
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.

187




