
umělcem ten, kclo umí včas mlčet? Ach ano, a jak vzácnf jest, ď,nes
takovf umělec!

Kolem dvou figur, vztyčenfch s velkfm uměním' ustŤeďuje se tento
první díl krásrré knihy PekaŤovy: kolem hraběte HeŤmana Černína
a kolem hraběte Humprechta' První portrét držen jest v nelomenfch,
pŤíkr1ich tÓnech: portrét zakladatele a podnikatele, duše tvrd.é a stŤízlivě
věcné, prosté všeho citového temnosvitu; druh/ má, již mnoho z melan-
cholie vlastní ,,děďic m.., kteŤí nerozmnožují, ale zuživaji. Kclo tlovetll
ocllišiti tak určitě av1ftazné tuto dvojí generaci a obklopiti ji tím ovzdu.
ším samozŤejmé jistoty, jest bezesporně mistr psychologického portrétu.

KriÚika a Úvorba ěili o Íěch'

ía"t pňesedláraií

Dějí se v poslední aouu .', české literatuŤe věci, které daly se těžko

mysliii ještě za našich otcri. PŤihrádky, které byly čistotně od sebo od-

djlovány, - 6 hrrizo! _ pomíchávají se. Tak na piíklad be1etrie a kri-

tika bfvaly oil sebe pŤísně oillučovány a ved'ly se na rúznf ťrěet a s rriz-

nou režií. Kritiku provozoval pravidlem obrejlenf pán se soliďním po.

stavením spoleěenskfm, obyčejně profesor, a tomu pánovi lezazďáLo se

ani ve snu, že by mohl napsat román nebo drama. Á básníň vyráběl

verše a verše a zase verše a na mysl mu ani na vteňinu nevstoupila

možnost, že by mohl dělat v životě také něco jiného, na pí. psát politické

články d'o novin, mluvit k lidu na soh zích nebo zaujmout občas veŤejné

stanovisko k nějaké otázce kulturní nebo uměIecké. Dělba práce byla

u našich otcri velmi svědomitá a velmi čistotná.
Dnes je tomu jinak.
Básníci nepíší již jen verše, ale mluví d'o všeho, ať tomu rozumějí nebo

nic. Píší kritiky, politisují, pléitují pro a contra o všem možném, konku.
rují dnes s Kuffnerem a zit,ra s Klofáčem. Propagují své city, soudy, ná-
zoÍy, a propagují nrnohdy tak vflučně a vášnivě, že propagují i tehtly,
nemají.li nic svého, co by opravdu stálo za propagování. Rácli byli by
ad,oohitg.id,ej,í,, a|eponěvadž o iťteje bfvá nouze i v clobách takové hyper.
gr9tt1kce, jako jest doba dnešní, spokojují se ěasto tím, že bfvají pou.
b)rmi advokáty a jako oni mluvívají naplano; Ťemeslo pŤináší to již
s sebou, jak Ťíká Ňo..".

' ' 
á. krilikové naopak piesedlávají na beletrii. Y posletlní době na pÍí.

klatl známf essayista a referent denního listu vyclal hned dvě knihy
bÁsné prÓzy' Ale právě tento pÍípatl nutí tě, abys u něho chvilku proďel;
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neboé právě tento pŤípad vynesl najevo, že doba není tak bezpŤedsud-
ková, jak se někďy tv ,Ťi, Zvy&|i jsme, zďá se, prYíliš na své škatulky a ne-
seme posud. těžce, pomíchá-li nám je někclo' Jest to konečně pŤirozené:
na každého nalepí se během doby etiketa _ aé správná,, aé nesprávná,
to jest již vedlejší _ a nese setéžce, provede-li někd'o něco, co kŤičí pŤíliš
hlasitě proti této etiketě. (Menší Tozpol se spíše již snese a zabilí.)

Není mfm rimyslem revidovat zde kritickf ploces' kterf byl veďen
proti panu Krejčímu jako beletristovi. Není tieba pŤeceĚovat obou po.
sledních knih p. Krejčího a autor sám jist,ě jich nepieceĎuje; zná sám
jistě dobŤe své meze. A knihy tyto jsou první díla nové dráhy a není
pochyby, že piíští knihy piijdou dál a v,!š a lkáži, že vedle neposunutel-
nj,ch mezí d'aného talentu jsou i povolnější hranice, jež mohou rozšíiit
zv}išené požadavky na uměleckoukázet, práci a risilí. Zde Ťekl bych rácl
jen svou zásadní si.rnpatii k muži, kterf měI odvahu pŤenésti se pŤes
pieclsutlky piihrádek a dát se směrem právě protilehlfm tomu, v němž
se posud vyvíjel a do něhož byl posud Ťazen. Měl své pěkné pevné místo
v rubrice kritikri; mohl seďět klidně na lavici soudcovské; mohljednou
nebo d.vakrát t)'dně kliitně šikanovat jiné a nebylo mu nikterak potŤebí,
aby se dával šikanovat jin1tmi. Yzepnout se takto a vyšvihnout se takto
rozhodně ve čty}icátém Toce z posavad'ních vyjetfch kolejí v novou
dráhu a v novf směr, jak to učinil pan Krejěí, má podmínkou nejen
mnoho pružnosti dušer'ní, ale i jakousi teplotu a velkomyslnost srdce,
jakousi .lroucnost cluše; je vidím pŤedevším v činu p. Krejčího a jim

