
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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310 K. IIork;Í dokazuje v;iteěnost sv;ich Intimních verš tím, že _ spílá soustavně
všemu, co jsem kdy kde a hlavně v Novině uveÍejnil, a velebí a vynáší naproti
tomu do rrebes svúj krámek. Prf bych mě] i se sv;ímí druhy chodit do školy k Hor.
kému a učit se tu skuieěné básnické formě; pry do Noviny nenapsal jsem nic,
co by za něco stálo; ,,skuteěné, ze života vyváŽelé hodnoty.. tvoií jerr on, Karel
Horkj; Horkého poesie pŤežije prf o mnoho let všechny mé plané papírové fráze
atd. Slyšíte jarmarečního dryáčníka pied jeho boudou? A i ten má snad víc vkusu
a - studu. Kdyby si takto ved] stánkáň ohrožen;í,ve svém obchridku a odsouzen;i
k nouzi a bídě' pochopil bys to' ale že takto smí psát literát o jiném literátu, a jen
proto' že napsal o jeho sbírce veršové klidn5i kriticky zdrivodněn;i soud, to jest
cosi, co stojí za zazlamenání jako dokument sesurovělého veiejného českého života
r . 1 9 1 1 .

Ále na tom není dost, to není poslední zbrař Horkého. Aby dokázal svou nebe.
tyčnost a mou poďost, vyfantasíroval si K. Hork;i obvinění' jehož perfidnost
slouži]a by ke ct'i muži' kter;i jest detektivem z profese a pracuje celf život v tonto
líbezném Ťemesle. Abych t.o Ťekl stručně: neobviĎrrje mne náš gentleman z niěehc
menšího než z plagiátu' kterého pry jsem se dopustil na něm. Takové jsem indivi
duum: kárám veŤejně llorké]ro a soukromě jsem z něho živ; ,,ssajrr z jelro zdravé
mizy,,, lak se stoudně vyjadÍuje skromn1y' p. Hork;i. A sice zpla,goval pr;i jsem
jakousi črtu p. Horkého ',Piliny.. ve své ,,Povídce z doby pokoňení.. (má znít..
,,Z toku pokoŤení.. _ va 12. sešit Noviny r. 1909)! Á]e i v tom plagiítě jest prf
vidět mé ubožáctví: kde Horkf ]etí bleskem jako orel ]<e slunci, plazírn já se jako
žiža|a; co Horkf poví ve čtYiiceti Ťádcích' nesvedu já ani na čtyŤiceti strárrkách.
A tak stojí proti sobě: na jedné straně llorky, genius jadrné struÓnosti, na druhé
Salda. seni]ní žvanivcc a nadto zlotlči'

Jsi spokojena, líbezná čcslií dušjito?
Jest mně nesmírně líto, že rnusím poboiit K. Horkému plán tak drimyslně sesta.

ven,!, ale jti jeho arcidi'la Pi,lin aúbec nečetl. Ytlbec: kdybvch měl dělat zkoušku
z Horkého epochálních feuilletonri, propaď byclr bědně. Znám jen několik ěísel,
která jsem kdy-si nálrodou četl v listech . . . ale těch záztač,n,!ch,,Pilin.. mezi nimi
nebylo. Knihu, Horkého Pdtek poslal jsem, hned, jak mne d'ošla, nebožti'ku Drti,loxí,,
kter1j o ní, napsal recensi ťI,o Noui,ng 24. čeruence 79Ú8 (sešit 14)' To ví l(arel Hork1i
stejně dobÍe jako já' a pňece se nestydí vyslovovat obžalobu tak neskonale nízkou.
ostatně: domníva]-li se Hork , že jsem opsal nebo zpracoval ve své povídce jeho
črtu, _ proč mlčelplntí,d'aěléta? Proě mne nežádal dhneil' o vysvětlení? Ale to ne:
Óekal, až napíši o něm pravdiv1i kritick;l' referát! A kdybych ho b;íval nenapsal,
nezvědě] by vribec svět o mém zločinu!

