
234 PočÍtá se na efekt čistě národopisnj a nalebnj, kterf se pak bude znám rn a osvěd.
čen;?m fikslaňskfm tahem vytrubovat za uspěch uměleck a věcnf; počÍtá se na
umdlené oko velkoměšťákovo, které se vŽdy rádo osvěŽl h;fňivou a kypÍcÍ táznt
barevnou; počítá se na uspěchy Uprkovyclr plátcn ve Vídni a na ochotnou asociaci,
která pÍiskočl odtud na pomoc dramatu; počltá se na rušn}' lidovf Život na scéně.
Počítá se... jen aby se s]avná správa pÍece nepŤepoč;tla! VídeIiská krit ika drama-
tická není na vfši dramatické kritiky berllnské, ale pies[o nalezne se mezi nÍ se111
tam člověk, kterf by se mohl podívat na umělecltou staubu, logick! tok a psycholo.
gickÚ uÚuoi dramatu pp. MrštÍkrl, na jeho kvality věcně umělecké a básnické, a pak
mohlo by snadno dojít k urazu...

Pan ilr Arne Nouá,k

Uzna]- 7a dobré pňipojiti ke své odpovědi prof' Masarykovi v posledním PÍehledu

odstavec, adresovan:i mně: vyčltá mně v něm, Že jsem uveňejnil list prof. Masaryka

a vidí v tom porušenÍ naŠeho pŤátelstvÍ' To Jest názor na pÍátelstvÍ ned stojnf spi.

'ovatele' a doce]a jiŽ spisovatele modernÍho. Myslím, Že pÍátelství literárnÍ musí

bÝti čÍnrsi vyššÍm než vzájemnou pojišťovnou proti kritice. ,,otevÍel-li jsem.. p. No-

vátovi, jak pÍše, ,,sloupce Noviny.., neÍekl jsem t'Lm, že zavLtám je kaŽdému, kdo

chce pronésti o panu Novákovi kritické slovo; ÍÍdÍ-li se jiné listy touto klikaňskou
regulí, ncildil jsem se jí a nebudu se jt ríditi já. NesouhlasÍm v lecčems s listem prof'

Masaryka a vrátÍm se snad k němu brzy vlastní glossou, ale to nesmÍ mně bft pÍÍ.

činou, abych jeho myšlenku potlačoval. Pan Novák táŽe se mne, pŤisuzuju.Ii listu
Masarykovu ,,charakterov$ poměr k vfvojovfm hodnotám dneška..? áno, odpo-
vidám, a prduě charakterou!; pro tu charakternost jsem jej pŤece uveŤejnil' Nesou.
hlasím-li i s prof. Masarykem, vÍm aspofi, s čÍm nesouhlaslm; u mnohfch literárnÍch
a jinfch historik nevÍš však leckdy, máŠ.li souhlasit nebo nesouhlasit, tak vyh bají
se každému zá.rraznému soudu a pevnému stanovisku, tak rozplfvajl se v nálado.
vosti, polostÍnech, odstínech i plnych stínech, tak scházÍ jim všechen vrely vztah
k látce. od takového historika, postavlš.li ho pňed stěnu, nedozvÍš se, je-li bÍlá nebo
čcrná; všecko, co ti po dlouhém muč'ení pÍizná, jest, že se skládá z množství teček,
z nichŽ většina zdá se nám bilá, což však nevylučuJe, že některé z nich nejsou snad
černé nebo jinobarevné. . . Kriticism stal se velké iadě našich lidÍ jen formou lhostej-
nosti, maskou slabosti a pohodli' kde cizínr velikym duchrlm byl ccstou k statečnosti
a školou odvahy.

List prof. Masaryka nebyl mIněn nikterak privátně, jak se snažl namluvit svému
č[enáňstvu p. Novák, list prof. Masaryka byl a jest uefein!: jest to uvaha, které dal
prof. Masaryk formu listovou; poslal mně jeJ, abych jeJ otiskl v Novině. Co jsem byl
dlužen svému pŤátelskému styku s p. Novákem, splnil Jsem' kdyŽ jsem mu vyhradil
mÍSto na jeho odpověď a kdyŽ jsem Jej pozval, aby se bránilv Novině.l NapovÍdá.li
p. Novák v PĎehledě, jako bych mu byl zavázál zvláštnÍmi ohledy' nenl pravdivÝ;
rnluví-li o ,'drlkazech piátelst,vÍ, jichž literární spory ěeské drltklivě vyŽadovaly..
a jimž prf se nevyhnul' vede si p. Novák nevěcně. Vt velmi dobÍe p. Novák, že na
podzim I l907], kdy jsem byl litelárnÍmi intrikami vyštván z volnych směr ,l cÍtil sice
povinnost zastati se mne veŤejně, že však povinnosti té se vyhnul, vyŽádav si svrlj
článek z redakce PŤehledu, diÍve než byl otištěn... A neznám ani Žádného jiného
prÍpadu, kdy by mně byl p. Novák osvěděil v literdrnlch Óo1íc sympatie, jak napo.
vÍdá v PŤehledě...

