
jazykem, jenŽnesevsobě stopy všech tv rěích vjbojt l  minulfch, uváděnivestyk
6 mrtvÝmi, zasvěcováni a zaučováni v tradici.

Pak také padne základní blud dnešních ,,mladfch.., Že o síle a hodnotě básní-
kově rozhoduje jeho program, blud, jemuž dostalo se tak tragikomického vfrazu
v básni p. Wojkowiczově v ll. čÍsle Lumíra. Pan Wojkowicz apostrofuje tam
,,básnÍka minulosti.., ,,básnÍka pesimistu.. rázu Lisleova, Lahorova a Ackerman.
nové, žáka ,,budhisty Schopenhauera.. jako hrob, z něhož ,,vyletí fénix.., básnÍci
budoucnosti, p. Wojkowicz a jeho družina: ,,My, plémě Světla prorok , jsme Tvrlrci
Světa pokroku..; ,,My Nové Doby Básníci,(čtyňi velká pÍsmena za sebou - zda
to dosti pňesvědčuje? ejhle pathos, jehož reŽii nese tiskárna!) jsme světlonoši tvo-
iícÍ _ jsme BásnÍcil.. Nevkus této praporově programové poesie, její verbíÍskf tÓn
urazil redahtora p. Dyka a pohnul jej k sarkastické glosse, z nIŽ nenl možno neci-
tovati několik vět: ,,Jest tak snadno bfti básníkem nové doby: stačí pochytiti
něco levnfch theoriÍ a něco ještě levnějšÍ praxe. Kolik z těch světlonošri tvoňÍcích
tvoňí ze sebe a mají ze sebe své světlo? Vážím si opravdového usilí, kde je; vážím si
talentu, kde je íalent. Vážím si světla, kde je opravdu světlo' Jenomže, Jak osudnou
roli hraje v Životě a literatuÍe mÓdal A Jste si jist, že se nemiluje časem z mÓdy. že
nevzniká časem z mÓdy nen{vist?..

Jest mně lÍto, že musím právě na p. Wojkowiczovi demonstrovati tento zásadnl
rozdíl, ale nenl zbytí: Jeho zveršovanf program není báseř, ale mdlá a mrtvolná
rfmovačka, tŤebas se v nl nadouvá p. Wojkowicz divadelně-Životně sebevlc; kdeŽto
z ,,budhisty Schopenhauera.. vňe a tryská Život ještě dnes, prÓza jeho ještě dnes
Jest tak jadrná a kÍepká, že verše p. wojkowiczovy jsou vedle ní hadr. Tak málo
rozhoduje o hodnotě autorově program a tak vším jest _ sÍla vyrazu' vnitrního
napětÍ a žáru, osobnosti! stejnym bludem domnívá se p. Karel Čapek o Flaubertovi,
že jest neživotnf a umělecky neplodnf, poněvadž byl skeptik a pesimista a nevěňil
v soudobou vědu a civilisaci evropskout A zatÍm staěÍ rozevňíti kdekoli mistra
croissetského, člsti z něho stranku nebo dvě, abys pochopil, že miloval žívot a věŤil
v Život quand méme, pies ušecko a ušemu nauzdorg, v Jeho hlubokfch odvěkfch
zdrojích pod současnou civilisacÍ a současnou vědou, neboť z kaŽd'é jeho věty
tryská život a mámí tě a opíjí tě ještě dnes vším svfm posledním nepoJmenovatel.
njm fluidem a magnetismem, kouzlem, Jež uniká racionalistické logice, jako pŤe-
sáhá každé rozumově programové nepŤátelství svého p vodce; kouzlem, JeŽ jen
sesiluje ještě paradoxnl kontrast rozumu Flaubertova, kter1/ snad laje a zloiečí
tam, kde celá umělecká a básnická bytost jeho vší svou existencÍ a vši svou ěinností
pÍitakává a blahoňečí. KdeŽto p. Čapkovy projevy a články,,rázu krajně ostrého
a moderního.. ztlstávají se všÍ svou positivnl dobovostÍ a vědeckostí potištěnf
novináÍskf papÍr' z něhož dfŠe pllserl mrtvolná.

Pak, aŽ budou, naši ,,nejmladšl.. tvoňiti, pochopí také záhy, že generace bfvá
pňečasto jen neškodnou hyperbolou pro stolní společnost dvacetiletfch a Že z nÍ
nezbude nic po deseti nebo pat,nácti letech _ nevypracovalo-li se z n1 a nad ni
něko]ik osobnosti. Pak pochopí také brzy, že je.li možno stvoriti dnes poesii nad-
osobnÍ (a nikdo nepňeje si toho vIce a netoužl po tom vIce než já), vede cesta k nÍ
Jen skrze osobnost a m že bfti stvoĚena jen celou osobnosti a ne nákazou bacilu
programového.

