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poslal mně čÍslo Nového života sg Íadou pošetilf.ch. a-u.b.ohjch noticek, zatrhanfchmodŤe vlastní velebnou pravicÍ. p. Dostát vÍ velmi dobÍe, že ,o ;;;;" prvé, kdytouŽÍ navázati se mnou.styk; dnes posia mno 
"iaztv,"ir".r.v ""oo,í'u" ;,oo"posílával koresponden.čn'.'].1|l 

."l*; aopisy, vloŽené tÍebas do čerstvého exem-pláie KráIovstvi boŽÍho na zemi, tÓnu i smystu zcela jiného (autentick:Ím textemmohu kdykoli posloužit); dnes píÍe ao ,.,,ot'o'zl.,,ota nadávky, ale Jedenáct let psaldo něho o mně skoro vfJuěno nejvuravě;si |oirooy. Sváděl mne jako Satan Krista-a hle' Já odolal: ani Ť-áclk{, ani.io"", ;"i;;:;nku, a',i známky Života jsem mu nedal.Prohlédl jsem jasně 
-zotaábko' ousi'p. oá.ta]" p*o,. pohledem, kterf jsem vrhnuldo prvnÍho ročníka Nového zivota. sem ia,iirpozorrloval mne i v poslednÍch letechněkdo ze známfch, kdo náhodou 

"'ď 
á; ;;o.' tu a tam Novj život fiá viděl jejsnad dvakrát za posledních pět tet,), i'I. áoiJ"ne * uš. k. -o;á;d štulu',o-r'o.r.ymuŽ, ale já odpovlclal.vzdyl$ . í.*e".-'.,,Mr! bože, co dě'at? Mohu ho za tožalovat? Jest paragraÍ, k rf by orowta cť"anil od dotěrné chvály a ptazivfchpoklon? Nuže _ a v jin1r styt ly"t' 

" 
ll- '"uz.- nerad vctrázei.:;ši*á, pravěkámoudrost pravÍ: ČÍ chvála.byla tilhosteJna' t tor'o naně nua t,iu.r, á,,li- 

" 
t"o;na.sobněl Mám plné právo riáiti .u 

".rei'p.'o".tar""i io"" ;*il,*oudrostÍ.

V Časopise pokrokoaého stuď,entstaa č.5
otlrá se nejprolhanějšIi 

" :.jP.t.dnějšÍm zprlsobem o Novinu a specielně o mneJakési T. L. NevšÍmal bycrr i i  vr incc"toholá rnIaaenečlia, kter 'neumI ještě aninadávat po svém a opisuje nadávky _ ',.rozuro Pelcla, ale nlzkost a prolhanosttohoto mužjčka jes{, typická; lži, kier1imi..lila'l ve svém rtstI.u, opaiu.il i jine
iíilT;;.?.ťJlll 

chytám si zde jeánoho"'" ;š.;ky.i. i';";;* ;;'tJJ.1l"j-,a,o...o
Jsme prf klika, klika, pištl T. L. Chvá]ím prf,,drobnosti., panÍ Svobodové!Patrně měI jsem do knihy koq'-"."t, i.. p;; ;;; vyvrátil hned zpfedu podezňenínašeho Aristida. MilÝ not<rytcčt<u,.a"j;;-;H;;; pňÍklad, a hned vás následu'u.SeňeŽte na pň. čIánei< svotl.o. tomitit";" K;il;. nebo politiku svého velmistraAntonÍna Hajna _ a pak pŤ,ijďte's tar.o.,yÁi f,osiuláty na mne. Pakk tomu budetemít právo * bude to sice htoupé, co luáete !aá"j' a. budete mÍt k tÓ h'oupost,iprávo _ zatlm nejste nic neŽ pokrokar.r.y.;".uit" a farizej nejčistšího zrna. A ty,,drobnosti.. paní Svobodovél Čim jen i*t .,t.iir.""i T. L. taková čarovná povÍdkaJako StÍevÍčky. vždyť ie's't'1o. ien 

.pa' 
.t'an.I.i cJpak takovy-soo.i.s,;.#'s"'ér

Jj.'T;ffi[ť;iÍ:::"i raotníe J ;il;;; il|. *p*. oa tono,.á..li "azitostatně s naŠÍ klikou.::.bI:,b'v.l" tak zlé, jen kdyby pry byla stejnorodá. Tov LumÍru jsou Jini chtapÍcj: také i.Iika, 
"r..iái.nizc samych pÍibuznfch duchrl.Milf m|ádenečku, tak m.ladf a iiz t"r. .i-'vi.vl.iluy ,.,o'oun nám to ve vás roste!