Jest mně trapno hovoĎit o těchto věcech, ale nutí mne k tomu tajuplně napoví.
danf tÓn jeho posledntho odstavce. Po něm již chápu, že p. Novák usoudil netisk.
nouti své odpovědi v ,,Iistě duševnÍ kultury české.., nfbrž utéci Eo 6 nÍ do tfdeníku'
,,věnovaného veÍejnym otázkám.., jak se tituluje Pfehled.3

l - Rubrika Naše bolesti literdrnl, v níž jsem jej otiskl, je rubrika diskusní'
2 - |Yiz Kritické projevy 6' str. 272 n.]
a ' stEuě Bepravgm dwolávÁ se proti rnBě p. Novák mÚtro pwudku j&io Če.
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omáčIn bez perel i omá,čka bez jí,chy
Zvon vzal si do charakteristického zvyku hledati s mikroskopickou péěl rrlznf

drobnější hnlyz, kter;/ se občas zdržuje v kožiších zvěňc i nejušlechtilejši. Zejména
mně prokazuje tuto pozornost dobÍe mÍněnou. ale ěasto seltrávajícÍ' poněvadínedo-
vtipnou. Jak dojemná jest starost,,,Zvonlkr}.. o mne, vidět z posledního č|sla, kde ci-
tují dvě větičky z mé nouindfski polemiky _ alespoti sedm let staré. Škoda jen, Že
Zvon sám nenaučil se ničemu pŤi tomto poučném zaměstnánÍ; jaké pŤlšernošti slo.
hové, jazykové i rozumové tiskne, pÍečte si čtcnáň vfše. Zde j eště někoiik dokladr1 na-
mátkou vybran1rch ze dvou poslednÍch čisel, která rnánr náhodou po ruce.,,Hroznf
t rav1y' smutek p ichflil se do (l) Haniny duše... (Calma: Socharka. rtiáhylovat
mtlŽe se jen něco /t něčemu _ pŤedložka pňi znaěÍ porněr vnějškovj.) Na téže siránce
v téŽe práci: ''co bude s naším dítětenr, Machu?.. a hladila ho po vlasech. slepenfch
krvl, a pramínek za pramÍnkem soukala ie mezi sulmi prsig (!), které iotikrát
l lbáva l . . ' . .As t ránkudáI : , , Je j l  žu loudpovahaohnu lase( l ) t f t inoupotomnárazu. . .
(Žuta,ktetá se oh1jbtil - opravdu cosi jeclinr čnél-to, jen ve Zvonul) ,,ExistujÍ tat<ové
hyeny citu, jeŽ se chodí napdst (||) na mrtuoliště cízlch pocitťt (!)... Risum teneatis. _
Co jsem zde citoval, je koňist ze duoa stránek (354 a 355)l List, kterf tiskne takovou
beletrii, ktery tisknc nabubÍelé, pitvorné, frázovité slepence slečen Calmy a JesenskÓ,
Trévala atd., měl by si rozvážit, než vyleze na boŽí sluncet ostatně i verše mají ve
Zvonu Žasně krásné, jasné a čisté - opravdovl klasikovél Tňebas hned v poslcdnÍm
čÍsle: ,,o, stromy, v hloubi _ mroucimi kfečouitě (||) kloubg _ pÍď (t) svojÍ áomoviny
drŽÍte.. (Fr. S. Procházka: Hynrna strom m)' Na tento rebus měla by se vypsat
cenaI Nebo jiná omáčka z téžc básně: ,,Je země vánri živa, jejÍ krev _Jaouc z mrt-
vfch hlubin, do Života zpÍvá _ až z uašich mizou nakgnul,gch ceu -- a v zázrak
pupenr1 se chtivě slÍvá... Napsat to někdo jinf, prošpikuje to Zvon padesáti vy.
kŤiěníky a otazniky.

