce jest to nejen největší malíÍang|icky - nralíitňeba
pod|rhnou|, _ osamocerl:Í ostatně ve své zemi _ daleko vyššl neŽ Turner i neŽ
proslulí mistĎi osmnáctého věku, ale i vlastní otec francouzského krajináňství.
A ncjen francouzskÓ malby, tÍeba dodati: i něnlecké, pokud jest opravdu bezpro.
stŤednou a čistou malbou a ne ilustrac|, tŤebas v metrov;y'c|r rozměrech' Neboť na
ohni Constablově zažehla se i vlastnÍ malebná váše Menzloua.. pokud byl Menzel
sktttečnjm malíiem bezprostŤednl sily a horečné vise oka (byl jÍm skutečně v Ťadě
obraz hlavně svÓho mládÍ, jichž si sám neváŽil a jež sám prací pozdějšího života
i slovenr svÓlro stái.l zapÍral a zapÍel), prisobilo v něm také sémě constablovo;

8Ó
84 něco jako pochybu o její originalitě _ mnoho d vtipu takovf klep nežádá a sobě

ttlehčíš, drahá, pošramocená česká duŠičko. Ale napověz to Lak ušeobecně neurčitě,
Lak oblačně abstraktně, Žc tě nikdo nemriŽe clrytit zá ltmec. Bláío v Čechách doletÍ
vŽdycky, a tobě je dobi.e: ty sedlš pŤed prahem a nemáš daleko za Dec. Žádné trochtr
patrnějšÍ odvahy tě tvoje ul ičnictvÍ nestojÍ _ a sobě ulevi las, aonracta pošrarno.
c en á  duš ičko . . .

Prj moje polemika s drenl Herbenern utvrdÍ mnohé v dávném pÍesvědčlní,
Že pŤedstavuju v literatuŤe jen pouhg |onograt', mechanicky a bezrlu'!c opaktljicí
světové autory.

Ale, dobrodinečku: jaká režie! Jakj nál<lad vtipu a ducha jesl, tu vyčarpávťrn
na mne '  nehodného| . . '

''Utvrdí mnohé v dávnérn pÍesvědčenÍ..! Jaká brilantnÍ stylisacel Hnedle jako
od notáie! A dále: ,'pňedstavuje.. fonograf!

Nuže, milf panei piesvědčeni proti pňesvědčení! Nebudu se schovávat pohocllně
za ''mnohé.., za ty lepenkové ,,mnohé.., kteňi se dostavujl vždy jako na zavo]anorr,
kdykoli někdo nemá dost odvahy a sí]y, aby mluvil hrdfm singulárem a v prvnÍ
osobě _ a Íeknu Vám prostě, že Vy ,,nepŤedstavujete.., n1rbrž jásně česky: lsÍe ne
fonograf světov:y'ch autorrl, nfbrž pouhé sÍto na myšlénky svého mist,ra a bvŠerr,r
síto velmi děravé, a i jinak nespolehlivé _ a vedle Loho i mtlnek na hlepg, n,lynel(
neJpovedenější realistické konstrukce.

Těnr ,,mnohfm.. račte pak laskavě vyitdit tento vzkaz:
''Pňesvědčení.., které podle Vás majÍ, mohou mlti za jedné podmínky: toLiŽ, žejsots pourchnl, polouzdělani a ktepaŤští lidé, kteií o ,,světovfch autorech.. slyŠeli

něeo zvonit, ale jich samfch niltdy nečet|i _ neboť, kdyby jich četli, nemohli bytnysliti takové Žalostné banálnosti.
Právě kdo zná Emersona, Carlyla, Ruskina, Nietzsclreho, vt, Že jich nepieji-

mám' nybrž prom!šlim, prociťuju, zpracoutiudm, dom1jšIím _ že jsou mně látkou
a vfchodiskem' jako jim byli látkor"r a vfclrodiskem Plato, Montaigne, Fichte, Kant,
Voltaire a J.

Žádny autor nevyssává si látkusvoji z prstri a nejméně ovšem mr1že si ji vyssáti
z ničeho literární a uměleckf /rrjlilc.. pracuje látkou a tvoŤi z látky, irmělccké
i myšlénkové, kterou mu dává doba, v níž se narodi| a ve které žije.

Ále právě ten, kdo zná myšlénkovou a uměleckou látku dneška, vt, že lizpraco.vávám a prom!šllm po suém, Kdo zná svétové autory opravdu a nejen jako Írázi,
r.Í, že mohu lÍci s Mussetem: piju ze suo7J sklenice _ budiŽ sebemenši a prostšÍ jinak.

Uboltf klep, kterfm tu po mně lrázÍ dr Herben, odpravil ostatně již ,." pod"in'
minulého roku dr Chalupn;,i ve feuilletoně l. člsla ,,Mor. rozhledri.., kdyz jim po
mně hodil * českf praoriginál a pragenius, p. Rožek. Nedovolávám se t,-. p. ara
Chalupného nikterak Jako l i terárnt autority (dalek toho...); pÍipomínám io 1enproto' Že dr Herben tehdy s on|rn článken u slouně souhlasll _ aby dnes rrbožáctví
p. RoŽkovo opakoval da capo.. .

}IluvÍ-li se ostatně jiŽ o literárnÍch fonografeclr, zdá se nně, že nebezpeČn!
literatuÍe nebyl by fonograf reprodukujÍcÍ veiiké světové autory, n1ibrŽ fonograrjinf' v tichu a v temnu pracujÍcÍ a reprodukujícÍ jen _ melodie ze starodd,nych
kalenddÍti.. . Neboť jsou i takor'é skromné Íonografy, nezdá se Vánl, rnity pane? _