:,:ll{"ě': si jen ty ,,pňi!y']é.. pa'rv 
"t"'i''",'t Hotová duchová manželstvÍlna pň. hned oba redaktoii: v. Dyk, autor satir a .a.r.a.- , Milé sedmi loupeŽnjk 'a k něaru vi.o se v br'tďskÚ'n síri"'e"ip..""i".*.."'i profesor, bÝvaly lea'sta

a t. č. reorganisovanÝ mladočcch Jaroslav Vlčekl Nebyli si ti dva pÍedurčeni hned 231

od stvoňcní světa? t TakŤka jcdna a táŽ božÍ myšlenka, jen jednou na lÍc a po druhé

na rubyl Nebo p. docent Jan Jakubec a Jaro Hilbertl vždyť to jsou zrovna rodnÍ

bratňi! Nebo Karcl Sezima a Josef Hol1r. Nebo otakarTheer a Jaroslav Kamper.

Bratii, stejnorodÍ bratÍi! Proto Stanou se,,ško|ou.. a ''pňipravÍ novou epochu v lite-

ratuie.. a T. L. jest epochy té Janem KŤtitelem a později bude snad i jejÍrn histo-

riografem a všÍchni dostanou se pak spolcčně do české Walhally, čili do Slavína,

čili do Fischerky na Vyšehrad. K čemuŽ dopomáhej nám brlh otec a všecka sdruŽená,

prolhaná, hutvátÍcí žurnalistika českonroravská l

Ve jméno Hajna AntonÍna - i Dyka, jeho synal Amen.

Celjch čtyŤicet osrtt, hoilin poctiaě počítanlch

trvala nejuctivějšÍ vzpoura Hilbertova proti ,,spisovateli ctilrodnému a ctěnému..,
proti ,,uctyhodnénru ntuži a uctyhodnému spisovateli.., p. Jiráskovi. Dne 4. bňezna
Il908] pňinesl Venkov utočnou kritiku Hilbertovu,5. bŤezna dupnul si Jirásek na
Hilberta a 6. bŤczna zahodil vzbouienec svou nejuctivější zbraĎ do žita, zaprosil
p. J iráska, aby,,mu prominul rozčilenÍ, ktcré mu, jak s uŽasem pozoruje, zpr}sobi l . . ,
a omluvjl i svou zpupnost mimoŤádnymi okolnostnri' Vneděli odpoledne byl totiŽ
pohŤeb Sv. Čecha, Hilbert podlehl všeobecné s]avnostní náladě a četl Čechovu báseů
MládcŽi a ,,s 'ou bdsní u hlauě,,, jak sám pravÍ, šel pak večer na premiéru Jiráskovu
_ a neštěstÍ bylo hotovo. . ' Zprisobilo je tedy jen jakési mimoiádné pŤebránl cizÍlro
nadšcnl, jakási vyptl jč:ná kuráž... o ěemŽ ovšem ani na minutu nepochybují t i '
kdoŽ znají p. Hilbcrta. Dortťcjme, že naši al<ademikové vezmou na tuto polchčujÍct
oko]nost zŤetcl a nebudou pÍíliš pňísně soudit clrvi]kového poblouzněnÍ m]ádencc
Jinak tak opatrného, spolehiivého a rozšafného, kterf ostatně ani ve chvilkové
závrati nczapomněl se zce|a... Pro snaživé a kariéry své dbalé mladíky plyne však
z celé episody poučení: varujte se poesie, byť i jiŽ poněkud uleželé, byť i dvacet let
staré! A jste-li již tak neprozietelní, Žc ji čtete, provětrejte si alespoř hodinovou
procházkou o smeknutém klobouce hlavu, než jdete za svfm běŽnfm zaměstnánÍm!
TěŽko buduje si člověk kariéru _ staví se hriňe než horská silnice, pravl kterfsi
znatel _' ale jedinf faux pas stačí otÍásti dÍlem mnoh$ch obezÍetnjch letl

Ironie a sentimentalita

RemÍvají k sobě daleko. To dokazuje znovu dykovsk$ autor ,,feuilletonu skoro
časového.. v 6. čísle Lunllra. Po Ťadě více méně nepodaÍen$ch piruet zamžourav
u::.o."..|* a mrknuv v1l'znamně na určité lavice, zakvílel náš ironik, jak následuje:
''UrlveJŠI gencracc Žila v blahém domněnÍ, Že kniha je už dílo; mě]a.li kniha mnoho
svazkrl, byla dílo uŽ zce|a epochální. NynějšÍ má snahu opaěnou, dílem je co možno
nejvÍc skalprl. Hrdjna našl doby hrdě hledi na své dílo. Nestvoňil nic, nedal nikonu
tric. Ale kolika lidem znechutíI tuofeni! Kolika děl ie urahem!,, Hle, co vězí v našemjronikovit Starovlastencckj kránrkáň a kupčík z pŤedbÍcznové doby, z piedhavlíč.
kovské dobyl To byla také Jedna ze zbrani slarovlasteneokfob lit,erárnÍob malo.



