
238 soumérnostl' v němž vedle élánk v}'bornÝch a dobr 'ch paradujÍ i články prostňednloak to pňinesla náhodnostJednotliv}rch spotupracovntkrl) a v němŽ zŤídka dal někdojadrnbu a otevicnou odpověď na ak álni a ;;lénave právě tor..ti .',Já..xé, kulturnínebo literární, Scházela právě vyššÍ vědecká organisace' jemnější stŤedni vědeckéa literárni svědomÍ. 
_Jen tak mohlo se prinoáit - abych 'u.ar 

"l.l-li;rcí 
pňImo dooě1 _ že sub voce Brlft tvrdil tr'uorogiJÝ-"ut.. ''.;; ;;;;; ;;;;"i;,,vyvracelfilosof, že článkem J'an.Nepomucrr; lvr po'jr.n theolog, r.anzto ''!r.z.ro zde pro-mluvit ku]turnímu a literirnÍmu 

.r'i,io.ir.o.,,l 
českému íta. ,ta. Ž á.on"ycr' eastrSlovníku, pokud mohu..posouait, isou j,iž.x, a slauica _ 

"r. 
*s.* leckdy nesvou kritickou a firosofickou .n.iooou, 

"yn.z 
ju, .n*.no, ratlo", ri niz zauttra;tněkdy aŽ do malichern;,ich detailrl 1pl"ti #""raště o článcÍch p."}.-""l".''na, kterfpsal většinu modcrnÍ Iiteratury o.silo, nepoani*.li t,- náhodou zájezd Vrchlick'r).MatíĚství a sochaňstvÍ-byto svěieno ;ei;;;;;""ě asi od polovice dlla dr Harlasovi

iuÍ,lli,l"" 
větš,inou Žalostně; článek o 

.noáinovi 
na pr. jest l.","ar" umě'eck}'

Ale dost o tom í 
: ťiéT: Slovník jest dokončl,n a pochybuji, Že bude opakovánbrzy pokus spoiit ' jakfsi kompro-;*i,iil filosofickou encykropedii obecnychvědoností a konversa.ční 

:|oyrur<. ro.t trul" p}i,nati si, Že t"r.o"ei" iJ.*J ecně ency.klopedie se dnes píeŽiiy; širšt ětenáÍslv"-zaal.r. .y.t,le i,'ro.*a.i -j"íoo;"*"y'-,a sloŽitfch slovníkrl naučnfch, r.tero mor'o" se častěji obnovovat a doplrlovat v no.vfch vydáních _ čt,enáň-touir.i po pouJ.oi"zevrubném a vgaectom.sarrne raaě1ipo encyklopedii odborné, (Vadou ;..t t"r.e 
".st"stná 

technická stránka ottova Slov.n'ku,'Každé n..'o *::ln-.l'11^t'i"i^i,e _ieiostirrneai tě ani neŠtěstÍ odkazu -na troiím mÍstě: nejprve ve-všeobecném poňadÍirtavním , po a,,ne,ioiži,bh a opra.udch toho kterého dllu a. po tňeti v s.,pteÁento,,l1 
'.'",:uY k.ontčném. Tyto dodatkya opravy na konci každého dí,luby|y nešťastná myšlenka!) Se sv;,/mi světlÝmi i tem-

ll;1i,],"n'o"-i 
z stane teoy oitiv sl"""ir. asi nadtoulro pňÍznačn1l' doně, v niž

Zároveri počaly vycház et Doplrikg k ottovu Slovníku, jichž jest ovšem na v5isostpotňebÍ. Piál bych.' j::::bI 
.ryry 

p.".*á"y s větši b.dl ivostí než prvnÍ sešit,právě vydanf, kterf neobsbjí 
""i 

pli p."r.leo'"'tr docela zběŽném . Alíe-nberg, jest
li.ťi;ll]". 

pŤÍliš vfznamnf a konďně.i 
" 

e..r'a.n pŤÍliš ětení aby směl blti zd,e

Kus naší kulturní bíilv
odhali l  veňcjny projev vfboru Mánesa, uveiejněn l2. čorvcnce [1908'| v t is{,echčeskyclr a nadepsany Z o obi,fu 

"^iiiiiin st,ž).i,'í,i;,,r-ist vyrioru i';;*.], .,,,o,.u;"
iffi l;nffi t;:Í jŤx;5 i p o. tu p.,á u 

