
236 traktáty Jeho se k nám posud nepÍekládaJÍ, nemá posud v Čechách ani žáků,
ani kritikrl, má Jen... své Čapky a Kodíčky a ti nedávajl mně ani záruky, že jej
dobie znají. Až bude p. Romains českou aktualitou, prostuduJi si geneticky cetÓ
jeho dílo, Jako Jsem prostudoval dÍla autor|i jinjch a napíši pak ve studii sudil
soud o něm' jako Jsem jeJ napsal o jinfch autorech.

Lyrichj roh ILIS
Na literární porotu tohoto almanachu, JeJímŽ byt isem také členem, podnikaJl

se velmi harašivé, ale vniterně málo zdrivodněné rltoky. odpovídám zde-na ně za
sebe a.ov.šem někde nepiimo i za porotu. I' Postup pňi sestavování almanachu byl
takovf, že poňadatel p. Fr. S. Procházka nejprve na suťti UraD dopsal snad všem
autortlm, kteil publikouali t. Igl2 lgriku, aby dohodl se s nimi o básni, kterou pÍed.
ložiti hodlaJí porotě' I-isty p. Procházkovy nevázaly tedy poroty a nemohly JÍ ani
vázati. Má-]i porota bfti opravdu porotou, t. J. soudcem, musí míti nelpwe uplnou
uolnost tozhod,ovánÍ; linak neJde o literární soud, nfbrž o pouhf forma]istní mecha.
nism. Z těch Jmen, jichž tu ten neb onen pohňešuJe' část neuueieinila lgrickébdsná
r. l9l2, část neodpouědcla p. poÍadateli, t. J. nedala souhlas svr{ k tomu, abybyla
jurirována _ i musila bfti pominuta. LiterárnÍ porota fest, soud soukromí kteťy
nem že souditi toho, kdo nedal k tomu svého souhlasu' Il. Z materiál;, kterJi
snesl p. poňadatel, vyloučila porota tušJm Jen tňi básně, mezi nimi i báseů p. Karta
Čapka. A k tomu měIa plné právo: p. Čapek poarobil se jejímu vfroku, musí tedy
sné-sti i, dopadl-ti proti němu. Poroía má piece právo, aly se 1.i nelibila poesie
p. Čapkova, jako jiní maJí právo, aby se fim líbila. Jako liierát mohu zauJmouti
k literární porotě 1.en dvojí stanovisko: buď jí nepokládám za kompetentnl, za zpŮ.
sobilou, aby mne soudila, pak ji odmítnu a limine; nebo podrobuji Áe feJÍmu vfroku
a pak musím se podrobiti i.iejÍmu odsudkul Tertium non datur. Jinak nebylo by
v literatuÍe možno žádné rozhodovánÍt A. Sova pověděl zde nedávno své antipatie
pro{,i poesii p. Čapkově; Jsou i mé; nezapíral isem jich nikdy a nikde - nevím, proě
bych Je měl zapňíti jako porotce?l Byl-li jsem zvolen do poroty, bylo to po mém
soudě proto, abych tam iekl a hájil své pňesvědčenÍ, a ne zapÍral !e. AIe proti jed.
nomu bídnému naňknutí protestuji zde celym svfm opovrženíml proti tomu,;ako by
K. Capek ''byl odmltnut, poněvadž zatlm vystoupil jako drtslednf a energickf
bojovnlk za nové hnutÍ básnické a pÍivolal na sebe b|esky literáinl msliaosti.,,
Sch ze, v niž rozhodovalo se o pŤijett nebo vyloučenl veršr} Čapkovfch, byla konána
pied prdzdninarnj, i odpadá každé potměšilé ,,zatím..; já měl polemiky s p. Čaptem
aŽ v fíjnu a listopadu t9l3 a i kdybych chtěl se mu mstíti, neměl jsem v čerrrnu r9I3
zaě. P. Čapkovi nebylo odmttnutím poroty nikterak ukŤivděno' Kdgbg što o lite.
rdta, hIer! nemd mIsla k proieuu sué luorbg, nedouolil bgch nikdg odmltnouti jei,
i kdgbgch měI z porotg proÍo ugstoupiíi. Ale p. Čapek má více možnostÍ tisknouti
své projevy básnické i kritické neŽ Já, než kdokoli z nás; několik listrl jest mu
otevňeno, ,,Almanach Pňehtedu.. poňáclal _ proč tedy dere se mezi nás, ubohou
chamradinu, na niŽ musí shlížeti se své bohorovné vfsosti a veleby spatra? A proč
celá ta štvanice? Tam, kde opravdu schází místo projevu tvÚriÍmu, chodÍ lidé
kolem takového pŤípadu lako kočka kolem horké kaše _ v bačkorách. Ale lacino
rámusit a lacino tŤáskati se svou liberá]ností a ]acino rltoěit do otevňenfch vrat,

{^ iÍŽ iest česká passet III. vstoupil jsem do poroty této ročenky proto, abych

upJ'o*ir "" 
talentovaného vfrazného lyrika, kterf vydal již několik sešitri delikátní

iJ"itv 'xo.o bez pozornosti obecenstva, kritiky i - akademiÍ a jinfch fondrl. Do-

oomo"i mu k ceně byl mně akt literární spravedlnosti; a lituji-li čeho, jest to jen

io. ze nebyla alesporl šestkrát většíl Na ročenku hleděl jsem a hledÍm - a se mnou

ÍÍsiě i ostatnÍ porotcové - ne jako na vfznamnou publikaci literárních vrcholti,

oyn"z n" vyraz a pfehled dnešního tgrického pr měru českého. vím velmi dobŤe, že

". 
d.t,o.. tŤetin pŤináší věci slabé nebo prrlměrné, ale pŤipustil-li jsem jich do ro-

.ěnlky, nedal jsem jim tim kritické sankce, lak se snaží kdesi kterfsi dobrodinec ve

svénr sofistickém drimyslu naklevetiti na mne - byl to jen prostf drlsledek usta-

novenÍ donatoroval Kdybych vybíral samojedin! uolně, jen po pŤání svého umě.

leckého srdce, dopadl by takovf almanach, nemusím ujišťovati, jinakl
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