platí pŤedevším má upiímná sympatie. Jest to tak vzáclé dnes, a proto
dvakrát milé, setkášJi se s člověkem, jenž dovede ještě něco r,isknat;
kterf dovede.yrhnout v sázku svou reputaci' poněvadž cení si více než
jí života a jeho krásnfch možností.

To by bylo tecly jedno, co jsem chtěl ňíci.
Ále jest i cosi jiného, objektivnějšího a méně osobního, nač jest tŤeba

upozorniti a proti čemu hŤešilo se často v tomto pňípadě. Yětšině kritiky
bylo hned a priori jisto, že práce p' Krejěího budou sch,emat,í,cké, abstrakt"
ní,, aykambinoaané etc,) - prostě proto, poněvadž věďěla a limine, že
jsou to díla kritika a essayisty. Á to zde jest ien pŤedsudek, kterf neraď
vidím. Kritik má pŤistupovati ke kažďému dilt na,ianě, to jest nemá
ghtíti věděti a znát'inio víc, než co mu podává díIo samo. Není náhoilné,

Yo.l ciziné viďi a tlztávají dnes již nebezpeěí a pochybenost Sainte-Beu-

:::;';i;*vy methody životopisné pro kritika, že cíli se, jak právě

ii^|*",{i,utrá po vnějšiov1ich pramenech d.íla, ochuzuje zrak kritikriv

*-^ l.wa..litv rvze vnitŤní, na nichž konec koncri jeďir zá,|eži' Kritikovi

il"'' iíiiíoo*t"joo, psal-li tlílo krásné pt6zy, o něž jcle, kritik nebo bele-

T,i"i^ , p*t"*"; -o,imu bÝti ríplně lhostejné, co posud děIal jeho anttot,

"'"r-ri 
p"r" nebo recenso,,ut-ti t.''iny. A jest to také riplně lhostejné. Neboé

i*--',u*o,'oání, která jsou do značné míry náhodná, do nichž byl vehnán

!i""uu 'n"a"u okolnosií a která nejsou poslední jeho nutností. A to platí

zvtášt'é o členech genelace z let devadesát1ich. Nutnost situace vtiskla

nožík kritiky analytické clo mnohé ruky, která byla by raďěji vláďla

iJ;* básnick1rm nebo štětcem malíŤe obrazri společenskfch.
. 

vě,ši,,u nusi k.itiky žije posutl ve stavu blahoslavené ůcty pieil joďno.

smyslností faktri: bílá 1"*t iito, ěerné jest černé; kritik jest kritik, bele-

trista jest beletrista; tritik jest ělověk reflexe, beletrista jest naivní

tvrirce. Puntík a dost' Jenže svět již dávno není takto prostf a jedno.

smyslnf. Tak zvali tvrircové již clávno pracují reflexí a vyryoěí"táylí

po.t"aoi riěiny svfch zámétťt, kombinují a berou v rozpoěet všecko,

i bawu kabátu svého reka a tvar klobouku své rekyně. Proě nepŤeložil

nám již někdo dávno Poeriv vfklatl o tom, jak vznik1 jeho Havran?

Pak bylo by snad již jednou jasno, kolik matematického vfpoětu a kolik

kombinačního drivtipu o nic menšího než onen, kterfm pracuje hráč

šachovf, by'lo tŤeba k vzniku básně, která jinak zdála by se kritice arci.

dílem elementárnosti.
Á kritika již dávno není tím, čím ji pokláctají posuil naivní dušg:

estetickou klasiíikací knih a děl uměIeck}ich. Pod kritikou chrání se d.nes

mnohá snaha, která nejenže nemá jména posuď, ale již bolí posud

i vzduch i světlo a která musí proto žíti a vystupovat pod cizím štítem'
Kritika stává se dnešní duši prostě prostŤedkem vyzkoušeti své síly, nos-
nost sv5ich zbraní a uspoŤáclati svou dušovní domácnost: vymítnouti z ní
mnohé, ěím se posud' ďusilu a co nemohlo na\ézlisi jiného odtoku. Touha
nab1iti nového hlubšího duševního zďtavi,,,vyzkoušeti se ve všech hloub-
kách.. poďle slova Dehmelova' ved.la a ved'e nejlepší duchy ke kiitice.