.u 
;'"'J;;1' };*dť. ;. ilr*;n: ;iln *n

"r",i'l,l,'e",o;;; :.;;ťi:::'jÍm^jako. 
Stav č9skf; ze er<aaemie sá."]'"ilíi."""r"

sr vnutiti za kolegu vytv".'.l.'u 
nesc ncjprve Jcjí sbor.profeso.rskf, kter! '.Jo;i a"r

modernÍm vÝtvarn1kem n|.'"Ti'T""Š.jl'l}.nn^:l":'.o'se aoptnit nitt".}. n'ráay^m o d ernÍm vf tva rnlkem čes k f Á. N.'e ;;;. ;;;;#' ;,']:llii..x'"T'il*]Ť..J#

lohu dohrávajÍ'  jde v či mlad m, svěžím si lám, zejména členr lIn Mánc'ra,  do kraj .  239

nost i  a nezastavuje se ani  pŤed prostŤcdky, které poškozují ceikovou věc národní.

ProfesoŤi Akademie jezdÍ na principu autonotnie sboru, ktcrf se chce doplrlovati po

své vrili a nedá si vnucovat za kolcgu nikoho zvcnčí * ale princip tcnto dovedli

staí'Í páni uhájiti jen ptoti sugm a ne proíi uladě. Doved|i so postavit proti tomul
aby byl na Akademii dosazen malíŤ i tak neutrální a nenovotáŤskf, jako jest Knlip.

fer, ale nedovedli pÍelrazit jmenování prof . Thieleho, nota bene umě]ecké mediokrity,
která měla na Akademi i ,  jak správně poznamcnává vfbor Mánesa, jen poslání
pol i t ické' .  .  Na druhém mÍstě obviĎuje l is t  Mánesl iv české vr1dčí kruhy pol i t ické,
které jsou nepňístupny kaŽdé odborné inéormaci a nedovedou čeliLi positiuními
iniciatiunlmi ndurhy némeckému odp rci, znamenitě inťormovanérnu a vŽdy pa.
rátnÍmu, houŽevnaténu i soustavně v;y'bojnému. Na straně české není peuného
kladného uměIeckého a kulturniho pokrokouého programu' jehoŽ provedoní by se č;ská
pol i t ika soustavně a mctodicky domáhala.  Tento stav vymst i l  se ovšetn zase jednou
krutě. Došli jslne dnes k tomu, Že vedlc ryze německé Akadernie, za|ožcné na širok:ich
modcrních pokrokovfch základccli a organisované po nejlcpšÍm modernÍm progra.
rrru, budeme mÍťi ustav byť ne utrakvisticky, alespori (a to nevážÍ rrléně) necclf,
zakrněly, opožděnÝ za časovfm unrěleck1/rn rozvojeln, Ťízenj unrěleckfmi sitami
krajně nesnášclivfmi a nepŤlstupnyrni noder.ním myŠlenlrám vfvojn1y'm... Proto
volá Mánes po obrodě české Akadenrie v tvarné, po obrodě, kterd bg šIa ke kofenúm
a odsírani]a zlo v základě. Clrce opravdové, vy:,oké urnělecké učlní, učenl opravdu
ceslci a opravdu modernt, které by vedle škol posud na něrn zÍízen1/clr bylo doplněno
i školami pro malbu monumentdlnl, Itajinomalbu, architekturu, sochaistui a gra|iku
a jehož vedení a správa byla by pŤiměŤeně zmodernisována, což lelze rreŽ doslova
podepsat.

AJéra Městského iliaailla ainohrailského

napÍná a pobuiuje již déle tjdne všecku českou veňejnost. vnitiní porněry na di-
vadle vinohradském byly již delší dobu napjaty do krajnosti, a stačila jakákoli
vnějšÍ piíležitost, aby rozkvašen$ nápoj piekypěl. Podnětem k veŤcjné roz|tŽee,
která ryclrle vzrost]a v nenávistny boj na život a na smrt, byla hrubá nešetrnost,
s jakou pŤijal správní v;rbor družstva Ťcditele Šuborta, vrátivšIho se právě z umě-
Iecké v}rpravy vtdeĎské; byť vfprava tato neznamenala toho uměleckého vítězstvÍ,
jak se zdá většině naší vcŤcjnosti, nelze pňecc upflti Šubertovi ani ušlechtilé opravdo.
\'osti, ani vrlle nejlepšÍ a nejryzejší' ani opravdov ch zásluh jeho ieditclské ěinnosti
_'všecky rckriminace byly jistě (mírně nlluvcno) nemístné i nevčasné. Insultovanf
Ťcditc] vzdal se své funkce, s nim všalr rninto naclání správnllro v:iboru ztotoŽnil se
cclÝ pcrsonáI divadla Vinohradského, operní i činoherní, a zahájil stávku; chcc
vrát i t i  se k d ivadclnÍ prác i  jen za podnrínky, Že bude divadtu zachován Šubert
Ťeditelern a že budou zbaveni sv;ich n-rIst šéf opery Čelanskf a sckretái Štech, v nichž
vidí ělenstvo intrikány, nepŤátelské sobě i ktidnému v;y'voji ustavu' Pol<usy, snaŽÍcí
se prostňedkovati mezi ncpňátelskil'mi tábory, se rozbily, a tak dojde asi k likvidaci