Pan Karel Čapek

snažil se namluviti v PŤehledě světu, že jsem zkar'ikoval jeho názory a že jsenr psa|
o niclr s uplnou jich neznalostÍ. ČtenáĎstvo Čcské kultury vl, že jsern citoval do
slouace|é dlouhé, rozhodni partie z jeho referátu; šlo mně o to, chytiti p. Katla
Čapka pŤi horkém tičinu a ukázati, jak absurdně a banálně kritisuje in concreto Ó|o.
věk, kterf si pÍikládá nimbus vynikajícího theoretika a myslitele. Proto nechává mně
uplně chladnÝm jeho hrozba, Že pňi nejbliŽší pĎÍležitosti,,zopakuje své (?) názory..
v PŤehledě; v7m, že je opravdu ,,zopakuje.. podle některé cizí revue, kde jsem
je jiŽ četl. Proto nechává mě také plně thostejnfm, nazfvá.li p. Čapek názory
mé,,nedivokÝmi.. a,,dávno známjmi..; po vavŤínech indiánské,,divokosti..p' Čap.
kovy opravdu netoužím a jsou-li mé literární názory, jak se domnívá p. Čapek, dnes
z mÓdy, vlm, že pÍijdou do mÓdy z|t,ta, aŽ budou z mÓdy,,pŤesvědčení.. p. Čapkova.
Myslitel p. Čapek ulehčuje si totiŽ poněkud práci: mIsto drlvodri namÍtává v poslední
době rád svému odp rci, Že jest mezi nimi propast generací a že si nemohou rozu.
mět. Ale je.Ii tomu opravdu tak, radil bych p. Čapkovi, aby opatňoval své články
v1y'stražnfm znaménkem a legendou: Jen pro mé soukojence! ZabránÍ tak a limine
každé kritice a každé diskusi. Se mnou prf p. Čapek nedoufá se dohovoňiti také
proto, že ,,zatim udá|y se jisté pŤeměny a pŤehodnoceni, se kterfmi se p. Šalda
sotva bude moci usmiŤiti... Na této větě jest zábavné piedně sloveso: ,,udály se...
opravdu: udáIy se, neboť p. Čapek není z těch, kdo by je vyvolali a vytvorili; pro
něho opravdu všecko ,,udává se.. a on to jen pŤejÍmá. Tak ,,udála se pÍeměna..
novoromantismu, novoklasicismu, naturismu, kubismu, unanimismu, futurismu, pa-
roxysmu a coŽ vÍm kterého čerta ještě, a p. Čapek je pÍejal věrně a s obvyklou vě-
deckou spolehlivostí a pŤesností. A za druhé: zajím{ mě, /tdy se udály ty velevážené
pŤeměny a ta hr zostrašná pÍehodnocení. Patrně v době zcela nejnovější; poněvadž
Ještě píed dvěma roky doŽadova]a se redakce Uměleckého měsíěnÍku, tehdy
právě založeného družinou p. Čapkovou, mfch pÍÍspěvkrl, aby, jak psala, ,,doltu.
mentouala souuislost sugch snah s mojl MgšIenkou,..

Spor generací

PŤítel Arne Novák odpověděl na m j poslední feuilleton statÍ ,,TÍi generace..
s taktem tak jemnfm, s bystrosti tak pronikavou a s courtoisií tak dokonalou, že
již proto bylo by nemístné nepokračovati v diskusi tfmž tÓnem a touŽ methodou
a nesnažiti se tak vyrovnati se svému partnerovi, i kdyby nebylo věcnjch pohnutek
k debatě, které zde jsou. P. Arne Novák pochopil zcela jasně, že nejde o plané
polemikaňení, nfbrž o věci závažné a zásadné' do nichŽ musíme vŠichni vnášeti
nejen co nejvíce bystrosti intelektuálné, n1ibrŽ i co nejvíce dobré v le porozuměti
svému spoludebatérovi. PŤesto, Že novj projev p. Nováktiv mnoho osvětlil a mnoho
sblížil - kvituji v něm zvláště vděčně závěr, kterf volá k spolupráci všecky duchy
bez rozdÍlu věku, generační pŤÍslušnosti a hesel, a opravuje tím to' co bylo nespra-
vedlivě exklusivnym v prvnÍ stati jeho, v níž mluvil o ,,generaci let devadesátfch..
jako o generaci odumírajícÍ vlastním rikolrlm uměleck1y'm - zristává mezi námi
ještě několik bodr1 spornfch, které volají po šetÍení co nejpečlivějšÍm a nej zkost-
livějším. BudiŽ jim tedy dáno, což jejich jestl
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