
t l r Jak jeg! to možné tedv? Porota lznala za nejlepší prf knížku pí Benešové a pan
Vrchlick1i v Ákadernii Ťekl, že knížku p. Teichmannovu! Není to prostě riŽasné?
Kdo tu nemluví pravdu? Nenluvil jí tehdy Vrchlick;i ? Nemluví jí dnes p. Pružák?

ÁIe nejkarakteristiětější píitom jest, že se škandál tento prozradil náhoclou,
stylist'ick;lm plctichaŤením p. PražákovJim. Člověk by věíil pŤitorn skoro v Nemesis.
Pan Pražák napsal větu, která zaslouží pÍejít na potomstvo: ,, ' . . (porota) jíž již
po redakci, konané piípadně(!) s autorkou, rozhodovala so pro tisk... To jest tak
piesvědčivá věta jako: Již již chtěl jsem snísti chleba, píípadně posud neválen;?.

Tak nepíše žádny rovně ros.'l;í, píím;i člověk. Styl, toé ělověk. A tato věta
rniuví, kŤičí, usvědčuje' Pan Pražák jest filolog, profesor, litcrární historik a _
dovede slátat takovou absurdnost logickou i mluvnickorr. Ale nebyl by ji slátal,
kdy'by byl nelnusil tušovat a kr;it rístup.

Dru Pražákovi pÍiskočil na pomoc dr lrerben v Čase; ztotožnlf se s ním' Pr;i
pan Pražák chtěl nápravu a za t,o dostalo se mu tak nepěkné odměny. Kdyby byl
p. Pražák aědomě vynesl škandální poměry Zeyetova fondu na veiejnou diskusi,
k]obouk dolri pÍed ním. Ále p. Pražák prozradil něco bezďěky, levéďomky, proti,
sué u li, něco, na čem jest spoluvinen' Ať mně odstraní dr' Irerben rozpory ve vf.
rocích p. Pražákov;ích, a prijdu a odprosím ho! Porota shledá knihu pí Benešové
nejlepší' chystá se ,,iiŽ :iž,, ji vytisknorrt a náhle _ nic. Nepublikuje svrij soud,
nedoporučí ji Ákademii a p. Vrchlick;i, referent poroty' mluví v plenu Akademio
o knize p. Teichmannově!

Nejde o žádnou tahanici slovíěkáískou. Jsou věty a věty. Jsou věty jako biče,
které si někdo sám na sebe splétál A z těclr je věta p. PraŽllkova' Usvědčuje jej
z pletichaiení; usvědčila jej' že kryl něco, co nebylo jasné a čisté. odtucl její pi.
tvorná motanice.

Pan dr Herben rád bv si lrrál v literatuÍe na ďiktátora, kter;i brevi manu trestá
a odměřuje; ale nemá k tomu žádného vnitíního práva. Já alespoĎ jďu za svorr
myšlenkou, za svou vnitňní nutností a nedám se v tom okňikovat. Literatura jest
republika volrr;y'ch duchri, a ne kasárna. Dr Herben nalezl si v poslední době patronu
nebezpeěně prostou: kdo není s ním stejného mínění a hájí své odchylné stanovisko,
jest hašteňivec a škorpivec, ne.li něco horšího. To by byla piíliš lacíná šablona na
vyrovnávání diferencí'

Karásek jako porotce fondu Zeyeroua
Byla mně zaslá,na Samostatnost _ list, jehož se nedotfkám arri vrukavičkách

oťl doby, kdy iádí zde volně perfidnost V. Dykova svorně s pošetilostí l,ešehrado.
vou' _ a v ni zattženf vfklad J. Karáska, jednoho z porotc , o tom, jalr se stalo,
že nedostalo se ceny Zeyetova fondu knížce paní Benešové, aěkoliv byla uznána
porotou za nejlepší ze zadan,!,ch prací' V;y'klad klasick;,i sv;im cynismem a syoll
drzostí parvenua, kter byzantinismem veti'el se v pÍízeĎ sestárlého básníka Vrch.
lického a chce nyní diktovat svou zvrili za zá,konliterárnímu světu. Vfklad takovJi:
p. Karásek nejprve sám navrhl, ab;l se vydala knížka pí Benešové - k faktu tomu
jest nucen pÍiznati se, ovšem s jakou nadutou kondescendencí to činít _, ale pii
fuuhé poradě vyskytla so velmi subtilní ďstinkce, hodná scholastick;ich tlreolo! ,

-ozi knihami, které jsou nejlepší, a mezi knjhami, které slibují nejvíc pro budoucí

iloni u,.'tor.iv. ,,Á tu padla,.. píše náš pŤebyst'qí junker, ,,knilia pí Berrešové, po.