:tar9|]o 
družstva; zaLím pracuje sc jiŽ na utvoÍení druŽstva nového, liberálnějšÍho,

prodchnutého duchem opravdovějšÍ lásky unělccké, v němž by bylo zastoupeno

l . lviz Kritické projevy 6, str. l70 a n.l



240 počet,něji i spisovatetstvo a unrě]ectvo české. - Nejsou mně známy porněry opernÍ,
ale' pokud tyče se činolrry, nemriže kritickf pozorovatel, vzdálen všech osobních
proudti a stojící na stanovisku ryze unrěleckém, Jako Já, nevítaii tohoto rozvoJe
věcí. Postavíšli vedle sebe Šuberta a Štecha, nemr1žeš ani chví]i váhaíi. kam se
sklonit, sv}rmi sympatiemi. Šubert Jest vedle Štecha uměleck1y' klad' untělecká hod-
nota; nejsem nekritickfm velebítelem Šuberťov1trn, ale tolik musí pÍiznati kaŽdf
slušn! posuzovate] vinohradského divadla, že v Šubertovi ztělcsnily se všecky lepší
utně]ecké snahy tohoto ustavu, kdcŽto družstvo clrt,ělo uměn{m vydělávat a obchod.
ničit, a Šteclr svou nezŤÍzenou a nevybíravou panovačností, které neodpovídá ani
zda]eka jeho vnitŤní duševní fond, svfm pňcdměstsky obmezeneck m násiinictvím
a svlm v$dělkáiskfm duchem usiloval strlrnouti ustav pod urovcĎ vší umělecké
slušnosti, jako tam Strhl Již spisovatelsky spoiek Máj a všecky jeho podniky. Ale
tyranii jeho, jiŽ ke své hanbě sneslo a snáší spisovatelstvo české, dovedlo setiást'
ke své cti, herectvo Vinohradskélro divadla. Posud byla strojena v Čechách nejčas.
těji spiknutí proti dušcvní pov}'šenosti a nesmlouvavé opravdovosti a zaujatosti
ideálcin _ zde Jest jednou vzpoura proti hrubé, nevybíravé tyranii prostŤednosti,
a proto měj naše upŤímné sympatie.

Stáaka .Personálu Vinohrailského iliaailla

skončila sc l0. ŤÍjna [ 1908] a skonči]a se neslavně: lrompromisem, kter1t není mravnínr
vítězstvím, a bude, zdá se, počátkem vleklé umělecké choroby vinohradského ustavu,
která JeJ asi dl'Ive nebo pozděJi zdolá - ovšem u těch, kdož kladou na Scénu vino-
hladskou poŽadavky uměleckého rristu. Šubert odstoupil s ňedite]ského kŤesla
a zatínrním ňeditelem jrnenován arclritekt Hebcrle; p. Čelansk dostal k.atší dovo-
lenou, během nlž budou vyšetŤeny stlŽnosti, vznesené na něho členstvern; sckretáŤ
Šteclr zristane ve svém riŤadě, ale bude pr;f omczcn na svliJ psací strll' '. ToLo
rozňcšení dává jistě malou záruku pro uměleckf vfvoj vinoliradské scény. Zasaho.
vání správnÍ rady do vedenÍ divadla a nevybírav1i vliv Její v repertoir divadelni
budou tím Jen Ještě zesÍleny. opravdovost členstva Vinohradského divadla a jeho
touhu po tom' postaviti se na stanovisko vjlučné a dris]edné unrěIecké opravrlovosti,
jsem v minulém čísle pňecenil; nebylo Jich ani zdaleka v té rníie a v tom uvědorněnÍ.
Jinak bylo by se rnusilo dospět k černusi charakíerněJšímu, ncž jest tr:nto kompro-
mis' p í/lš pohorlln! a proto málo Šťastnj pro budoucÍ rozvoj.

