
180 které nesou bezděčnf reflex vleklé choroby autorovy); co se změnilo radikálně, jest
však estetickf soud a celé nazírání na umělecké otázky.

Hebbloaa Judita a Nároilní iliaaillo
Taío první tragedie Hebblova byla nám slibována správou Národního divadla

v těchto dnech, kdyŽ náhle byl slib ten odvolán a ,,Judita.., viazená již v repertoir
a snad Již zpola nastudovaná, byla s něho vzata z drlvodrl ,,nikoliv uměleckfch,
nybrž národních.., jak oznámilo divadlo. Kdo znají zákulisí tohoto rozhodnutí,
vědí, Že správa vyťala si pollček sama, neboť jeji negativnf čin není nic, než tlstup
pňed nejobskurnějším tiskem. Uznává-li správa nějaké ,,národní d vody.. proti
Hebblovi, měla o nich vědět dÍíve, neŽ pojala umysl provozovati ,,Juditu..; a tím,
že pÍijala ,,Juditu.. ve svrlj repertoir' uznala mlčky bezdrlvodnost oněch ,,národ.
ních..námitek - tertium non datur. Ale ovšem dnešní divadelní správa jelt takovf
bankrotáí v každém smyslu slova' že u ní o jednu blamáž víc nebo Ínťně nic ne-
znamená. Jinak dává však pňípad tcnto pňíležitost, aby veÍejnost ňešila si náš po.
měr k německé básnické produkci a zodpověděla si zásadně otázku, má-li miti
pÍtstup do Národního divadla německá tvorba a jaká tvorba' Jsem poslední, kdo
by ultal v Národním divadle německou tvorbu nebo ji chtěl zd'e |auorisouati na
{rkor tvorby jiné, tŤebas i s]abší tvorby domácí. Jsme prosáklí Ještě tolik kulturou
německou (a ne neJlepší, žel|), Že emancipaci od ní pokládám za naši životní otázku;
s rlzkostl pozoruji velkf import německé literatury do Čech a odvislost mladé gene-
race od ní, která existuje opravdu' byť zalhávala se sebevíce. Naši mladI lidé myslí
německy stejně Jako myslili jejich otcové, ne-li více; a nemyslí nadto neJlepšÍm
německfm zprlsobem. Ale neprovádějte emancipaci tam, kde jest nemístná, ano
zatímškodl;ivá. Proě neemancipujete se nejdŤíve od pr měrnénebo špalné literatury
německé? Tu braJete po tuctech na obou velkfch divadlech pražskfch, tu preklá-
dáte po kopáchl Jest v tom smysl, vypuzovati Hebbla a vítati p. Bahra? Nebo
p. Heyseho a coŽ vím koho ještě hrají na Vinohradech? Nebo mysllte snad, že Eaupt-
mann na pŤ., kterého hrajete v obou divadlech, jest méně váŠnivf Němec než byl
Hebbel? Mflíte sel Hauptmann jest stejně rozhodnf Velkoněmec jako byl Hebbel.
A Já Íeknu vícei mně líbí se Hebbel i proto, Že byl velkoněmec, jako se mně lÍbÍ
Dostojevskf proto, že jest. tak váŠnivf a celf Rus do poslednlho nervu. Každf
genius a neJvíce velikf dramatickf básník rnusJ bfti krev z krve svého národa,
esence vší vášnivosti a rozhodnosti svého národa. Jak anglickÝ jest Shakespearel
Tenkrát nebylo ovšem politickÝch programt} národnostních, a]e jsem jist, kdyby
žil shakespeare dnes, byl by anglick1r imperialista nejrozhodnější obserr1ance.

Jest cosi tajemného ve veliké dramatické tvorbě; souvisí více než všecka tvorba
ostatní, s latentními energiemí národnÍmi. Není náhodné, Že antické drama attické,
renesanční drama anglické a španělské svfm rozkvětem spadá v dobu nejvyššÍho
rozpětí i národních energií státotvorn1tch. A z téhož dr1vodu chápu, že Kleist byl
vášnivf odp rce Napoleon v a Že svou činnostÍ novináňskou a agitátorskou pŤipra-
voval osvobození Německa z jeho jha; a proto jest mně i jasnf zájem Hebblrlv
na vybudování silné německé ňíše, jíŽ se nedožil a kterou čekal jednu dobu od Ra-
kouska. A v inkriminované básni' ''An seine Majestát KÓnig Wilhelm I. von Preus.
sen.., v n[ž vyzlvá pruského krále, kterf tehdy unikl utočníkovi, aby zápasil

s Habsburkem o velkÝ tv rčí čin státotvornf, tušil jiŽ, byť toho nevys]ovil' že 181

budou to ,,die BedientenvÓlker.., kteŤí pňekazí Rakousku ri]ohu velkoněmeckou;

uráŽel-li, bylo v tom bezděké pŤiznání nebezpečl svému snu a jeho vratkosti'

