
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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