
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)
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242 provŽdy pokrytc m, kteií sc pohoršují nad tÍm, že v listě duševní kultury českÓ
neiíká se darebákovi ušlechtilf pane, hlupákovi talente a naděje vlasti, octu bon.
bone a trusu vorlavko.

Sebrané spisy F. X. Suobody
počínají právě vycházeti nákladem Vilímkovfm v tfdenních sešitech; zahajuje je
román Srdce její vzkvétalo vŽdy dvěma květy. Jsme upŤímně rádi, že doclrází
k tomuto podniku, kterÝ poskytne teprve náležitou možnost pŤehledu jeho roz-
sáhlého i silného díta i pÍÍležitost k jeho ocenění ce]kovému. Ke spis m Svobodovfm
se brzy vrátÍme.l

Literární triuolnost
\r reÍerátě o p. Dykovu aktíku napsali kdesiz naráŽkou na proslulé slovo Hebbe.

Iovo, Že pii něm propadlo vinolrradské obecenstvo' Hebbel měl právo razit toto slovo
ve svém pŤÍpadě, kdy obecenstvo nepochopilo jeho dlla opravdu hlubokého' na něž se
sousti'edil všemi silami, na němŽ pracoval léta a v němŽ podal celou svou bytost,
al^ Je literárnÍ lehkomyslnostÍ a směšn m i pošetilÝm zneuŽÍvánÍm tohoto slova'
dovolává.li se ho někdo pŤi žertÍku p. Dykově' kter! není víc než dialogisovanf
feuilleton a mÝdlová bublina. VáŽit slovo a cÍtit jeho dosah _ to je v Čechách cosi,
o čem se snÍ teprve aŽ stému spisovateli.

Čím psal Saatopluk Č,ech?

Domnívali jsme se až posud Jako celf svět, že perem, ale váŽné pochyby o tom
vzbudil v nás Čechrlv nekrolog v neomylném Zvonu č. 23, str. 368' Čteme tam:
,,Svatopluk Čech nám umÍel, ten krásnf a velebnf kmet, jehoŽ srdce... atd., jehož
dlari ani jedinkrát neseufela uzdcného péra, aby se zpod něho (|) nezrodila perlička
krásy, nadšení a posilg (l) české duši...Péro svlrá se vŽdycky, jak známo, jen prstg,
dlanÍ svírávají se jiné nástroje, trochu hrubšÍ, tňebas ne proto méně uctyhodné, jako
jsou r c, molgka, se&era. Nebo snad chtěl ŤÍci p. prof. Sekanina, autor tohoto libo-
dechého kvitku stylistického, že Sv. Čech _ ugmačkáual z péra ty zázračné perličky?

Slečna Iza crégroa
rozloučila se pŤed několika dny s obecenstvenr Národního divadla jako Mária v Copu,
chceme doufati, že ne navždy. Nepíšeme tedy uměleckého nekrologu, njbrž jen
povzdcch za herečkou velmi inteligentnÍ, která byla myslivou i cÍtivou umělkyní

f - [Viz zde str. 278 a n.]

2 - lViz zde str. 2181

v olném smyslu slova, cosi, co dá se iÍci Jen o nemnohfch jejlch kolegyních; zvláště 243

ienské ctraraktery rlpadkové a duše blaseované, nudou podryté nebo jinak patho-

.*i"ue, sžehnuté nervosami, zprahlÓ horečkami smyslrl a obraznosti, měly v nÍ

inierpretku zvláštní jasnovidnosti a sl ly intuičnl.

Parasiti NoainY

Dosljchám se, že v 6. ěísle Časopisu pokrokového studentstva velmi se tužÍja.

kfsi mládenec, patrně veden klamnou nadějl, že mu prokáŽu ještě jednou čest vf.
prasku.l Jest mně lÍto, ale človÍček pÍeceIluje lehkovážně sebe i svtlj list; nemá ani

ii,Í.i''y vjznamu, kterf si pÍikládá. Takouého hmyzu Novina Již dále živit nehodlá.

VoIné stněry a čísle 4-5

glossujíce smrt Hlávkovu, napsaly mezi jinfm: ,,Jeho stavby nejsou pro dějiny
ces&é arclritektury vjznačn1rm bodem a nejsou ani personelně charakteristické, iak
tomu chce F. X. Šalita.,, To znamená, podsunovat mně něco, co Jsem ani nemyslil,
ani neÍekl; v Novině seš. 6, str. l90 [viz zde str.220 a n.] napsal jsem pravf opak toho
o Hlávkovi. Pravlm tam vÝslovně, že architektura Hlávkova jest ,,mrtvě učenecká..,
Že povaha Jeho jest komisnl, stŤízliud a suchá, že netuofl, nfbrž jen ,,obratně skládá..,
že stavby jeho vyznačuje ,,historickf formalism a vnějšková korektnost... Tedy
všecko pravf opak personelnostil

Zola u českém rouše

Nemáme posud piekladu ani hlavnlch děl Balzacovych a již ohlašuje se druhÝ
pÍeklad Zolova románu ,,Débácle... Po prvé pieložil tento román asi pÍed 15 roky
BedĎich Frlda; novf pňeklad vyjde ve zvláŠtnÍ knihovně, velmi skvěle otitulované,
tuším světovjch románrl (na tituly jsme chlapíci!),aredigované Fr. Sekaninou,
literárnÍrn referentem Zvonu a NárodnÍ politiky. Také ukázka literárnÍ kultury
ěeské.

Ceskj spisouatel a česhj jazyh

,,Platl to pňedevšIm o první části knihy učetně až po Rousseaua,.... píše p. o.
Theerv Lumiru ě. 7, str. 333, a necÍti, že napsal nesmysl. Chce-li Rousseaua včÍtat,
nesmÍ Íici po, neboť po vylučuje věc, pŤed níž je poloŽeno; chce-li věítat Rousseaua,
stačÍ, íekne-li po druhé do Rousseaua a odpustÍ si pleonasm ,,věetně...

| - [Viz zde str. 230 a n.]