Emancipovaťi se od Německa, nikdo nepŤeje si toho více než já. Ale emancipace

začíná se od nízkého a prostňedního a postupuje k nejlepšímu; a pokud nenÍ prove-

dena emancipace od onoho, nemá smyslu a rozumu emancipace od tohoto. A není

pochyby, že Kleist a Hebbel jsou z nejlepšího, co Němci majÍ; a z nejlepšího v tom,

co majÍ nejlepšího v XIX. století, t. J. v dramatu. Jsou dnes zjevy europské: Fran.

couzové je studují a pňekládaJí a jest pravděpodobné, že ,,Juditu.. zahraJe brzy

nějaká scéna paŤížská' S emancipací od Hebbla tedyještě strpení _ alespoř dotud,

aŽ budemg m|l za lěho ulastnt náhradu. Pak'. budižl Hospodaňte dobÍe talenty,
které máme, a do dvou desetiletí mtlŽe to bftil

České nouiny a česká literatura
(r .  )
Ve feuilletonu NárodnÍch ]istrl z 25. unora ve statí ,,Z literárnÍch začátkrl

Anatola France.. rozloučil se Arne Novák pod satyrskou maskou tohoto usměva-
vého skeptika a ŽoviálnÍho nihilisty se svfm ětenáňem epilogem, kterf si zaslouží
obecné pozornosti. Arne Novák učtuje tu se svou ěinností literárniho článkaŤe
a kritika v Národních list,ech a lemá, nechce mÍti o ni ilusí; cítí, Že zde byl cosi
jako exotickf artik] a že pohoršoval usedlé č[enáňstvo a snad i část usedl redakce
a blahopieje si mezi ňádky, Že se vyprostil ze služby ne právě závidění hodné. svého
čienáre oJkázal Živlr1n solidnějším neŽ Jesí českf spisovatel: ,,opouštím tebe, čte-
náŤi, v povné drivěíe, Že sc nezměnlš a že, zatouŽíl-li bych kdy zas po tobě, shledal
bych tebe stejnfm, jak dnes tě propouštím. Za ío ručI mně ti, v jejichž ochranu
odevzdávám tvou duši: politikové, kteňí dbají v ěas obecné i vlastní potŤeby o tvé
nadšení, a národní hospodáÍi, kteÍÍ nadšení tvé _ odhodláváš se k němu tak nerad
- budou vždy tlumiti... Budeš, doufámo u sv1y'ch politik a národních hospodáÍt}
dostatečně opatňen, ač nemluvím tu, bohuŽel' zcela ze své zkušenosti... SapÍenti
sat,. HoÍce ironická slova někdejšÍho]bystrého literárního kritika NárodnÍch listrl
majÍ dosah všeobecnější než adresa, na niž jsou psány. Poměry u jinfch listri čes-
kych nejsou jiné než v NárodnÍch listech: všude jest literatura popelkou. Českf
národ a Specielně ě:ská inteligence proŽívá dnes své materialistické klamy, jako
je prož1valo Rusko v ]étech sedmdesátfch minutého věku; tehdy rojilo se, jak píše
Dostojevskij, všude národnÍmi hospodáňi, a každf kdo na sebe trochu dbal' pa-
pouŠkQval po nich jejich domněle praktické evangelium. Dnes umělec, básník, spi.
sovatel má v Čechách tak nízkf kurs jako neměl ho posud nikdy. Za deset umělcrl
platl jeden herec a za deset hercrl jeden politik: coŽ jest vfznamná a poněkud ale-
gorická stupnice. Panem et circenses chce dobrf lid, a jsou lidé, kteíí mu opatňuji
divadlo a slibují panem - a těm platí jeho pÍízerl, tím vydělávají si, trochu jako
Salomounovo kvití polní, panis svrlj. A proč ne? Jsme všichni Živi více méně ilu-
semi' mínil pesimista nedalek Anatolu Francovi, a vfrobcové hromadnfch ilusí
mÍvají v národě iluse schopném vfnosné ňemeslo. Snad proto, aby nepÍepjala se
tato schopnost národní obrazivosíi, vzdalují od národa naši politikové íak obezňetně
uměni a poesii, které cÍtí jako nepiíjemné konkurentkyt tu zásobu schopnosti obra-



182 zivé, kterou vládne ještě národ, troufaJl si plně zaměstnati ve svfch sluŽbách a pro
své podniky. A vědÍ Jistě, co činÍ a proě to činÍ.

