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Jedním z literárnIch konlčk dra Jana Herbena a realistickfch mentdr jemu
podobnych jest občasné terorisování modernl literatury ěxké, že n:hodí se pro
Iid' že není užitečná v běŽnén Ž\voLé, Že básníci ne ěastnl se svou poesií politického
boje, že jsou v praktickém životě národnln bezcennÍ a neužiteční. Tito dobrodi-
nečkové nevědí snad ani, jakou otŤepanou písničku hudou, jak opakujl jen fráze
starfch literárních reakcionáÍrl č:skfch a jak nikdo jinf, n:Ž básník, jehoŽ jméno
berou stokrát do roka nadarmo, Jan Neruda, potŤel je v jejich piedelch jednou
provŽdy, když kladl theoretické základy našgmu modernÍmu literárnímu vfvoji.
Již r. 1860 _ pravím: A. D' tisíc osm set šedesát -, kdy hlásila se o slovo modernÍ
ěeská genorace básnická, generace Nerudova, Hálkova, Heydukova, Karoliny SvětIé,
Rudolfa Mayera, a kdy vybojovala si právo na život na odp rcích rázu Jakuba Ma.
lého, rozptÝlil Neruda jako plevu vftku, kterou právě staronilci tohoto rázu chtěli
ubÍjeti snahy mladšIch, n3soucí sc za opravdovou a ryzí po;siÍ, která by se cÍtila
spňízněnou s vrstevnickou poesií evropskou a nepozdi]a se vfvojově za nÍ.

,,Slovem lid,,, pilše Neruda (Kritické Spisy Jana Nerudy sv. VI., část I., str. 29)
,,vyrozumÍvají páni ti hlavně lid sels/ťÚ' priblrajíce jen čistečně ještě venkovské
měšťanstvo k to;nu. Je pravda, že bohudÍky selskÝ a měšťanskf lid našÍ silou, na-
ším jádrem jest: z něho alg vyrortl stav'linÝ, tňetl a stavtln oněm nan:jvfš k uŽilku
a ku cti slouŽicí, stav vzdělancŮ'. A pro tgto bg neměIa krdsnd literalura blt iiná,
než jakou bgchom pro lid méně uzdělan! uněle odchouduali? Nemělo by se spíše o nd-
roilunzŽ o ,idu mluvit? A m Že vrlbec něco z oboru krásn6 literatury' je-li to zplo-
zeno duchem nadanym, obsahuje-li to myšlénky a názory' kterfch diíve v spisech
ěeskfch nebylo, skutečně pro níroď náš n:bft? MrlŽe se snad tvrdit, Ž: by vt1b;c
některy literární plod národu mohl na škodu bft? Nevfvratnou pravdou jesti, Že
národ zdravf sán.odstraniti dovede, co organismu jeho škoclivé - národ chura.
vÍcl nebo dokonávajÍcÍ však že umělfmi léky se n:vzmrlža, ještě méně ale Žg se mu
po:nrlže systémem prohibit'ivním' kLerf ho odděluje od Širého nebe a vzduchu
všem ostatnlm národrim ku zdravl sloužÍcÍho'..

,,Goethe, Lessing, Schiller, Dant,e, Milt'on a jinl heroové literárnl n:psali zajisté
pro lid v užším s]ova smyslu, psali pro tildy vzdělané, ano aŽ n:jvzdělanějšÍ a teprve
masou těchto vzdělancrl, jeŽ o:vltili novfrni myšlénka:TIi, jeŽ rozehiáli obrovskfini
svÝmi děly, p sobili zase na vrstvy dolejšI. Nebc snad n:paLií mužové ti, kteŤíŽ
tak zvanou světovou literaturu tvoÍi, zároveř ku lit'eratuíc nároJní? Chcem;-Ii
pokrok národa, musÍme pro vš:cky tĚÍdy jeho zároveĎ praoovati; všechny tŤÍdy
musl se vyrovnat t iÍdán j infch národ , n:bo se stanrme jednc;trannfmi, neš:
vzdělano;t bude n:pravá, náš pokrok záhadnf a Živob naš:ho nirola věčrrě kolÍ-
savf a n:jistf. Jedna čdst spisouatel nechť piše pro lid, druhd pro tfidg ugšší _

obě ěásti budou mÍti zásluhu stejnou... A v téže stati na jinén mistě: ,,Pro[o altl,
pro všechno nestojÍtid náš ješíě na stupni tŤíd vyššího vzděláni a n;bud: také nikdy
na něm státi. árjsÍo,tracie dušeunl bude uždg lišiti se od uzděIdni masg, a prduě prolo
nesml také literatura pouze k ,lidu, hleděti a musi i plocg se honositi, kleré doslačuiou
lidem, již s ,uoje uzděIdnl dobgli sobě na zdklailě ušeho toho, čeho cizí ndrocoué už do-
Uedti. Čístě ndrodnl literatura jest pouh! nesmgsl' Měli jsme ji jenom tenkráte, kdyŽ
celá literatura sestávala toliko z národnÍch pÍsní a pověstí a byli bychom jejÍho

