
Ó U /306 prostredí. ostatně buďme kiidni: jsme synové svfch otcťr., a dnes žít, Márres' opa.
íroval by se pŤípad jeho znova, tňebas v jiné variantě. Čech uspckojil plně své
svědomí teprve ve chvíli, kdy se pŤesvědčil, že plnou uměleckou skrriečnost zmrzaě,i7
a da1 za podnož některé dokonale absurdní a dokonale didaktické časové nebo
novináŤské Í zí. By|o, jest, a zdá se, bude. Tato drobná a nahodi]á vystava není
ovšem zp sobilá, aby byla qíchodiskern pro revisi clnešnich běžn-l''ch soudri o Má-
nesovi, a]e pňece tomu, kdo umí umělecky zírat a myslit, napovídá dost a dost
o zahanbujícím neclorozumění, kter5im bude se jevit jednou pÍíštímu kulturnímu
a estetickému historikoyi uměleck.'f osud Josefa Mánesa v Cecháclr.

Karl Kraus,
vídeůskÝ satirik velkého stylu a opravdové duševní cudnosti, čet] 15. bÍezna v sáIe

hotelu Central některé ze sv ch prací ne s theatrální, ale s dramatickou vervou.
Kraus trpěl mnoho Vídní, jejími feuilletonními man1rrami' její neěistotou a nesluš.

ností ve věcech duše.r'ních - všeho toho trpké stopy bvlo cítíti v jeho ptacích,

z nichž nejvj-še stá]a staé ,,Heine und die Foigen... To je kus r'clilié kritiky očistné,
žhavy pobled ti'ídící, vržen;i na' věci velni zmatené, jež chrání moderní sentimen.
talita pied česin.vm a definitivním zričtovánínr. Kraus oďišil neomylně v lyriku

Heinovi zrno od plev - zrno taIez]' až v básních psanych těsně píerl smrtí, v ,,Ro-
manceru.. a ,,Lazarovi,, _ a postavil jelro salopní pr6zu žurnalistickou a jeho pole-

mické polovičatosti a pozérsky natÍené banálnosti tam, kam ní"Ježejí: mezi moderní
narkotilra velmi pochybného složení a ješt'ě pochybnějšího irčinku.

Pan I.Ior"k! píeje si diskusi!

Nastojte: diskusi. NevěÍil bych tomu po obsahu jeho Ólánečku' ale p. Hork;i
napsal nad něj zÍetelně: diskuse. Tedy diskuse! Jak rozumí autor Intimních
veršril tomuto pojmu, poznáš hned po za,ěátku: zahajuje svou ,,diskrrsi.. kupou
Iži a wáž:,ek. Nadával prj jsem lét,a v Novině každému, s k{'m jsem se rozešel,
a když to bylo okaté, dával pr1í jsem lidem sobě nepÍíjemuí'm vynadat podle sv ch
instrukcí a pokynri pí Benešovou a p. prof. Šimkem. K tomu jen slovo poznámky:
to je lež nad lež a ,,diskusni.. zprisob literárního apače. Nikdy neďával jsem instrukcí
n,dlcomu a nejméně pí Benešové nebo p. Šimkovi, v nichž ctím celé ljterární osob.
nosti, jimž piál jsem proto vždy plnou volnost kritického soudu i slova a od nichž
tiskl jsem i leccos, s čím jsem nesorrhlasi], - protože literární revue není mrrě kasár.
nou, nÝbrŽ forem myslivych a tvoŤivfch lidí' Urážka' kterou tu metá po mně a po
dvou cel ch lidech a literátech p. Horkf, jest prostě lež a pomluva, jichž jest schopen
jen člověk duševně uboh;í a jež paclají zpět na tvái toho, kdo je pronesl.

Já jsem demonstroval iadou citátri píimo na těle vetš p. Horkého v 8. sešitě
jeho umělecké' básnické i jazykové zrridy a choroby. Čekal jsem tedy, že p. Hork;y'
ukáže mně, že bo nejsou zrťrdnosti,.že jsem nepochopil jejich zákonnosti, Iogiky,
smyslu _ slovem, že jich obhtiji,. AIe to jest žádat cosi, co jde nad rozum a soudnost

. Horkého. Parr llorkf je ěesk;i ]iterární gentleman, o němž psal již Havlíěek,

í"'o."n rooi ze svlich literárních bolestí: pÍilož si na ránu hrst vlasri recensentov;ích

ií.u"lJ" p'l'elě. To je.-diskusní.. methoda p. Horkého. A v Čechách velmi osvěd.

tená."Noblesa p. Horkého jest cosí, co nemá dna. Vyškubne čtyŤi verše z p. St.