Život umělcrlv a básník v v Čechách jest cosi jedinečného na této lÍbeznÓ
hvězdě. Národ ěeskf, Jehož obroda jesl pÍedem a nejprae d|Iem básnÍkrl, spisovatel ,
umělctl, tÍÍbÍ si k nim opravdu svrlj poměr do fines vybroušenějších a vybroušeněj-
šÍch. Stručně dá se pojmouti tento vÍvoj takto: v době obrozenÍ národ svfch bá.
snlkrl a umělctl živil velmi bÍdně, ale vážil si jich a miloval je; dnes neŽiví jich lépe,
ale nectÍ jich ani tolik, kolik musÍ ctÍti se ve veŤejnosti piíslušnÍci poslednÍho živ.
nostenského stavu.

Spisovatel a umělec stojÍ v Čechách kaŽdou chvíli na pranfŤi; kaŽdf obskurnÍ
žurnalista, kaŽdf obecnÍ staršÍ sml se o něho beztrestně otŤÍt; frivolnost rrměleckfch
debat a hlasovánl o uměleckfch věcech na radnicÍch česklch hledá sobě rovnych
v celém světě. A novináÍstvÍ, které má spojovat uměnÍ a poesii s veĎejností, žene
se za sensačnostÍ a jejÍ odměnou: dividendou. Jak pokofujÍcí Jest vědomí, že nenÍ
dnes opravdu kulturnt strany v národě. ByIa jediná taková sttna, dnes áávno;iž
mrtvá! strana staročeská ve svÝch vrcholnfch létech. Strana Palackého, strana
Riegrova. Ta věděla, Že národ nenI Živ samfm chlebem, a že chléb, kterf se mu
podává, nemusl bfti právě dividendou; ta věděla, že politika nenÍnic než organi.
sace všech sil národnÍcb, aycn.ovÝ1!. i bmotnych' a duchovfch nejprv; ta chápala,
že neJvyššÍ ctÍ politiky Jest, aby každé sÍle vykázala mÍsto' kde mrlŽe-ne;více.pro.
spěti. A rozuměla tomu proto, že v čele Jejím stáli básnÍci, umělci slova, duchovÍ
tvtlrcové znamenité slly: Palackf a Rieger. I v tom Jsme dues pokroěili. í,{aši poli
Úikové jsou dnes pouze.politikyl To vysvětluje opravdu leccos á vlastně - všecko.

( I I . )

Mfm článeěkem v minulém člste České kultury obÍral se a patrně hodlá se
leště obírati dr J. Herben.v Čase. odmítá Jej: pr! nesprávně generalisuji; prf
vJinfchlistech Jsou jiné' bpší poměry neŽ v Nár' tistech; prÝ jsem nepravf,
zbabělf kritik, kterf neodvážl se chytiti pravého vinníka za pačesy, aliné tíbeznosti
tohoto kalibru. Na to odpovídám: adresoval Jsem svou epištotu celé žurnalistice
a trvám na kaŽdém jeJím slovu. Ne Jen v Národních listech, i jinde nenÍ poměr
k literatuÍe zdravf; ne Jen Nár. tistjl i Jiné listy nekonaJÍ svych povinnosti x ti
teratuie,

Měl někdy dr Herben v rukou berllnskf denÍk Der Tag? Nebo paňÍŽskf Pa.
ris.Journal? Nebo starf Journal des Débats nebo i 3en rigaroi Ne-li, pro.
studuj si laskavě několik ěÍsel; a pochopÍš, co jest to opravdová táska k literature
a k umění a péče o ně' o literárnÍch novinkách často rlvodnÍk; i portréty autorrl
a stati o nich; a každém ě[s|e p uodnl, slušně honorované verše, něúoy i njtolteré.
Jménol Jmenovatl, volá na mne dr H. Pan dr Herben sice v nedávnim obdobném
pÍípadě, kdy byl vyzván, aby Jmenoval svého rukojmÍ' odmítl to, a Čas pňinesl
lokálku, že má pravdu, aěkoliv nemrlže jmenovat své autory, ano íe ji mi prduě
proto, Že nem Že jich jmenovat.:. 

.t 
já mohl bych Ěíci dru iierbenovi, ze nemám

naprosto chuti, dáti si spÍIati-po Ťadě desÍti českfmi denlky, kterÓ majÍ ve své pro-
slulé velkomyslnosti neJvěíš.í t<|f'z na lidi osamělé' nechránéné pÍtslušenstvÍm k ně.
které straně. Ale budiž; mějŽ si i jména. Pan dr Hcrben ví, že vycházÍ v Praze roz-
šíÍenf, znamenitě prosperujÍcí denÍk, kterf otiskuje v neděli verše, vybírané ze

starych básnickfch sbírek a Ledy nehonorouané. Pan dr Herben srovneJ si s |oulo

českou praxí praxi francouzskjch denlkrl a změňÍš si tak dobňe poměr české a cizt

žurnalistiky k poesii. Nebo domnívá se p. dr H., Že t!ž list plní čestně své povin.

nosti k ]iteratuŤe neděIními referáty honorovanfmi od Íádku? A domnÍvá se p' dr H.,

že neodvrátí se s ošklivostí lepšI piíštÍ generace od agrárního denlku pražského,

kde si obšÍrněji všimaJÍ literatury a umění, Jen kdyŽ Jde o to, zostuditi některého
kritika nebo autora nepohodlného šéfredaktorovi a kde postupně byli hanobeni
J. Vodák jako já, F. V. Krejči jako Arne Novák a jako prof. Nejedlf a coŽ
vÍm kdo všecko? Mám se rozepisovati o titerárních rubrikách Jinfch listtl?