232 živnostníkú proti počatk m pňtsnějšt literárnl kritiky. Znechucujete tvorbul
VraŽdíte nenarozené dětiI od této moudrosti jest již jen krr1ček k něJakému cecho-
vému manifestu, dnes spisovatehl a zítra tŤebas vlasteneckfch pápÍrnÍkri nebo
tiskaň nebo nakladatel a knihaÍrl, že se poŠkozuje kritikou domácÍ obchod a prrl-
mysl.

Anonym má pravdu: byla * a zdá se, že ještě lesÍ _ v Čechách pošetilá generace'
která mysl', 'že co kniha, to dílo, a co tlustá kniha, to veliké dÍlo. Byla by jinak
oPŤ"q: nevysvětlitelná dom šlivost autorri. Hackenschmida a Prosince a Jinychcihcl '  AIe prot, i  tél,o velmi pošeti lé gencraci siojÍ ne-l i  generace j iná, alespor1 Jednot,-livci, kteÍi vědí, Že kniha nemusÍ b ti ještě dttem _že jest jcn pracl, a často velmi
prázdnou a Žbytečnou pirací. Jednotlívci, jiŽ četli na pň. pfednášku Whist]erovu _
tedy ne kritiťa,.ale tvtirce, byl-li jím ká; - kterf ňekl boz obalu, Že v největšÍm
množství prÍladrl práce'v uměnl nenl nic hodného obdivu nebo ucty, nfbrž rouhaě.
stvím pravénru umění. Jednotlivii, Lterí:vědl, že v.maléln čtánei'u-_ horribi]e
dictu! i kritickém - mr1Že bfti vIce uměnÍ d.více dtla neŽ v těŽké, románové cihle
nebo ve svazku lyriky. Jednot]ivci konečně, kteŤí p.obhopili poslcdní, nejtlagičtější
i nejironÍč{,ější zákon umění, jenŽ ušcl naŠeInu profesionernlmu ironikovi, že LoLiž
dílo ]iterární nemr1že zablt nikdo teŽ autor sdm tIm, že je zÍtazí. 

j. .
Ano, milÝ ironiku, v literatuie a v uměnl nenÍ vraŽcl, v něm jsou jel sebeuraždy!

Pozor tedy pro pňíště, až se bude vyšetŤovat vina na smrti - nerrarozeného arcidila
českého slovesného umění. Pozor - na srněšnostl

odměny z na,d,ace Turkoay

uděleny byly v nedávném zasedání měsíské rady spisovatel m pp. Jifímu Kardskoui
ze Luouíc za Román Manfreda Macmillena, Arnoštu Prochdziiui za essaye Cesta
krásy, B eÍíslauu Šetlikoui za knihu Papír, jelro vyroba a sloŽení, pak malíň nl
Hugoui BoetÍingroui a Jos. Krdloui a sochaÍi Jose|u Paukertout. lieLi spisovateli
navržen byl na čtvrtém mÍstě p. St. K. Neumann za sbírku Hrst květ (patrně posud
rukopisnou), avšak dosta]o se mu pouzs l5 hlasťr; 60 hiasri soustŤedil na sebe JaftuD
árÓes,'poněvadž tento autor nebyl navrŽen porotou a obdržel jiŽ Jednou cenu z na.
dace Turkovy, bude prf vyzvána porota' aby navrhla. m ěstské radě čtvrtého 1iteráta.
Potud uiednl zpráva, jak ji pÍinesly denni listy. Máme k ní několik slov poznámky.
Nadace Turkova začíná bft spravována tajemněji a tajemněJi. Insťituce ta je v nra-
l1l.clr našich poměrech pŤíliš v:y'znamna a dr1leŽita, aby 'moita v.rňejnost pňihlížet
bez učasti k těrnto machinacÍm. PÍedně; neuuádě!í se jména mutt, kteri zasedall
U porotě, a pňece na ně.spadá nejpwe zodpovědnost;,v1rne,žetojsou zástupci Sva.tobora' literárnÍho odboru 

