
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.]



808 Áby byl p. Eorkj klidnf' ieknu mu zdo Jednou provždy: ta vybÁjená jím

,,nová kritická škola.. chce také cit' ale ne cit kter;y'koli a jak1y'koli, n;,;'brž jen cit
ušIechtil! a kultiuoaan!, cit upraailě hlubok a ži,aoln!, Jsou právě city a ,,city..!
opijeJi se někdo na pí. a mluvíJi pak z opilství hlouposti a nevkusnosti' jistě toho
neučirril z intelektu, nj,btž z citu _ o tom není pochyby. Nuže, o takov:y' cit ne.
stojíme. Byl to cit ohyzdn;Í a mělkf a lépe bylo by, aby takov;í cit byl potlaěen.
Jest velmi pravděpodobné, že p. Horkf když psal své ,,Kyrysnice.., něco cítil
(bohužel!), _ ale lépe bylo by pro něho, kdyby ten cit byl potlaěil, neboť nebyla
by vznikla nevkusná a oplzlá rfmovaěka, která poskvrnila jistě nejednou mladou
duši'

VyspějeJi jednou opravdu vnitině p. Horkf, pochopí, žo v umění a poosii jest
oprávněnj jen cit, kterf nejde proti umělecké inteligenci a proti vkusu, kter;i jich
nesnižuje, neumenšuje, neotupuje. Cit jest lrrásná věc, pramen a zdroj všeho
života, ale právě proto, že pramen a zdroj, musí b1iti ukryt v ptidě a nesmí se mu
dávat lehkomyslně zvětrávat. Cit,u nenosí žádnf rozumnf a slušn;i ělověk na trh,
citem neparaduje; cit ukr;l'vá každ1/ opravdov;l' muž i básník hluboko v hrudi,
poněvadŽ ví, že jest poslední skrytou pružinou vší jeho snahy a činnosti.

A v umění není spolelrlivějšího kriteria citri opravdu hlubok;ich a ušlechtil5ich
než to, dovedou-li unést a vytvoÍit zákonné formy. Tato zákonná forma jest právě
styl, a kdo se posmívá tomuto pojmu _ zaÓlniu to bft v Čechách od včerejška
mÓdou _, ukazuje jen jedno: ubožáckou neznalost lidské duše a vší lidské činnosti.
Slabé city nedovedou toho, aby snesly jho ďouhé práce intelektuálné, to]ro léta
o léta trvajícího sebezapÍení a té oddanosti' jíž jest tŤeba' aby vznikla na piíklad
dokonalá báseř dramatická nebo epická. Pohoďnější pro cit jest ovšem, vybuchneJi
a zjedná.li si prtichodu v nějaké improvisované, kostrbaté a buršikosní básničco
nebo v nějakém hrubém a jalovém feui]letoně pod čarou denního listu, _ ale tato
qibušnost jest právě znakem citri nešlochtěnfch a mělkfch. City opravdu silné
a opravdu jadrné a životodárné jsou jako koŤeny stromri ukryty ve tmě zemské;
a jen takové koieny, nevíditelné pozorovateli, nesou zázralry lehk;ich vzdušn;ich
korun hovoÍících s červánky a s hvězdami nebeskfmi!

U nás ne a ne lidé pochopit, žeÍotma básnická, dílo to vťlle i ducha, jest nejlepší
oporou a nejlepší spojenkyní a piítelkyní opravdového a hlubokého citu. Ále
ovšem: forma žádá cit opravdu hlubofuJ a traanlia!, kterf nevyvane a nezvětrá
jedinfm vjbuchem _ a zde t'o vézi|

Lidé' kteňí nejsou schopni takového krásného životného a spolehlivého citu,
bojí se formy umělecké a z pudu se jí vyh1ibají: tuší, že jest to pravy zkušebnf
kámen jakosti citové! Jen hlubok1/ oddan;y' cit dovede vytvoiiti ze sebe a unésti
formu dokonalé jednoty _ a to je právě styl' Cit' kter;i se léta a léta dovede sou.
stiediti v jedinf směr, musí b1iti podepÍen silnou vrilí a vyžaduje si podporou celou
mravní osobnost spisovatelovu. To tuší naši nepŤátelé formy a stylu a odtud po.
šklebky jejich! ČIověka, kterÝ vnikl do tajemství ěinnosti lidské a do tajemství
tvorby, rozÓilit nemolrou: mťržeš se jim jen usmát, Jsou to opravdu lišákovy kyselé
hrozny!