Neházím do jednoho koše s nimi ani Čas, ani Právo lidu. Listy ty maJl
literárnt rubriky pěkné rlrovně; ale pňesto jsou to vyjimky, které potvrzujÍ praviďo
a které potvrzují i mou thesi. Ani Jim nenÍ sluŽba literatuŤe ryzl povinností kulturnl,
i ony slouží Jen té literatuÍe, která _ sloužÍ jim. oba listy vnášejÍ do literárnÍ k|i.
tiky apriorism tendence a programu' každ! z nich apriorism Jinf, ale apriorism tu
í tam.l o hodnotě dlla literárnÍho rozhoduje ryzÍ literárnÍ kritice Jen Jedno: síJa
tu rč!.Jakéttové pohledy ve věci životaasmrti podal autor?Časurozhodujevšak
velmi ěasto dobrd u le, piiblížiti se realistickému programu. Namítne se mně snad,
že bez tohoto apriorismu není možná kritika, že i Já jsem apriorista! apriorista ar.
tismu, uměleckosti. Nikterak: nezavrhuJi tendence, musí se jen utělit u bdsnick! čin.
DIlo, které mně ukazuJe cesty k životu, jest mně dražšÍ než dllo, které nenalézá
odpovědi ne zouÍalství' Ale co Žádám ncjprue od básnÍka, Jest ldseí a ne traktát
nebo kázánÍ nebo lokálka nebo ělánek noviDársky nebo anekdota; od tv rce tuorDu
a tvorba etymologicky napovÍdá, žo Jest len tam, kde test tuar, lormo. SchafÍe,
Kůnstler, rede nichtl

V každé době, v každé generaci jest Jen několik málo lidÍ, kteňí tvoÍl, kteiÍ hle-
dajÍ a nalézajl novf vfraz pro odvěké životnl vztahy; lidé, jimž osudně nerozuml
obecenstvo; a zde prostŤedkovati, 'cm'o lidem zjednati poslech, pozornost, pocho.
penÍ' mÍsto na slunci, toť kol žurnalistiky opravdu kutturnÍ. Dr H. vytfká Nár.
list m, že ,,nemajl Žádného směru literárního ani vědeckého... To Jest vftka jalová.
Směr literárnt nebo vědeckj _ nenÍ.li slovo to ttázl _ mohou tvoiiti ten' aeliké
tu rčl čing: kolik Jest Jich za prlt století? A proě by měly a jak by mohly t,yto ěiny
sejÍti se právě v Nár. listech? Nesešly 6e ani v Čase, ani v Národních listech,
aniŽ se seJdou kde Jinde. Ani Neruda neměl urěitého směru literárn|ho, ani určité
theorie ve svfch kritikácb - byl eklektik velmi širokf - a nenÍ to dokonce žádnÓ
neštěstlr naopak. Určitf liteÉrnÍ směr jest věcl revue, ne denlku. Noviny nemobou
bft neomylné a nesmÍ bfti neomylné a nesmÍ domnívati se o sobě, Že maJÍ patent'
na všecku moudrost svěía a že kromě JeJich rozumu nenl nic než smetí; to Jsou
právě ty hňíchy Íarizejské samolibosti, kterjmi tolik hŤešÍ Čas. od novin žádám