Posleilní číslo Filologicklclt, listti

pňináŠÍ z péra Alberta Pražáka velmi správnou a pŤi všÍ síručnosti ke koÍcnrlm se
prodÍraJící karakteristiku dila Elišky Krásnohorské Jako doplněk a opravu máio
kritického článku slavnostnÍho, kter1/ o ní uvereJnil Archiv frir s]avische Philologie.
,,Krásnohorská,.. pÍše p. Pražák, ,,jest básnick;? talent druhoiadf, pŤedevšírn for.
mální, vc všech oborech prostŤední, Jenž by za poměrri sebepiíznivějších ÍIebyl prc.
kroči] hranice prostŤednosti. JiŽ Bendl v době, kdy Krásnohorské kaŽdf básník
pňipadal šlechticem z neJvznešenějšÍho rodu, princcnr z pohádky, zjevem z božI

milosti, vyíjkal jí nedostatek lyrického fondu, málo citu, aby člověkem hnula a Jej 241
rozpálila: těžko prf mu komponovati, když pňi slovech básn'ĚěinÝch ztlstává zcela
chladnf. Tento pňípad jasně osvětluje podstatu poesie E. Krásnohorské. Je idealis.
tická (Bendl fascinující hrou unášel Krásnohorskorr do jin ch světt1, jichž nikdy
nedovedla opustit a zaměnit skutečnostÍ), je fani"ast,icko romantická, idealisuje si
okolÍ, náťod' vztahy životní, ale tato schopnost nestačí na poesii: nitro je ověšeno
irleálními snahami, ale neni tuoŤiuě horoucí, d,obyuatelské; snaží se blt bdsnicklm, ale
nen! iIm Úroaenou prauou ulohou. Uttkajlc životu, je vždy hotova raději idealisticky
pŤebarvovat a zastÍrat než dát poznat rub života, a to Ji v očíclr stejně hledícíclr
čini]o vclkou básníňkou. Její filosofií byla romantická os]ava národa, kletba nepŤá-
telr1m (a nepŤltelem byl kaŽdf' kdo se projevoval kriticky, tedy na pi. také protiv.
nÍci RKZ), sentimentálnÍ pathos, Jež ve zvětšovacích sklech proti tlalé skutcčnosti
spatĎovalo zbra . _ Pan DoleŽal se domnÍvá, že Krásnohorská byla by stvoŤila
slavné dílo dramatické, kdyby jÍ to byl veiejnf život dovolil. A pňece dramata
Krásnohorské, kromě jednoho na pÍedměstí, nedostala sc na scénu, jinak autorce
zcela pŤíStupnout - Rovněž essayistickou činnost E. Krásnohorské slušÍ posuzovati
stiízlivě. Kritika její je čím dáI reakčnější, mnohdy podstatně se nelišíc od někdej.
ší}to stanoviska Jakuba Malého. Proto r. l878 zakŤikovala tehdejší lumírovce,
vedené Vrchlickfm; proto proti Máchovi stavěla Tyla; proto jÍ Jahn ještě po smrti
je typenr pravého básníka a proto i Zola jest jí kloakou, je zvíŤecky brutálnÍ, pÍe.
konal sprosťáctví tuctovfch hlav, jeho dílo je pobělrlicÍ bulvár a obsahttje pyra.
midy surovostí - Krásnohorská v nekrologu nelituje, že zemiel, nlrbtž Že ŽiI, . .
A podobné mÍněnÍ má také o,deliriích modernÍ vzdoroliteratury.. To ncbylo jen-
posuzování v ducttu zastaralém, to bylo nebezpečné reakcionáŤství... Souhlasím do
slova a do plsmene.

Leo BergL

pojednávaje o užÍvánÍ cizích slov a polemisujc proti prof. Bduardu Englovi, plše
mezi jin1rm v Li|' Echu str. 7, rol. X: ,,U nás nenl dnes spisovatel vychováván, aby
psal dobňe, n}tbrŽ aby psal rychle a mnoho. Kdo píše rychle a mnoho, na tom jest,
aby si práci usnadni]. Sáhne po nejbližších slovech, volí nejznámější rčení, s vášní
užívá cizích slov, cituje, jen aby byl co nejrychleji hotov a naplnil co nejvÍce mlsta.
Psáti dobŤe stalo se u nás jak1imsi zprlsobem sebevraŽdy p]n:im utrap' a dokázati
něco Jest všude, zvláště pak v literatuŤe, smrteln1fm hŤíchem, jenž nemrlže b$ti
prominut, nejméně současnÍky. Zato Jsou analÍabeti pěstováni pro literaturu..,

Co jest kulturní?
Pojmenovati kaŽdou věc vlastním jrnénem; nazvati vránu černou a labuť bílou,

niěemu ničemou' lotra lotrem, lháŤe lháňem. Základem kultury jest pravdivost; ta
nevyjde nikdy z mÓdy. Á tou se budeme Ťíditi vŽdy v našem listě. Tolik jednou

1 . [Viz zde sÍr.224)

|6 Krltt,cké proleua ?