Ale tito duchové cítí také, že jest jim jen stad,iem pŤechoťlním a prťr-
ohodním. Kritika, neprovozuje.Ii se s režií opravdu královskou _ a toho
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nedovolují někdy duševní majetek kr'itik v' jindy okolnosti -, konec
koncri ohrožuje tak nebo onak duši kritiko.v'u; poznalJi všecky stezky
její, jest blizké nebezpečí zpohodlnění, lenosti, rutiny; posléze tedy poil.
cenění života a jelio nevyčerpatelnosti. A tu hlásí se v čestn ch duších
potŤeba vytaziti ze star/ch vyježděnfch drah a uctíti nesmírnost života
tim, že riskují možnost dáti se jim zabit na některé dráze posud nevy.
zkoušené. _

Pťrvodní a prost divoch v umění a v poesii sotva d'nes co poÍíclí.
Ále nikdo nebude vzácnější nad' toho, kdo doveďl se státi divochem

z rafinovance a z intelektualisty, kdo dovedl projíti jimi, získati z nich,
co získati se dá, ale neutonouti v nich, nfbrž ctáti si druhé, vyšší zd.raví,
druhé divošství, druh1i primitivism. Ten jest pak opravd'ovf celf a vyšší
člověk, typ vyššího lidství, o němž sníme a po němž toužíme: kultura
i pŤíroda, reflexe i naivnost, intuice geniova i methoda dělníkova.

To, myslím, cíti vice méně uvědoměle nebo neuvědoměle všichni ti,
kdož dnes pňesedkiaají,.

Á byé naplnění cíle bylo daleko, daleko, daleko, - však také nestojí
tam nikdo menší než mod'erní Rousseau nebo mod'erní Tolstoj !

Á čest a lásku těm, kdož odvažují se v bec o něm sníti nebo za nim
jíti !

7, neim'|trdši poesie

Julius Schmitt: Mi,louané galeje - V. Martínelt,: Cesty -_

t ž: Sešit sonetťt,

Ze záp\avy debutantsk;rch veršťr vybírárn tyto tňi knížky; jsou snad
jedirré z publikací posleďní doby, o nichž dá se Ťíci něco jiného než věčné
koustatování' že nevyhovují ani nejprimitivnějšírr poilmínkám tvorby
básnické. oba mladé básníky činí pŤíjemnj,mi již to, že nepod.Iéhají mÓd.
rrím pošetilostem, že mají touhu i odvahu pohleclěb na sebe i na život
sqim zrakem, byé posud ne zvláštně zrnocněl1im, a iíci, co spatŤili, bez
scholastick1ich marot a p z,bez laciného apartnictví r znfch francma.
gonskfch formuiek a jiného nepŤíjemného sektáŤství. Mají rictu k sobě,
k životu i k umění - a již tím stávají se ti milí v clobě m dních cabobinťr
a lacinj'ch padělan ch dandy, imporlovan1ich k nám nyní v tuctech.

Pan Julius Schmitt má žhavější básnické jáďrc než p. NIartínek' Y jeho
nitru vŤe to, jeho duše sténá a ripí potl d.isonancemi živoba; ne všud'e d.o.
veďe však posud jeho urnění vyvážit a vyt,"lžiL toto d.ranratické životní
napětí umělecky a básnicky. Kďe na to sbačí, tan vznikají již nyní básně
j"9:1u a hutné krásy ser,Ťeného qirazu opravd'u lapittárnihc, tak pĚeťtem

:Y*" ,,SochaŤ ďušL.., kde mne átoo,toj" zakorrčení: ,,Z v!,hnénovÝch
ohiiú stojí tu jak terakota / bez risměvu, ztrpklá pouze' kol rist hoŤké,
zkamenělé sliny...Jinde, jalro v ,,Pečetním ptstenu.., dobírá se p. Schmitb

]i":u "" 
čisté linie ryte ao cr.taaíj pr".r,y; pie. ,i '.,, chlrď.r1im pcvrohen

1est však ukrytc Žhavé jáďrc, ku:re píIi. io jest forma l;nitÍnr,áo danďys.
mu, jinak ričinrrého než mÓdní dneJ dandvsL ko.t,y*o,,Ý. Jinťte doved'e
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