l - Méně stihá vftka má Právo lidu. oba jeho kritikové' p. F' V. KreJčÍ
i oběas G. W., dávají zvláště v poslednÍ době pŤÍklad, Jak Jest možno rozšiÍovati
a zpruŽůovati p vodní koncepci politickosociální' aby byla práva modernÍmu vfvoji
životnimu a nekÍivdila tvrlrčÍm snahám a touhárn neJnovějším; Čas naproti tomu
vede si retrogradně: zuŽuje a zužuJe vlc a vÍc realism v dogmatické schema, které
obeJme len naukouou stránku díla _ lon Jeho Živly statistické a popisné _ ale
temuž unikaji jeho vlastnÍ tvrlrěl, básnicky dynamické složky.
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184 prostě, ne aby měly určit:í literární směr (cosi nač nestačl), n brŽ aby dovedly uvi-
děti tv rěÍ činy básnické a umělecké, vycítiti Je a prostŤedkovati Je obecenstvu.
Plnil toto nezištné kulturnÍ poslání Čas? Pochybuji, že vždycky. ocenil a docenil
Machara, aie ]Vlachar jest pŤíslušenstvl strany; Machar pracuje pro stranu, strana
pro Machara. Tedy: utilitáŤství; do, ut des. Nevytfkám toho: pňesvědčení opravdu
kritické, tňebas bych s ním nesouhlasil ve všem, jest mně nedotknutelné. Ale vyt1r-
kám 'o, že kromě Machara byl Čas ke všem skoro jinfm zjevr1m básnick m slepf
a hluchf. Nalezne se v celém Čase kloudného kritického slova o BŤezinovi, hod-
ného Jeho vyznamu? o básníku tak žasné síly tvrlrěi a pŤitom tak cele ěeském,
že bude tŤeba několika generací, aby vyvážil se obsah tohoto českého pokladu
básnického?

Dr H. napsal ve své exhortě také větu: ,,Co se v Čechách koupit dalo, dr KramáŤ
koupil; bohužel i značnou čdst mladé literaturg a mladé uědg.,, |í tomu několík slov
pro domo. R. l9ll v bíeznu, když jsem se chystal do líalie, pozvaly mne NárodnÍ
listy k pravidelnému spolupracovnictví: čtyŤi feuilletony nebo články literárně
kritické za l00 K, prauírn jedno sto ltorun rněsíčně, tak to bylo mezi námi smluveno.
Mně pozvání Nár' listtl bylo milé: dávno touŽil Jsem ňíci leccos z vfsledk svfch
literárně kritickfch a historickfch studií širšlmu obecenstvu a těšil jsem se, Že mám
kam psáti své dojmy italské; i pro m j vnitňnÍ spisovatelskf vfvoJ mne pozvání
těšilo: Jak zmrlŽeš techniku novináňskou a jiné otázky, s tím souvisÍcí, mne zají-
maly. Že se mně nedostalo pozvání takového z jiného listu, na tom byl právě vinen
ten prožluklj p. Herbenrlv ,,směr literární..; znamen{ to u něho: papouškuj po
šéfredaktorovi jeho oblíbené literárnl f-ráze. A pracoYal-li jsi v literatuňe samostatně
a po suém a máš-li Ťlci cosi suého, co se odchyluje od rituálu církvičky, nu pak:
B h s tebou čili: VeŽmi tě čert.

Na konci května vrátil jsem se z cest a napsal jsem jeden nebo dva cestopisné
feuilletony do Nár. listrl, když tu ze sloupku Času stÍikla po mně _ nejmenovali
mne tam ovšem, ale ukázali na mne prstem _ ušlechtilá realistická slina: Zapro-
danec KramáÍriv. Tenkrát neměl jsem ani kde pňibíti tuto noblesu, neboť v No-
vině byl by mně projevu protiherbenovského nebo pro[ičasovskélro'[nepropustit
Její roalistickÝ nak]adatel.

Dnes chci ňíci dru Herbenovi za sebe jen tolik:
Nedlouho píed tÍm, než jsem prijal spolupracovnické pozvánÍ Nár. listrl,

došIa mne vfzva německého listu, abych psal do něho občas kritick1r feui]leton,
a nabízela mně za jeden feuilleton bezmá]a tolik, kolik Nár. listy za _ feuilletony
ětyňi. Ale Já Jsem odmítl, poněvadž německému čťenáňstvu nemám co Ťíci a poně.
vadž poslání' jeŽ v sobě cítÍm, jest poslání ryze č:ské _ ať se to líbÍ nebo nelÍbÍ
p. dru Herbenovi & Cie, kteňí pachtuj| všecko češství pro sebe _ a obrací se
k ěeskfm duším: a jen ty mohou mu zplna porozuměti.

VÍm, že bych se nebyl prodal, ani kdybych psal do německého listu, poněvadž
bych tam nepsal nic protičeského a poněvadŽ bych tam byl propagoval ěeské
uměnÍ, kde bych mohl _ vÍm' že slovo ,,prodal.. jest v tomto smyslu a vztahu
pustÝ demagogickÝ trik' včera starovlasteneckf a dnes realistickf _ vím, že ,,ho-
den Jest děIník mzdy své.. a pŤece: vadilo mně v tu chvÍli něco, abych pŤijal vf-
hodnější nabÍdku německou a odmítl skromnější nabídku českou.

A proto zťrstal jsern tak klidnf, když realistickj deník vysykl po mně svou su. 185

rovou uráŽku; jest z těch, které se odráŽejí a vraceJÍ se do tváňe, jejíž tlsta ji pro.

nes]a.