Pan Horkf mriže b;iti klidn1t. To, co chceme dnes v Čechách dva tii kritikové,
o nichž bájí p. Hork1i jako o ,,nové škole.., cht'ěla každá dobrá a opravdová kritika,
co rvět světem stojí: Lessing jako Bělinskf, Sainte.Beuve jako Taine. Jen novědo.

mosti a nevzdělanosti lidí á la Hork1i, oťl nichž je v Čochách až ěerno, jest to cosi

i*o6o a neslychaného. Všichni opravdoví staÍí kritikové žáda]i od autora téhož,

o"I'o zaaa*. my: soustŤedění citu a vťrle i intelektu ve vyšší jednotu' která jest

orávě forma a styl. Věděli, co ověiujeme znova my! že není spolelrlivějšílro kriteria

fia.te i uměIecké opravdovosti a ěestnosti než láska k formě, oddaná služba jí,

než snaha po stylu; že formu mrižo vytvoÍit,i jen oddaná a hluboká láska, která

umí sloužitl, cit, kterf se umí zapírati, a že takto vytvoŤená forma clrrání cit od

zyéfu6n! a vyvanutí a propťrjčuje mu jedinou nesmrtelnost, dostupnou našemu

ubohému lidství' _

A ještě epilog k tragikomedii Ilorkého. Jest rázu nejosobnějšího, neboť ďskusní
methoda p. Horkého hraniěí těsně na detektivismus. Pan Hori<f vypravrrje s gracií
sobě vlastní, jak jsme šli kdysi po Karlově mostě (,,Karlsbriicke.., prosím, v tom
je uis comi,cat,), jak mne žádal, abych mu psal do rubriky vj'tvarné v Národním
obzoru, jak jsem mu odiekl a jak jsem mu radil, aby si do ní psal sám. ,,Když
jsem užasl a Íekl, že malbě a zejména technice její nerozumím, vyslovil názor,
že to naprosto nic rredělá a že mám psát, jak vidím, to že je vždycky dobré... A to
pr;i je jakási osudná rozp lenost ve mně, jak;fsi dualism: jinak pr;i mluvím, jinak
píši' jiná prf theorie' jiná praxe.

Povím tedy - bez notfsku, kterf je také vybájeninou p. Ilorkého _' jak so
věc měla. Stydí se sice člověk, že bude musit snad učit zítra lidi i slabikovat, alo
není zbytí. Nevywácenf klep a tlach roste v Čechách na lavinu, a štítíšJi se dnes
vyvracet odstavec, budeš musit zit,ra vyrwacet, deset stránek.

V tom pamětilrodném rozhovoru íekl jsem panu Horkému asi toto: Yy jste byl
pÍece v Paíižia ve Francii a viděl jste umění staré i nové? (P. Ilorkf prisvědčil.)
Nuže, naučil jste se vidět a musíte poznat. pohledem, co je dobrá a co je špatná
malba. Napište, co vidíte, a bude to dobré. Kritika qítvarná není nic než umění
vidět. Tedy: ovšem psát, jak vidím, ale jak vidím poučenlm, umělecky uzdělanlm
zrakem| Psát ovšem, co cítím, ale co cítím zušlechtěn3jm, uměleckg lcultiaouanlm
citem!

R,áěíte chápat již tuto abecedu vší umělecké tvorby?
Jsem si jist, že p. I{ork;l'zakroutí hlavou a nebude chtět zase rozumět. A že dá'

pŤednost - věren hluboce symbolickému názYrr svého listu _ činnosti jiné: dalšímu
hledání rozporri mezi mou naukou a m;Ím životem, theorí a praxí. PŤibIížil se již
v l. sešitě ve své methodě ,,diskusní.. methodě detektivistické. Doufám, že ji v nej.
bližším ěísle bez ostychu dovrší. Když Stopa, tož Stopa!

Dokument líterá,rních n7rauli česhlch r.1911
Ukázal jsem ve feuilletoně l1. sešitu, jak rozumí K. Hork literární diskusi

e jakfmi ,'argumenty.. pracuje.l Ve 4. čísĚ Stopy dovršuje tento literární gentle.
1a: svgl tak.!i\u a vynáší poslední trumfy _ trumfy, které piebíjejí rekord |osled.
ních voleb a jichž by se štíti1 užít i nejvíce zdivoěilf politickf stl.a,nik proti 

^svému

odprirci.
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I . [Viz zdo Btr. 306-300.1




