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Chytil jsetn v trrinulétn ěÍs]el in flagranti Horkého za líInec pňi rnstivénr ulič-
nictv|; dokdzal jsemnu, Že m.ně podsunuje cosi, čeho jsem ani neŤekl, ani nemyslil,
Že si chcc pĎlliš lacině tropit šašky z čehosi, čemu nerozumí; a nastaviijsenr mu, aby
lépe poznal, co ztropil, zrcadlo jeho vlastnÍ minulosti. A věděl jsem, co nástane. Znám
českého literárnÍho člověka a nezklamal mne ještě niktly. lvÍám své zkušenosti a za-
znamenávám si je do dcnIku, kterf nese dojelnn)' název Kde dorrov mr1j? IJork1/
lremá ani slova drivodu nebo vysvětlenÍ své nes]ušnosti,2 a proto sem s naáávkami.
podezÍráním, pomluvou! Rozumí se, že jsem hrubec, osobnl ješita, pathologickj
pŤÍpad, individuum nebezpečnější české kultuie než Kronbauer. . . Tňáskl Je to dost
silné? A bude tleskat po tonr'galerie?

A pŤedvídal jsem i, co ještě pŤišlo. Piijcte to v Čechách vždycky, kdykoli Jsiněkoho věcně usvědčil. Vrhne se do náručl okamžitě t!Ým literární-',,"pňát.l,lrn,
tiebas včera stál ještě proti nim' A zvolá v divadelnÍ pÓze, co zvolal v tomto pŤipadě
tlorkY: však už i Dyk, však uŽ i Holy zakusili, jakf mstiv$ malichernf ctrlap Je ten
Salda! Však uŽ i mnoho jin]/ch vidÍ, jak Šalda hubí Novinu svou tnstivou osobní
politikoul (Těch ,,mnoho jin!ch.. jsou bezplatní komparsové a dělaJí vžrly dobrf
efekt v Čechách, kde stále rozhoduje o duievních otázkách majoritá.)

Tedy Hork mlní, že jsenr z osobnÍ mstivosti ,,ztrhal.. Dykovu akiovku Ranni
ropuchu,3 _ lrotové kulturní arcidílo; pŤi něm prf pÍestává všechen subjektivisrrr,
tu nrusÍ každÝ slepec vidět, Že stojl pňed literárnÍm fenoménem. . . To on llorkf
jest jinak velkodušnf. Také měl s Dykem polemiky' také mu Dyk ublížil, a on pňeco
zneuŽil pňi pííleŽitosti Ranní ropuchy Hebblova slova o propad]ém obecenstvu...
Tak je velkodušn:i' a velkomyslnf Horkf. Zrovna do čttanky měI by se vloŽit jako
piíklad této vymírajícl ctnosti.

Milf p. Horkf! Velkodušnost jest krásná ctnost, ale musí se provozovat ve tnrě,
kde ji nikdo nevidí, jinak se snadno zvrhuje _ jako ve vašem pňípattě _ u neukusnou
theatrdlni pÓzu a liter rní politiku. Já bft na vašem místě a bft náhodou nadšen
(nadšenl jest konečně věc, za kterou nikdo rremtiŽe, a většina lidí, jak Ťíká Ruskin,
užene si nadšení jako rfmu, ncvÍ ani, jak k němu pňišla) p. Dykovou aktovkou, napsal
bych o ní sice lrymnus, a|e podepsal bgch ho neitemnějším pseudongmem, za nimž by

I [Yiz zd.e str. 217]
2 Pontáhá si jen fikslaňstvím a vylhan;l.m mravnínr rozhoŤčením _ v tom je

odedávna p' Horkf mistrem. Piipomněl jsen v minulém člsle, že pan Hork psával
a cítil jinak kdysi, kdy byl prostyrn literárnim začátečnÍkem, ''už d''e., kdy je lite.
rárnÍm Óinovníkertr, dvojnásobnfm redaktorem. Za to mně pan Hork} spílí svfm
roztomil1/ln zp sobem, jako bych ,,očichával a odvaŽoval -,' kus ctrtela;.. ČtenáÍi
tohoto list'u vědÍ, Že jsern se ničeho takového nedopustil a Že jsem jen prostě tconsÍo-
toual uefejné faktum, které se čte na posleclní stránce NárodnÍho obzoru i Hurrro.
ristickfch listtl' Á íaktu toho bylo mně ti.eba, aby posvÍtilo na něltdejší revo]učnj
žár p. Horltého, kter;l' vzplanul rychleji než slaměnj věchet. Stejně nejapné Jsouvšecky dedukce, které vyvozuje násilně p. Hork1r z běŽného rčenÍ: Zase kousek Dykg.
Ubohf humor, kterf musí autor ta&/r/e st]oukat jako p. Horkf I