Literární sm,ěšnost
V poslednÍm čísle Zvonu dává si dosvědčovat Fr. S. Procházka, že neni pÍisplvate.

letn kašpárkovské rubriky Perly v omáčce. Ale tvrdil jsem něco takovéio? Fr. S.
Procházka měl si dát dosvědčit, Že nenÍ autorem těch nesmyslrl, kterÓ zrymoval
ve sv;/ctt ,,básnícb.. a jeŽ Jsom PŤÍbil v pslednÍ Novipě.
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. Dodatek k lislu pro|. T. G' Masargkd' Prof. Masaryk žádá nrne, abych dodatkem

k jeho listu sdělii, Že tam, kde mluvÍ o mérn článku Víra kulíurnÍ (na začát,ku po-
s]edního odsťavce na str. 204), měl z něho na mysli passus' v něnrž prohlašuji svouvÍru kulturní za víru etickou.

Meditace

sluje nov}' katolickj čtvrt,Ietntk pro umění a filosoÍii, kterf redigují pp' V. Bitnar,
J. Kratochuíl a Firk-PacouskÚ, tedy pŤednÍ spolupracovníci na tyaenirtu Novf věk.Ke cti nového orgánu- dá se ŤÍci neJprve, že Jest prost surovostÍ a perfidností, kter;;rrÍi
se tak smutně vyznačoval Dostátrlv měsíčnlk Novf Život. sylo Éy také nespÍavedli-
vo neuznati, že novf měsíčník pŤináší již v prvnÍm sešitě svém sem tam práci dobrou
a slušné urnělecké rlrovně' Platí to h]avně o Jeho veršové částir básnicke pňeklady
Boušlrovy z Aubane]a jsou práce opravdu umitecké, item některé číslo Leubnerovo.
}Ínohem slabšÍ Jest krásná prÓza a essayistika, Jak ji alespo podává l' čÍslo, a bez-radností a nedostatkem novfch podnětrl a směrotvornfch a směrodatnych hledisek
trpí zcela patrně rubriky literárně a umělecky krit,ické; zde koketuje se s ruzn1imimÓdními zJevy napravo, nalevo, ale zaujmoui k některému vyznačnému zjevu roz.hodné a Jasné kritické stanovisko buď ie nechce nebo nedoveder starJ, osvědčenclair-obscur, ve kterém si libuje moderní katolicism českf od svych plenek, jesťpohodlnější. List bude-asi hojně žtti al tráviti, jak ukazuje jiŽ l. sešit, ze zásob starémysíiky katolické; Jest to Jeho dobré právo, Jako našim dobrfm práíem jest posta.
viti proti tomu nrÍš názor a noše pňesvědčení. A tu není mně poc.hyby, že mystickájiteratura katolická znamená ve svÝch vrcholnych chvílÍci 

""ji,,iá..ou 
kulturuduclra i srdce, ale dnes pňeŽilou a právenr pŤežilour svěťovfnázor, o kterfse opíralaa z něhož žila, jest poboŤen a každf novf den boŤÍ JeJ dál a vic. Neznamená to, Žeňíše duchová se menší pro nás, naopak: roste, ale s tím rostou a Sílí i kĚídla moder-ního č.lověka dychtícího po vzletu do nÍ. Nová mystika - mystika mnohem klad-nější - nová cl]em i metodou svou, vzniká a roste zvolna pÍed námi, a pŤÍrodní

vědy pŤipravují bezděky p du pro ni: nové vědecké názory o ustrojení hrnoty napŤ., nová filosoÍie evo]uěních narlějí Jsou základem, o něJŽ še optra jiz a opre ;eštěvÍce. A dt1sledkem toho pŤipravuje se i nová ku]tura srdce; srdcenroderního člověkachce jako lyra c1rvěli se ve vanu kosmického větru a ve vášnivé bratrsl<é láSce Žítiz odváŽnějších nadějí, planouťi vášnivějšÍmi žáry než srdce světcri, noiícÍch ses uzkostností nil<torak nesobeckou do pňedstavy svého boha a splyvajících s ní.Mimo íyi,o nejkrásnějŠí-nadějc dneška prijde jistě hluše a siepo návy o.ga,,, t.t..ybude se snaŽitj kňísjti odumňelé a odumirající iormy cítění. Tak na pĎ' lrned v l. se.

chische Li icratur dcr Geg.env'art v 3. sešit,ě Noviny |viz zd,es.r.70 a n.]; pověriěljsen tair: _ r4ldie sy:lpal ií sv1ich k p. Nor.ákovi i  k jeho práci --: i  z: n,;..oi i l lasim
: 
p^::: 

\o:.ákovpl:t: 1oj;ií:l nětt,cr}icli;igur Z po']lednl ;áz"--s-! :"t.*.*''.o 
"y"o;.,á c..:.;.] js- ' ' '  la '-, svtiu pt,.u'di k Nové čtské pot,: ' ic, v něi: 'z jsšri s oni '  : i:;y protikriíice pÓně }iovákově doloŽi] na trěko]ika 