(r r r . )
Bylo.li tŤeba mému tvrzenÍ o neirctě novin k poesii a krásné literatuĎe d kazu,

oostara] se o něj s dojemnou horlivostí Čas ve feui]letoně z 16. III. V Čase
vystupuje totiŽ nynÍ pod čárou jakfsi p' _li- v neškodném pÍestrojení starozá-
konnÓho proroka a baví své obecenstvo vedle prostŤedně napodobeného žargonu
starobiblického i svou bezelstnou duší, kterou obrací pňed íebou na ruby, i se ŽlučÍ
d]ouho tlumenou. Tenío muŽ došel k pŤesvědčení, hodnému svého mumraje: že
toLiŽ ce|á moderní poesie a literatura česká jest nevěstka babylonská a že dobíe
by bylo, dštíti na ni oheii a síru jako na Sodomu a Gomorhu. PoněvadŽ si však posledni
chvíli vzpomněl, že podobnou horkou methodou častova] svého času českou litera-
turu jesuita Koniáš, rozhodlsepro methodu ul}t/toa, poněkud nestylově -, ale Styl
a podobné frivo]nosti má ovšem v zaslouŽeném opovrŽenÍ tento ,,miles christianus..:
jemu jde hlavně o dobrou ránu, nu, a ty v jeho exhortě Jen jen prší. A každá :
ach, ouvej _ tne do živéhoI Ačkoliv náš Zlatoťtstf' jak praví, ,,skoro deset let nečte
krásné literatury české!. - čeho by také, chudinka, mohla poskytnout této vele.
duši, která tyká si se všemi proroky velklÍmi i malfmi? - pŤece soudÍ kuráŽně:
,,Kdyby politikové chtěli knihy za20 tetv Čechách vyrobené svézt na bíehy Vltavy
a provést jimi regulaci ňeky od Budějovic do Prahy, když vláda peněz na to nedala,
nikdo by těcb stohrl papíru nepohŤešil... Ani Machara, ani Herbena, ani Masaryka
nevyjmul| Chlapík, jen co je pravda. A co slovo, to cent|

Moderní literatura česká jest tomuto muži skrz na skrz neŤest a hniloba. Mo-
derní básníci ěeští nemají pry souvislosti s touto zemÍ a nemají jí co ňíci; a co ííkají,
to pr]Í jsou jako vfrobky Jakéhosi velikého obchodnlho domu paÍížského, kterému
pňezdívá náš baťuška, patrně biblickou francouzštÍnou, Beau Marchais: zboží inter-
nacionální; básníci uzavŤeli prf se v kastu, opovrhují všednostÍ, ,,utÍkajÍ se světa..,
derou se snad do katolickfch klášterri, neJi do kanceláÍí advokátnÍch mezi písaňe
a tropí neŤesíi všeho druhu; kromě toho, že jedí buÍty v uzenárně, ,,kterou si pÍed.
stavujÍ jako hodovnÍ sÍĚ florentského paláce.. (zločin poněkud záhadn1i), 'Jest to
hlavně to, Že ,,vyhled{vají nervy, rnigrény, neurasthenii a nostalgii jako pravf
stav lidstva... Slovem: ,,není muže mezi nimi... To je p. - ti_ jinf silákl Má talent
a.v}tcvik plivacího specialisty, že mohl by se produkovat ve varieté, Plíuni na ta-
kového literárního titana, holedbá se, ,,a pŤerazíš ho na dva kusy... MuŽ kaŽdfn
zp sobem uctyhodn1r _ a]espoř v tomto vfkonu.

Ach, líbezné dojemné zvuky pravého nefalšovaného čgského bodrého filistra,
jehož duše nezná lsti a duch myšlenky, ba ani paměti: odkud zazníváLe? Zkte
minulosti vanete? Z jaklch hlubin se prodÍráte? A jak jste se obohatily ěasem, jak
zgrobiánštěly, jak zrealistič[ěly' jak zpokrokáŤštěIyl A stále tak roztomilé, zdra.
voučké, s červen1fmi tváŤičkamit A jak troufalí jste nyní, miláčkovél Siroteěkové,
rodné mé dětičky leskél

Aj, vzpomlnám si, vzpomínám, odkud putujete.
Bylo to r. t836. Karel Hynek Mácha vydal ,,Máj.. a tu po prvé v českfch novi.

nách bez ostychu, s kuráží, netlumenyJste si zachrochtaly a zavyly po libosti. Hoj,