3 - [Viz zde str. 164 a n.l

mne ncpoznala ani má kočka, a aní U testamentu bycll nepouěděI, že jsem bgl autorcm 219

,i ng.ig, Ale nejméně bych to vytruboval pňi kažrté sebenevhodnějšÍ pŤÍležitosti

' oouštěl pŤitom na svou vclkodušnou osobu rrlžové e]cktrické osvětlenÍ, jako vy

io.děláte jiŽ po druhé v Národnlm obzoru; nejrnéně bych si z nÍ dě]al politick1i

*u.t.t. ke sblÍŽenÍ s člověkem, kter$ má pro vás shlukeln náhodnfch okolností

náhle cenu jako m j nepĚítel...
Milf jezovito, ach naivni česk} Jezovitol Velkodušnost Jest jistě krásná ctnost,

ale dovedou ji pťovozovat jen cudní lidé, jen cudné d'uše, Ne ty, které by ji nosiiy na

trh. Takovou ostnitou zdt ohradila již světová Spravedlnost tuto aristokratickou

ctnost * pied demokraty á Ia Horkj.
Já ovšem jsem vedle p. Horkého malodušná, nÍzká, plebejská duše. Neboť mne

rrepokoušela ve]kodušnost á ta Horky, abych pro ni zalrodil literdrní soudttost a umě-

teiké suědomí. Napsal Jsem svrlj poctiv1r soud o práci p. Dykově jako o literární

bagatele a rloloŽil jsem Jej estetickjm rozborem, kterj by pĎesvědčil kaŽdého lite-

rárnÍlro vzdě]ance vyjma - velkodušné Horké.
P. I{orkf dekretoval po papeŽsku, že ,,každ! kulturni čIouěk muslblt pfesuědčen,

že práce p. Dgkoua lest znamenitá.., a na zálcladě tohoto neomylného dekretu vylou-

čil mne z kulturnÍ oblasti a postavil mne pocl Kronbaura' Dobrák p. HorkÝ. Jenže'
bojín se, musila by bft se mnou pak zavržena Ťada jemn1ich a vzdělanfch lidí

a mezi nimi několik nejlepšich našich básntkrt' Protože p. Horkému neplatí nio

l-nitinÍ pravda a vnitÍní drlvody, nfbrž jen vnější svědecívi a počítání hlas , věz
tedy, Že bych mu mohl ukázat tadu souhlasn;fch listrl, které jsem obdrŽel po své
recensi Ranni ropuchy, a že Jsou mezi nimi i hlasy, které mluví píímo o humbugu,
jenž se tropÍ s kaŽdou bagate]ou p. Dykovou.

St,ejně odrnÍtám i pomluvu p. Horkého, pokud se tfěe mé reccnse Mračctt
Holého.| Sama Moderní revue _ list, jehoŽ pÍispivatelem jest p. Holf - byla nucena
odsoudit Mračna jako knÍžku umělecky bezcennou.

Vrlbec pravÍm zde p. Horkému tváŤl v tváň, že ošklivě lŽe, dělá-li z Dyka a Ho-
télro mé osobn| nepfdtele. Nejsem Jirn žádnfm osobním nepŤÍtelern _ jsem nepÍÍte.
|en principielnim, směroulm, Iiterárním! Jd nestgkal se nikdg osobně s těmíIo pdny
(p. Holého nezndm ani jako Ígsického čIouěka! ), nerozešel jsem se s nimi níkdg osobně'
ttikdg nepfekdželi mně u mé literdrni nebo jiné drdze, nesoutěžil isem s nimi nikdg
o nicl StojÍm jen proti jejich pochybenénru a zvrácenému literárnímu směru, proti
jiclr neumění nebo polouměnÍ, proti jcjich literárnÍm nemrav m, proti jejich násil.
nictvÍ, dráčs[vÍ a rabul ist ice.

Nejžertovnější pÍitom jest, Žc I(. Horkj pÍed několika měsÍci odsoudil polemiky
p' Dykovy proti mně jako malichcrné, nekultur'ní a ničemné (pĎi pŤíležitosti referátu
o Ranní ropuše:,,kdyby měl p' Šalda náhodou na kabátě skvrnu, svolal by p. Dyk
k tomu kdekoho.., ale velikfch a.vlastních vad naší literatury nevidÍ a nechce
vidětl) * dnes jest mu dobrf za zbraĎ proti mnět A já noučirril v minulérn čÍs]e No.
viny nic, neŽ že jsem se bránil právě proti těnr lžím, sofistikám a hrubosteln dykov.
skYm!Lit'erárnÍ jezovita dovede se spojit proti tobé i s Belzebubeml

P. Horkf, jak jiŽ jest uccn odprlrce, uznal za gentlemanské uŽít proti mně argu.
lrrentu nejsoukromějšího. Prf jsem pozval p. Horkého za divade]ního referenta,
a to prf ''zrovna v té době, kdy prohlásii Pány za dobré...