"j.u."í(Novina č. 4, str. lig a n. [Vizzdo sir. 83 a !.1)

šitě navrhuje se pťacovati o renesanci divadla Calderonova. Znám a miluju Calderona 237

,"i" '"lir.er'o básníka, a1e svět Jeho, podivulrodně celf, jest i podivulrodně uzavňenf

l. n"Ňv; nenÍ tam nic, co by mohlo b1.ti kvasem novámu dnešnímu dramatu;

"s.'.x" 
r.'t v něm zužito a vytěženo logikou docela jedineěnou a Svou' ktera jest

ál'i.Jr..'' ce1ého světového názoru, o nějž se opírá drama Ca1deronovo _ názoru,

ti..v 'a- odcizuje a uzavÍrá každf novf den. Na zcela jinfch kulturnlch a spole.

i:*.i.v"r. bojištích boJuje se dnes boJ o moderní dranra1 z plamenťr a dfmr1 jinfch

r.ii.i 
" "r."s."ostÍ, 

poznání i doufánl, než které podává a z lich2 čerpá Calderon, rodí

," .', t,ot..t.ci' a roste zvolna _ vedle jinfch ťrtvarrl společenskfch a umělecklfch

- modcrnl drama.
K jeho vzrristu nepi.ispěje podstatně ničÍm ani rcnesance dramatu Shakespea-

rova, které stojí piece celou svou inspirací a celfm svfm názorem dnešku nekoneěně

b|Íže neŽ drarna Calderonovo. Renesance Calderonova mr1Že bj|ti zábavnou a ušlech.

tilou hrou literátri a učencri, zaJlmavou a pouěnou lekct dramatické retrospektivy' _

ale vÝvojovÝm cílem a drahou dnešního dramatu nepošine ani o vlásek, ztoLen|

a vfvoJe noderního dramatu ani neuspíšl, ani nezadržÍ.

ott u Sloaník naučnj

dokončen byl v nedávnfch dnech sešiten.r 631. ChvÍle jistě vhodná' zamyslit se nad

jeho dějinami, poslánÍm a vfznamem a posouditJeho hodnotu a karakter. V ottově
-stovnice 

uzavreno Jest kus našeho vědeckého a literárního rozvoje, ale i bezděky,

Že l ,kusJe j i chbídy .Ned louhoporozdě lenÍpražskéun ivers i typoča lysepŤÍpravné
práce k SiovnÍku, kterfŽ byl myšlen svfmi prvními organisátory _ mladou vě.

áeckou generacl, která se kupila kolem Masarykova Athenaea - jako encg|tlopedie

v plném slova smysle, t. j. lako dílo o filosofickém plánu, organisované vědecky

a jen vědecky
Redakční kanceláŤ, sestavenou r. l885, vedl prof. Masaryk a pracova] v ní mitno

Jiné i H. G. Schauer; ale když se stal prof. Masaryk nepopulární bojem rukopisnfm'

odevzdal nakladatel vědecké vedení podniku krajním universitním lronservat,ivc m,

kteňÍ byli,,beati possidentes..ve všech vědeckfch institucÍch a měli za sebou Žurna.

listiku' První sešit vy,šel za redakce Koňánovy a vrchnÍ redakce Tomkovy v lednu

l888; ve vrclrní redakci zasedali později JaťomÍr Čelakovskf, Maixner, Studnička,

Šolín a _ dva theologové, Krásl a Borov$ _ toto mixtum compositum bylo ovšetn

zpúsobilé ke všemu Jinému, jen ne k tomu, poJrnout a organisovat slovnÍk jako

jednotné vjrazné vědecké dílo, citlivé k aktuálním otázkám a bolestem vědeclrjm'

literárnlm a kulturnlm. ŠťastnějšÍ byla redakčnÍ kanceláĎ, do niž spadala, čÍm dál

tlm \,lc, většina práce; dostalo se jÍ v prof. R. Dvoňákovi a Pr. Sobotkovi dvou Ícdi.

telr1 jistě horlivfch a slušnfclr, ovšemže spoutanych.
VrclrnÍ redakce vykonávala většinou vliv negativnÍ, t. J' sestÍihávala nělrdy

hodně nialicherně články, které šIy nad JeJi rozum a chápacÍ schopnosti, a kam do.

r,cdla jít v beztaktnosLi, toho dokiade*t.'a je'' pňlpad, kdy mr1j čiánek o.dějinách
francouzské literatury troufal si censurovat _ zástupce právnické fakulty' tedy

ěir}' neodborník. Násiedky obJevily se ovšem btzyi z encyklopedie stávalo se dílo

kompromisní, nejednotné - pouhf obJenrnf naučnf slovník' pracovanÝ s nalou