"íudz 
a'oI]o knilry jevily ved]e absurdit větší celkem ta]ent než skromně šedivá,

š",l.o,c kombinovaná, studená ly'riJ<a pí Benešové... Mimochodern iečen : p' Ka.

ísek, spílající některému literárnímu dílu ,,mozkově kombinovanfch.. a ,,stude-
*icl..' tini n& mne dojem piísloveěného zloděje, volajícího ,,chyéte ho... Jsou tista,

)',nichŽ trláŽky jsou poklonami, a taková jsou rista Karáskova, lajicí někomu, že

iest st,uden]l' a mozkov1/. Alo tu subtilní distinkci, kterou vymyslil patrně životnj,

L t,ive]rt"ti,, krví a instinkty pŤekypující J' Karásek, měla by si dát slavná porota
patentovat,. Kniha p. X, Íekne pÍíště naše vfteěrrá porota,, jest sice absurdní, ale

ilibuje nesmírně mnoho pro pŤíští qivoj našeho autora: snad Pankrác, snad Kate-

i.inky, snad Kalifornii, snad Australii, snad kariéru Josefa Holého _ kdož mriže

"uajtr 
_ nevyzpyt,né jsou cesty živelnfch a krevnat;ich talentri. Čest a sláva

jim proto a také podpory! _ Tak jest tomu' platonsky mluveno, v obci, v níž

iiterární gigtlata fantasírují o krevnatosti a živelnosti a v rriž literární lepenkáíi
diktrrjí zákony za mlěícího souhlasu literárních historikri a kritikri.

Má'ch u pomník rs Praze

o svátcích velkonočních vyzval Svatobor v listech českjch ke sbírce na pomník
Máchriv, kteqf má b;iti postaven v list'opadu v Praze ke stému v;iročí narozcnín
básníkovfch. Návrh pomníku pochází od Myslbeka a byl reprodukován v rrěkto.
rfch ilustrovan;ich časopisech česk;ích' Jest to práce pÍíjemná, ale nic více, a clrá.
peme odpor někteqfch listťr proti ní: problému tragického básnic]rého osudu Má.
chova nijak typicky nevystihuje a nepienáší do sféry plastické'

Mutherouy D ějiny malíŤstaí

Toto pohrobní dílo l\Íutherovo počíná právě vycházeti po sešitech pÍel<ladem
F. A. Šubertov.Ým a nákladem Šinráčkov;im. Jest velmi sporné, jeJi pieklad tohoto
dila právě žádoucí a potŤebn1i. Muther byl spisovatel bystr;í a místy i brilantní,
ale také povrchní, a jako historik uměleckf nevyhovuje pÍísnějším vědeck;im po.
žadavkrim: Muther žene dc krajnosti vnějškovou ku]turně historickou methodu
Tainova r';íkladu díla uměleckéIro a používá často s libovolností a nepÍesností ana.
]ogií ryze vnějších' Dnes opouští se právem tato methoda povrchová již všude
a nalrraŽuje se genetick]l'm stuďiem vnitÍních formov ch a komposičních hodnot
ctěl uměleckych. Poslední Mutherovo dílo jest sice zralejší a propracovanější než
leho Dějiny malíiství ze sbírky Goschenovy; Muther nebyl v něm také zcela ne.
pi'Ístupny v;isletlkrim moderního badání uměleckohistorického a právě v tomto
otle naleznou se celé stránky' které parafrazují jednou Wolfflina, po druhé R,iegla'
Po tÍetí Wickhoffa, _ ale piesto, soudím, mohl nám stačiti pĎeklad katechismu
ze sbírky Gijschenovy v Laichtrově Vfboru nejlepšíclr spisri pouěn;ich a potieby
vedečtějšího a hlubšího studia malíistvi měly se hraditi piekladem díla jinéIro,
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