[Viz zde str. 92 a n.]



220 P. Horkj nepěkně ktamo. Jest pravda, že Jsem pozval p. Horkého k spolupra-
covnictvÍ na Novině _ jako jsem pozval pňed založením Noviny asi bo_ob .;inycnspisovatel , kritik , beletristrl, básnikrl, filosof , vědcr} českjch. Pokládal jsem toZa svou povinnost k listu duševnÍ kultury české: nezakládal Jsem žádnf stranick1r
lÍstek, nfbrž literárnÍ a unrěleckou revui. (Takové pozvání nezávazovalo mne ovŠemk ničemu jinému než k zachování rukopisu, kdyby mně jej pozvanil' poslal a kdybyse mněnehodil ') Jest pravda i, že jscm se íázal p' Horkéno, ' 'up."r i i ty po pripaao
referát,y o Vinohradském divadle _ ale bylo to pln měslc preá 1eno ,,i,iat,- o ca.nech'.(Poznamenal jsem si náhodou datum svého hovoru s p. Horkfrn.) Po jeho
'9{:ftě o Pánech a jinfch jeho pozdějšÍch bědnfch nekritičnostect' lyt íy"r, tono,ujišt'uju p. Horkého, nikdy neučinil. ostatně, že umlm i vraceť ruíoiisy, vip. HorkÝ íaké.l

Karlem Horklm

zabjvati se zde jsem nucen ještě jednou ples všechen svůj odpor. Proti souvislé méargumentaci z minulého čÍsla nedovede postavit Horkf anilediného drlvodu, i vrhá sona poslední větu, vytrhává ji z kontextu, osamostatrluje ji a vyttouká 
" 

nii"t - .ov nÍ nenÍ' Taková jest jiŽ polemická manjra Horkého. Inkriminouaná uětaienl ušak
!!, !,ž slcoro d'osloun! citdt z iednoho ieho listu z prosínce 1907. Psa|ť mně tehdyHorkf: ,,Ylm, Že dovedete vracet rukopisy, s nimiž nesouhlasíte, i prosÍm, anystomně.. atd. věděI-li Horkf hned na počátku svfch stykr} se mnou,.že dovedu vracetrukopisy, nuže, pak bych byl dovedl vrát it i jeho referáto Pánech,JÍmžseoháněl '
Takovj jest, smysl poslednl věty v kontextu, v němž Jest zŤetelně iňipJaia na re.ferát o Pánech.

TÍm vysvětlil jsem slušné literární veÍejnosti všecko, co jsem byl povinen, a myjusi ruce z toho nečistého sujetu. Lituju, že jsem v bec kdy o uo.t.ér'o zavaáil; indi-vidua jeho mravních a rozumovfch kvalii nemajÍ se opravdu poctÍvat polemikou,
nfbrž mÍjet jen mlčenÍm.

t JoseJ Hl,ůaka

' .ll. bňezna II908] zemňel v Praze Joseť Hlávka, architekt, president a zakladatel
České akademie, zakladateJ jinych Ještě institucí, majetník mnoh$ch Ťádr1 a národnimecenáš, naplniv 77 Lel živ.o.ta Jistě nade vše pomyšlení vytrvďého, energického,soustňeděného k cllrim určit$m a jasnym. Htávka byl architekt, r.te"y po]ai raauvelikjch staveb ve VÍdni i mimo VÍderl a ňadu Jich i provedl sám jako poá"ir."tur.
V1rznamnějšÍ jeho dí]a architektonická jsou: chrám lazaristrl ve Vidni, Velká operave VÍdni, residence biskupa ÍeckovfchodnÍho v Černovicr"n, 'u'i'sí.a ioioaoi.ov Praze, vÍderlské akademické gymnasium' palác arcikniŽcte vitéma (zároveř vet.

l - P. Horkf činÍ také pokus kritisovati mou báserl _ sit venia verbo _ esto.ticky,-ale polrus ten jest takové ubožáctvÍ duševnÍ, že jest mně lÍto inkoustu naodpověď. Také věz p' Horkf,že nikdy nededikuju nikomu své práce, pokud jsemmu JÍ nedal piečÍst pňed otištěnim a neujistil se, že mu má dedilrace není nemilá'

mistrovskj patác Íádu Německfch rytlÍ ), farní chrám sv. Otnara ve Vídni, Íarní

.h'il'; Iiápfinku v Hornlch Rakousích a katol. arménskf kostel v Č,crnoviclch'

ii' ooai"', Že nikdo neocenil u nás kritickg uměIeck! rázi hodnotu architektonického

fi;" ;u;"". A piece by to stálo za to: mně aspoIl pověděly o jeho povaze jeho

i.a.. á"'"u" vÍc než Ťada chvaloĎečl o něm pronášenjch, ba i vÍc než několik anekdot

í."i'"r.o i"n", byť autentick$ch. Nemám zde místa rozebirat jeho dÍlo obšÍrněji.
j..,""t"ucne chci rlci toto: Hlávka jako architekt nenÍ ve své době zjev nezajímavj.