Oyliaka a rlazÝe je _ t duchaplnosti! - ,,Nilpferdsbriicke... Á srdci mužovu se

ulevilo!
Ale, nril;Í pane, nepodceiiujte tolik sv;ích ětenáíťr. Jak kdyby se nalezl náhodou

mezi nimi nělrdo, kdo by si Ťekl: Dejme tomu, že verše toho p. Cvliaka jsou špatné
(nemvslím toho, píši jen: dejme tomu), co to dokazuje o uerši,ch Karl,a Horkého?
Ň""ítíte absurdnosti ta]<ové ,"diskusní.. methody? Dejme tomu (píši jen: dejmo
tomu _ sám toho nemysUm), že p' Karel HikI píše temně nebo mátožně, _ stáva.
jí se tím již verše Karla Horkélto dobré?

Nebo če]ráte snad, že mne svedete k stejně ubožácké revanši a že budu lovit
z Vaší Stopy nejasnosti a nehoráznosti Vaše nebo Vašich spolupracovníkri?
Budte kjiden: Vaše ,,diskusní., methoda jest cosi, co pŤenechávám rád jejímu
osvícenému vynálezcí'

Asi pÍed osmnácti lety' když jsern napsal první kritíky, chtěl je sesměšíovat
p. Ignát lIerrmann tim, že vytrhoval z nich jednotlivé termíny a tropil si z nich
šašky jako z v5iplodri zpraženého kantorského mozhu á la prof. Hron. Tuto ',dis.
kusní.. methodu obnovi] dnes po osmnttcti, I,etech p' Karel Hork}í' Je to již duch
tak geniálně vynalézaqí. Jenže - a na to pozor' p' Karle Horky - p. Ignát Herr.
mann byl o poznáníčko poctivější: nevymyšlel si těch termínri a neiha] tedy jako
Yy, vzácn,! vynálezěe nové ,,ďiskusní.. methody. Neboé slov jako ,,stylová kraj.
nost.. a ,,volnoduchaňi,, nenl v mém s]ovníku. Já píši zcela jasně na pÍ. na 252.
stránce Noviny, 2' sloupec: ,,Pohádkou znělo by to našim geniálníkrim a t, za.
uol,n!,n duch,ú,ln,, - tedy žádn!,m,,volnoduchaŤrim.., jak si vylhal náš poctiveček.
Á ještě poznámku: již pied osmnácti roky nalezli se v Čechách lidé, kteíí souďili,
že ,,diskusní.. methoda p. Herrmannova jest uboh;f nevkus a žalostn;f. ripadek
duševní. Doufejme, Že Iiďé ti nevymÍeli za 18 let' -

Pan Horl<;í pozoruje s bolestí' že se valí na náš národ jakási st'rašná neiest
v podobě ,,noué lcritické školg,,, kt'etá znásilĚuje jakfmisi mystickfmi čtverci,
obdélníky a dokonce kosoětverci (to je zase kaprálsk;i vtip jemnocitného autora
',K5,'rysnic..!) zdravé ěeské cítění a myšlení, zdravy českf jazyk|, Jsou dnes novo.
táiští kritikové, kterjm nic není lidsk1í cit a všecko forma, styl, šroubované násilí.
Taková pekelná chasa rozmohla se Y Čechách. Nedovede pochopit, že p. Hork1i
pii sv;ích verších také něco eítil, a žár1á na něm, aby ,,,lž iteniit, oďo7ii...

''Už i ten cit... Podtr]r| jsem si ta s]ova' Ten cit,, ten Iiď, to srdce _ tak psávalo
se v Čechách pŤeď čtyňiceti a tíiceti lety, když někdo si chtě] zasentim",,tál',ičit
a zap6zovat. Tehdejší rivodníky Národních list pÍetékají zrovna ,,tim ciLem.,,
,,tím líd'em,,, ,,tou duší,,. Dnes'však každému poctivému uchu česlrému zní,,u|t,
i ten cit.. odporně jako duševní necuďnost. Jaká podivná věc, Íei<l jisty skromny
mysiitel, že špatní básníci vymlouvají se vždycky na cit,, jako zločincl na dobr;í rimysi.

l . Jaké právo má p. I{ork.Í rozliodovat o tom, co je zdravy Óesk;í jazyk,
dokázal í v tomto č]ánečku několikrát. 'Na pň. ,,|c!ženo,tt literární irilunou.; 1is;.KÝžen;íl Dnes musí kvartán vědět, že je to jazyková nestv ra,I - [Viz zde na str. 145-f48.]