186 byla to tenkrát hudbal Tomíček, Tyl a Chmelenskf jmenovali se muŽi-vlastenci,
kteŤí vám proptijěili svfch hrdel, a jimi Jste vyletěly po prvé jako pravá nefalšovaná
česká slina vržená na básnickou poctivost, opravdovost a čestnost, a Česká Včela,
Květy a Musejník byly vám _ jak to ňÍci, abychom byti zdvoiilí? _ nu ano:
orgány. Dnes jest to Čas. Mácha byl tenkrát Tomíčkovi ,,r motepcem.. a ,,Máj..
,,škvárou... Vltavy tenkrát nesplavrlovali, jinak byl by Tomíček navrhl,,Máj.. k té.
muŽ užiíkovému riěelu Jako kazatel z Času, ve]bloudí srstÍ sice oděnj, ale jinak
o technickj pokrok své vlasti dbalf. Jin;t kritik psal o Mácbovi Jako o cizomilci,
ělověku neprlvodnÍm, nohsledovi Byrona, básníka ,,piesycenéIro rozkošemi života,
s dušÍ rozdvojenou, bez víry a naděje... Ach ano, chrochtaly jste již tenkrát stejně
líbezně Jako chrochtáte dnes.

Melodie byla Již stejná, tÍebas nebyla ještě vynalezena slova jako neurasthenie
a migréna, ani paÍÍŽskf velkozávod ,,Beau Marchais..; o to jste právě pokročily,
vy pokrokové zvukyt

,,RozdíraJí své nitro, kaŽdá jiná realita jest jim hrubá' brutální, smrdÍl.. A ten
dobrf Izaiáš a Nehemiáš z Času myslí, že natez]' něco nového, a oni ŤÍkali to již
podobně ěeští TomÍěkové, Jakubové MalÍ a Pytlíěkové VeIcÍ i Máchovi, kdyŽ vydal
',MáJ..' i Nebeskému, když vydal ,,Protichr1dce.., i Nerudovi, kdyŽ vydat ,,Hňbi.
tovnÍ kvítl.. a ,,Knihy veršrl... Copak Jest to rozdirat své nitro něJaké slušné realis.
tické zaměstnánÍ? Nitrol A byti a jsou hloupí filosoÍové, kteňl tvrdÍ, že jest to jediná
}ealita a jediná Jistota, kterou máme. Ptivni po nich, kazateli z Časul

A pňišel zase čas, kdy Jste se rozchrochtaly v celém svém polyíonnÍm bohatstvÍ.
PÍišel konec let padesátfch, počáteklet šedesátjch,Jaro české poesie: rašilo to v nÍ,
chvělo se to v nÍ a boulilo to v'nt _ Jak Jste tu mohly scházeti?| Tentokrát ujal so
vás Jakub Malf a ve venkovském lÍstku pootavském zahrál Jako na šalmaji vaši
piserl. Pomlouval tam mladou generaci nerudovsko-hálkovskou stejně a vyčett JÍ
totéž,co dnesvyěÍtá modernt poesii české náš prorokzČasu: cizomilstv|,rozerva.
nost, neupÍímnost, Íaleš, nemužnost, nadu tost, nenárodnost, nečeskost.

A pňišel ZákreJs po Malém a pŤeložil vás dvakrát do svého kočovného orchestru
a zahrál vás dvakrát, Jednou ztlumeněji, po druhé furioso, Jednou ,,Lumlrovc m..
v Ietech sedmdesátfcb a osmdesát}rch' po druhé mladé generaci v letech devadesá-
tych' aniž tÍm poplrám, že i jiní pÍed ním a vedle něho, ať sluli Jireěkové, ať Schul.
zové, ať Krásnohorské, ať Vlčkové, za r znfch pÍItežitostÍ nevytroubili z vás ne-
jednu rozkošnou arii k modrému českému nebi a do ucha neJednoho ěestného
českého autota' kterf o něco umělecky usiloval a něco umělecky chtěll

Znětel PlyĎtel Splétejte se v opičt kankán, prostupujte se, obohacuJte se' roz-
kvéteJte do fioritur, hledejte si ozvěny. Bez vás nebylo by ěeského jara. Provázíte
le, jako jinde je provázl zpěv slavičí.

R znlm ailresám
Ačkoliv jsem jiŽ v 8. č. České kultury protestoval proti tomu, abych byl priŤazo.

ván do jakéhokoli církevního nebo klerikálnÍho ritvaru, tábora nebo směru, dopouštÍ
se této neslušnosti dr Herben v nedělnÍch Besedách Času znova svfm známfnr po.
ťouchlfm zp sobem. Pouhf fakt, že P. Dostálovi-Lutinovi zalÍbilo se pokládati
mou pŤednášku o claudelovi vedle jinfch projevrl literárních nebo vědeckfch, ua

nÍ orof. ZdeikaNejedlého a dra vlastimila Kybala (kterf, pokud vÍnr, v pÍedmluvě

'i,'Ď""i'oui a BIlé HoÍe.. vÝslovně zdrlraznil svéprávnost a svézákonnost vědeckÓ

ojí".ti 
" 

protestoval proti tomu' aby z jeho práce, nesené zájmem a zretelem ryze

vtaectym a literárnÍm, byl vytloukán kapitál politickÝ) za projevy Jakési ,,rene-

sance tlatoticismu.., staěil mu, aby zcela politikársky a cirkevnicky podezíral touŽ

metlrodou hrubě vnějškovou, Jakou P. Dostál.Lutinov se smlouvá a nadbÍhá. Pred-

oas.t-tl 1'u* o Claudelovi, nepŤednášel Jsem o něm proto' že byl konsulem v Praze

nebo Že jest vášnivfm katolíkem, nfbrŽ Jedině proto, že jest velikf básník; alo

ovšem zastÍrati si oči pÍed tím faktem, Žs síla a mohutnost jeho koncepcÍ básnickfch