íri.pr.a"e opravdu nevšední vědomosti, a vědomosti, které si opatíil na stezkách

oar..t'r.igr.r',.reŽíclch mimo hlavnÍ ujeté silnice t,ehdejšího architektnÍho vědění

i ue.,,..t.,,r. po drulré: pÍicházt tu ke slovu povaha energická, houževnatá, logická,

"t.-i.trt,ti.\,á, 
suclrá, která nemá vlastnÍch organickjch tv rčÍch zdrojrl, která spÍše

on r a t n ě s k l á d á , n ež t vo l Ímocn  m , s i l n fmde chem;navšech j eho s t a vb á ch l eží '

r.n ny.n, komisnl eaotičnost. spo.ient těchto dvou termínrl zdá se snad pitvornjm,

"i. 
p,á,,o ono vyjadÍuje, co chci Ďtci. Htávta nalezl v oblastech odlehlejšÍch, znichŽ

olv'cuinonečerpatotehdejšÍhistorickéepigonstvt,nejedenimpuls,alenedomysl i l
anedocÍt i lho ,spoko j i l . .1 . t 'omrtvěučeneckymuži tím.Ah lavně:Jehod l lamajÍ
v sobě cosi studeného, 

"o.i 
ofi.iul''lt'o; Hlávka nesnažil se nikdy o to, pochopiti

h lubš i , in t imnějšÍpotňebydobyaoťlpovědět i j imčlms iopravdově jšírn ,neŽjes t
pouhf historickf formalism a vnějšková korektnost.

A to jest i rÁz celého jeho národnÍtro mecenášství. Hlávka viděl a znal odjinud

vědecké a kulturnÍ instituce, Jako jsou akademie, a myslil, Že stačl pouhé vnějš.

kové pňenesenÍ těchto instiiuct k nám, abychom byli jiŽ kulturně spaseni. Ne.

cÍtil, ž.e naše ěeská bída jest cosi sui generis, cosi zvláštnÍho a svého zprlsobu jedi.

n ečnét r o , c ožád áh l ubšíhoade lšÍho zamyš l enÍa j eš t ěde lŠía r t s i l n ě jš íp r á c eon á .
pravě; pohodlnější bylo ovšem okopírovati cizi vzory. Hlávka nevěděl dále nebo

nectrtlt.veoeti, že modernÍ kulturnÍ Život stvoÍil si již i jiné orgány., neŽ jsou tyto

of i c ie ln i ins t i tu tyvědeckéaumělecké,žehna lseš i rštmamohutně jšÍmproudem,
vyrÝval si svá ričiště a že to všecko žádalo nekonečně víc pochopenÍ, vroucnosti

a-tástry, než kolik jim jich pŤináŠel zkostnatělf, rlzkoprsf byrokratism jeho.i jeho

prat.r'á rádcrr. Česká akademie, očekávaná s takovfmi nadějemi, zklamďa jich

irzy žalostně; v Akademii usadiíy se koterie starfch neomylnik , které se dopl o.

valy mladÝmi kÝvaly a pŤisluhovaěi a odmÍtaly pÍíkÍe všecko, co nepiÍsahalo v slo.

va uěitelrl, koterie, které se netfkavkovitě uzavÍraly od kaŽdého obrodného mlad.

ěího hnutl.
Jes tmožno,žeHlávkasámtohotoexk lus iv i smuneschva lova l , jes tmoŽno i ,že

toužil, aby Akademie soustiedila v sobě všecky živly, nesoucí vy"oj!Y9 drama sou.

dobé myšienky ěeské _ proskakovaly o tom alespoll oběas nápovědi a potvrzujÍ

to dnes někteií z těch, k.dož ho drlvirněJi znali. Ale Jest také prostá pravda, žo

Hlávka neměl buď dost obzíravosti, aby tyto živly rozpoznal, nebo dost sÍly, aby

vynutil jim u svfch pňátel, co jim náleželo, nebo obojího.
Bude záleŽeti na těch, jež povotal Hlávka ke správě svych milionovfch od.

kazr), jakf užitek vydajl 
"-;"r.o" 

pověst a památku sepnou s jménem..donáíoro.

vym; na nich bude zoaiověánost, proměnÍ-li se některf dar Hlávkrlv, jistě pěkně

myšlenÝ, v cosi pochybného, Y danajskf dar jeho národu.
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