'Urnělecké bosedy, Máje a snad. i Iiruhu spisovatelri'
AIe musíme žádat, abg po každé bgti jmenoudni plnlmí iméng a aty mitt uchazečiprduo ugloučiti z porotg toho nebo onoho člena ze zdiažngeh dťtuod,it,.'n.a pŤíklar1 pro
nepidtelstut. PŤedloni, kdy jsem se ucházel o cenu Z nadace Turkovy, jurirovat mnep. ÍIilbert, s kterfm'jsem měl právě ncjprudší polemikur 1p' Hticrt neiněj dost

slušnos,li, aby se vzdal v ťomto pilpadě porotnictvÍ), a navrhnul mne ovšem secundo 2st
",]"-" 

,o ianim ltaraskem. A po druhé jest nutno Žádaí, aby byl vždycky uveÍejněn
"š,,i,*.'pi'o,atetú a uměIcťt soutěžÍclch, aby veŤeJnost' sama mohla kontrolovati

lí.av.ai.o.t a poctivost jurorrl. Letos nedověděli Jsme se ani, byla-lí navrŽena

"-l," " 
kdo byl navržen v ambech a nad kfm tedy Jmenovaní pánové ,,zvltézili,, , . .

Ď.a]. ;".t tieba žádati od sboru vysvětlení v pňípadě p. Neumannově' Byl p. Neu-

mann"zamÍtnut proto, žc po zdání valné většiny sboru Jeho sbírka Hrst květťr nemá

hodnoty umělecké nebo nevytrovuJe podmínkám soutěŽnfm, neboJsou tolro (a tak

se to aspoĎ zdá ) pfičing unější, JežnesouviseJí s uměním, snad politická a společenská

víra auiorova? Je-li pravdou poslednl pŤÍpad, byl by na místě nejráznější protest vší

literárnÍ obcc české; o cenách z nadace Turkovy musi rozhodovat Jen a jen umělecká

hodnota žadatelova a nic jiného, zejména ne politické stranictví nebo jiná zaujatost

a nechuťt Pos]éze rněl by bÝtjasně upraven poměr mezi porotou a sborem obecních

starších. Navrhuje{i porota, toŽ Jasně povědět, koltk ŽadaLe|tr navrhuJe, a státi na

l,om, aby navrh]a ten počet; vybírá.li si sbor z navrženfch, tož povědě| zdsadu,

k[erou Se sbor Ťídí.

Doď,atkem ke glossa o nadaci Turkově

I(dyž jscm psal do minulého čísla glossu o nadaci Turkově, domnÍval jsetrr se
mylně, že sout,ěŽÍcí knížka verš p. }{eumannovfch Hrst květ nebyla vydána posud

tiskem; knlžká Ýšak vyšla již loni v Řečkovicích u Brna nák]adem autorovym (Hrst
lrvětr1 z rŮznfch saisbn. Básně 1903-1906) a nedostala se tnně jen dňÍve do rukou.
Sbírka má následující rlvbiinÍ slovg:,,Tato knížka má karakter docela provisornÍ.
Proto těc}r několik oddthl, jež autor, 

.dojde-li 
lt.vyiiání jeho ,spisrl., zaŤadÍ poztlěji

v pŤirriěŤenější rámec. Pro těch několik dobrlch básní, jeŽ v této knížce skuLečně
jsou, oclptrstí jÍ snad čtenáÍ Její roztÍíštěnost a mnoho lgrického smetí, jež je u ní
také.,, Což ne]ze než podepsat'

Národ,ní iliaadlo ila Vídně

}Ía počátku května bude hráti činohcrní ensetnble Národního divadla tňikráte

v divadle na Vídeiíce. K pňedstavením byla zvo]ona tato díla: Maryša bratňí Mrštíkti,l

Ti'i sestry Čcchovovy, a Harn]et. V běr, alespoř z čcské ]iteratury, velmi pochybn .
I{arr'ša neni aní básnicki/'m, ani uměleckfm vrcho]erl.l dramatické literatury české,
N,Iaryša jcsl, doctla lionvcnční a prr1r-r'lěrné drama, a spíš novela než drarna, ob]r'čená
v tryiiv1/ slováck;/ kroj. Pánové od tlivadla mohli by věděí, Že uměIecká nároclnost
n]L|.- jí 5e jcr ' i i  v č: lrrs i  l l ]ubšílr ,  neŽ jsou barevné Íábory nebo sukně. Ále ovšetn: po.

vrcilní správa rillěi:ii;á yyr:ház1 na lup za koiistl zase zccla povrclrní a vnějškovou'

l . |Yiz Kri.i;cké projcvy 2, sír. 59 n.]
2 . |Viz Kri|ici:é projevy 6' str. 236 n'][Viz Kritické projevy 6, str' 2s2 a 240 n.l