Jest do značné míry podmíněna jeho věrou, provozovati tuto směšnou pštrosí po-

íitiku, pÍenechávám kulturnÍm dětem; kulturnÍ muž vidí zde problém, s nímŽ

musi se čestně vyrovnati, vfchodisko celého myšlenkového ňetězce. Nevím posud,

pĎiblÍžlli mne mr! prÍšil vÝvoj duševnÍ a básnickÝ katolicismu nebo odvede-li mne

oa .'ot'o; ale ať tak' ať onak, jedno vím: že prljdu len za svou vnitrnÍ nutností, za

pŤíkazy svého nitra' Jako Jsem šel posud, a ne za vnějším ziskem nebo leskem;

" 
t"t.é to vÍm, že byť bych stal se i katolíkem, nebudu nikdy katolikem po zp sobu

Dostála-Lutinova a budu i v katolicismu od něho a jeho methody vzdáIen na hony

a hony. TÍm odmÍtám jednou provždy všecky insinuace dra Herbena, Jako bych

tá _ kromě jinfch, jež Jmenoval P. DostáI _ podléhal svodrlm slávy' popularity,

mÓdy etc.; kaliti a másti takto boJ a vfvoj myšlenkovÝ a duševní' pro to není

odsudku dosti ostrého. Mne Zeyerrlv pomnÍk neosliluje sice Jako mne neoslrluje
žádná pocta hmotná, rle nevidÍm v tom také pŤíznaku upadku, že se mu pomnÍk

staví: Jest ho hoden i jako básnÍk i Jako ělověk _ pr8Yím to s klidnou rozvahou'
s klidnou proto, že nejsem nekritickf Jeho obdivovatel. Já nevidím také mezi Ne.
rudou a Zeyerem nesrovnatelného rozporu, kterf tu chco vykonstruovat dr Her-
ben; naopak: Jsou si bližšI, než se zdá a než se zdálo i jim. I v Nerudovi Jest plno

lidového kato]icismu, pňesto, že psal i časové broŽury protiklerikální; to Jest po.

vrch bdsnické nitro Jeho _ a kaŽdému, kdo umÍ básnÍka čísti, Jest to patrné, _

napájelo se často a mnoho z lidového katolicismu: od ,,Knih veršli.. pĎes ',Balady a
a romaD'ce.. a ',Prosté motivy.. aŽ do ,,Zpěvrl páteěnlch.. dokazuJe to íada básnl.
A Zeyer, byť byl i katolík, Jest pŤedevštm klesťan a velikÝ kŤesťan; a naprosto no
klerikál: pňekrásnf ,,Inultus.. ze ,,TÍ1 legend o krucilixu.. Jest rozhodně a určitě
protiklelikálny.

A ještě slovo o p. Alfredu Fuchsovi a jeho p}IspěvcÍch. Neztotožrluji se s nimi
a StojÍm vribec jinde než p. Fuchs; ale otiskuji je, protože Jsou hodnotné. Prostá
spravedlnost nutÍ mne zdr1razniti zde, Že p. Fuchs není estét opojeny mystikou
katolicismu a jejími ',perversními parfumy..' již proto ne, že ,,perversnÍch parfumtl..
není v opravdové katolické mystice; tolik mohl by věděti jinověrec i nevěrec, Je-li
Jen vzdělanf; každf filosoÍicky sěetlf člověk ví, jak na pŤlklad soudil Schopenhauer
o rnystice a jakf měla vfznam pro něho. Ale p. Fuchs nenÍ vrlbec mystik: referoval.li
o některfch dÍlech mystikrl katolickfch v České kultuŤe, referoval o nich jako
o dílech básnicky nebo psychologicky hodnotnjch. Panu Fuchsovi nenÍ nábo.
ŽenstvÍ ani projevem citu' tím méně ovšem věcí nerv ; Jeho nedovede ke katoli.
cismu estétství, touha po sensacích nervovfch. Toužt po objektivitě dogmatiky;

Jemu v rozumové a volnÍ stlánce lidské duše koÍení náboženství, a tím a proto jest
mně sympatickf.
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