Ale mezi mou povídkou a črtou p. I{orkélro není rrribec žádné piíbuznosti,
ani kitkoué ne. Neboť p. Horlr;y' vyčetl něco z mé povídky, co tam v bec není. V mé
povídce totiž o piliny vťrbec nejde! ,,NeÍežou dievaii dole dŤiví,.. jak tvrdí Hork;f.
Dňíví tam sice jest, ale ne piliny, a tedy ani jeho pil^inyl

JeJi tieba ještě někomu demonstrovat základní neuměleckost p. Horkého,
hodí se k tomu v}iborně tento pŤípad. Pan Hork;í sesumíruje v nejhrubších obry.
sech ]átku práce do tÍí všeobecn}ich vět a myslí, že ji tím vystilil. Jeho methodou
vypravován zněl by obsah Anny Karenin.y takto: Jest žena, která se provdala
za staršílro vyššího uíedníka. Jednoho dne spatÍí na návštěvě v sousedním městě

dristojníka, hraběte, a zamiluje se do něho; i on se do ní zamiluje. Žijí spclu, alo 31 l

]];*,.' st'.t"i. Žena |tpi touhou po svém dítěti' v}'Óitkami svědcmí a nervositou.

iid"i .it"""i propukají hádky, které doženou provinilou ženu k sebewaždě.

Redukuji.li si Annu Kareninu v tyto hrubé a všeobecné prvky látkové,

shledám, ze Tolsto; opsal ne jeden, ale deset románri, poněvadž jest napsána iada

románťr pied Tolst m, které mají tutéž látku. A romány ty byly by logikou Hor.

kého mnohem lepší než Karenina, poněvadž jsou stručnější: Kde má A-rrna

Karenina, čtyÍi svazky, mají ony svazek jen jed'en.

AIe dost' o tom'
BvIo bv to všecko jen bezmezně směšné a bezduché, nebft to taknizké a typické

pro zvlčilost dnešního literírního života českélro.

Antonio Fogazzaro,

básník a tomanopisec italsk;Í' zemÍel v rodišti svém ve Vicenze 7. bŤezna skoro
6slet . S Fogazzarem odchází velmi populární a typicky spisovatel italsk;i' duch
opravdoqi i jemn;í básník' pÍesto, že byval velmi často pieceĎován. První díla
Fogazzatova byly veršové knihy l\[iranda (187a) a, Valsolda, na nichž leží
oďeslr mladj.ch bojri duševních a v nichž jímá zboŽn'! cit pÍírodní. Do širších
kruhri pronilrl Fogazzaro t.eprve knihami prÓzov1f'mi: Malombra, Daniele
Cortis a rl mistero del poeta' které svou mravrrí opravdovostí, pÍitlumenou
melancholií a spiritualistickym pŤesvědčením odk]ořují se vášnivě od soudobého
verismrr, jenž strhuje pod svúj prapor Ťadu nadanych spisovatelri tehdejší mladé
Italie. Velk1i rozruch zprisobil náboženskf tomán Fogazzar v Il santo, v němž
projevila se a,utorova víra v možnost reformy katolické a jeho sympatie s moder.
nismem. Poslední román Fogazzar v, Leila, naopak oblévá ideálním světlem
živly tradiční a bvl rryk-ládán jako odvolání Santa, aěkoliv nemá toho dosahu
programového a Fogazzarovi šlo jen' jak několikrát tvrdi], o to' vytvoÍiti živé
osoby a osudy lidské. Ale není pochyby o tom, že tvárná básnick6, s.l.a Fogazzarova
nebyla veliká a že často místo osudti poda| jen themata k diskusím a traktátrim.
Vj'še cení kritika romány Piccolo mondo antico a Piccolo mondo moderno
(asi Kousek někdejšího a Kousek dnešního světa), v nichž jest Bogazzaro
více umě]cem a méně fi]osofem nebo propagátorem; zvláště Mondo antico má
místa zralé, slunné krásy a vyrovnané síIy karakterisačni' Fogazzaro byla ušlech.
ti]á' věňící duše a jemn básník, no ovšem vulkanické síly tvťrrčí, ale rozhodně
nebyl myslitel. Spravedlivého, ač pÍísného soudu dostalo se Fogazzarovi od nej.
většího dnešního kritika italského a v;mikajícího estet,ika Benedetta Croco.
Croce viděI ve zprisobu, jak m smiÍoval Fogazza'ro požadavky rozumu a kritiky
a své vnitňní pÍesvědčení náboženské, spiritualism a theism s darwinismem, cosi
hračkáŤského a povrchního a také v politick;ich ideách Fogazzarov;ich, které
chtěIy srovnat málo drisledně a, jasně katolicism se socia|ismem, viděI neapolskÝ
myslitel ien lruriositu, která nebude moci zapustiti hlubších koÍenri v naší clobě
zmítané protivami, jichž nedovedl Fogazzato pojmouti a promysliti v jejich zá.
sadné určitosti a piikrosti.