květu dosáhli, kdybychom byli v podobnfch poměrech se vyvinovali' jaké čínskou, 189

sanskritskou nebo Ťeckou literaturu vytvorily' Nyní ale netvoňí uŽ jednotlivy národ

sám dějepis, tvoňí ho všichni národové spol(ěně...
To byla j iž r. 1860, trdy pŤcd tŤiapadesáti roky, Nerudovi l i terární abeceda,

cosi sarrozŤejrrého. ,,Podivno dost, že se o těch věcech vr]bec ještě mluviti musÍl..
omlouvá se skoro svÝm čtenáŤ m. A dnes? NovináŤ, ktcrf ná desetkrát denně
v r1stcch ,,pokrobovost.. a ,,pokrokovj.. a sklotluje je dtnně všemi sedmi pády' ohňí-
vá beze studu literární a uměleckf obskurantism pĚes padesát let starÝl

Roku l870 zemŤel Karel Jaromír Erben, básník obrácenf ne k budoucnosti
ntbo piítomnosti, nybrž odvráceny do minulosti národnl a cele do ní zapŤedenf'
básník, jemuž byla zcela cizí hesla dne i jeho boje. Myslil bys, že Nenrdovi-novi-
náŤi, NerudoviJiberá]ovi bylo to nesympatické. Ale zmflil bys se. Nerudovi jest
Erben prdvě pro suou nečasouost zjcv vÝsoslny' vrcho]nÝ zjev českého Parnasu,
poeta.umělec v antickém smys]u slova. Tak dovedl cítiti a ctíti Neruda svépráv-
nost a svézákonnost Ťlše básnickél,,Erben byl poetou národa.., píše na sLt.27|,
,,nikoliu s,trang nějaké či dobg, Jeho pegasus nebyl na štěstí nikdy nucen, aby sobě
byl pňál raději bfti už od počátku dobrjm jen tahounem. Také by toho byl nikdy
nedovedl."

,,Pravj básník nemr)že se uždg na mjnutu dostavit, kdy pošta odjíždí. Často
uslyši vjtku, že zrneškal poslední zvonění a Že jeho století' zaobalené v nejnověJší
mokré časopisy, právě odje]o o štaci dál . . . .. ,,HoŤl-li plam( n posvátnÝ na oltári
tvého srdce a ty dovollš, aby vÍtr volně zalehl: zalehne a odnese vzduchem i oherj
i popel... _ ,,Pouznešen nad dobu rr á poeta rázu.Erbenova vjznam pro ušeclrng doby,
nemichajesedopolilíkg,porÍáhá národu svému pŤece k vítězství -,světová poesie
je světové smíŤení.' jakž Rueckert krásně praví..,

Dr Herben a p. --li_ okiikovali mne, když jsem napsal, že literát v Čechách
Jest zastir1ován politrikem a odstrkován pro něho a znehodnocován pro něho. Ale
Nrruda, ku podivu, soudi l j iž r '  1879 jako já r '  r9r3. Na str.322 napsal doslovat

,,U nás se jen činnost _ vlastně poslušnost politická odměIluje sinekurami.
Stran básnlkrl p]atí v českém světě slovo' které pronáší Antonio v Raupachově
, Smrt Tassona':

' . však' básníkovi
my nejsme dlužni nic, ba nicl
on pro Rás ovšem Žil, však zdarma Žill..

n 7Nepatrné pŤíspěaky h poznání aelké iluše,takoaéhož rožulnu
a nemen{Lho srdce Jana Herbena
Nepojedu k dru Herbcnovi ani vozem ani autorrobilem, nebudu hovoňiti s ním,

budu m]uviti o nčm _ a již io stojí rrne stbepŤe nábánÍ prÍrno nadlidské. A budu-li
mluvit i  o něm, budu mluvit i  jaksi jtn ze zvídavosti a z povinnosti dějepisecké,
neboť Herben jest značnou měrou |iterární typ ěeskf, nejbodÍejšl íilistr, nejspa-
nilejší literární rnediokrita, kolikkoliv urodilo se jich kdy v tomto staroslavném
království; nejdokonalejší a n jvyrovnanějši ěeská nula: tak kulaťoučká, tak na.
touklá, tak usměvavá, tak dokonale opojená svfm velikfm vnitŤnÍm obsahem až




