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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



190 do velikášství. Nespadl s nebe, ne: té neslušnosti nemohlo se k němu nebe do-
pustit _ byl by to zázrak a Herben v zázÍaky nevěiÍ. Natura non facit saltusl
Věky na něm pracovaly a staletí jej pňipravovala; měl své pÍedchrldce a zvěsto.
vatele, proroky a Jany KŤtitele; Tomíček, Jakub Malf, Frant. Zákrejs a Vácslav
Vlček byli jen nedokonalé skizzy k němu. Němci mají svého Nicolaie, největšiho
osvětáie a největšlho literárního tupce v jedné osobě; Francouzové svého lékár-
níka Homaisa' Slavného bojovníka protiklerikálního, prrlkopníka pokroku, šiÍitele
vědy a osvěty, okresního novináňe a zároveĎ nejnádhernějšiho filistra duševního,
kolik jich kdy tfčilo se pod sluncem nebeskfm. Ale žel, Nicolai jest mrtev a Homais
jest básnická fikce; nám však, tňikrát blaženfm, Herben žije, žile nám a pro
nás svtlj obšťastůujícl vykupitelskf životl

Herbenovi není pÍípad Novákrlv 
",,i 

lpo"u,n kapitálu s dělnlkem ani sporem
materialismu s idealísmem, poněvadž dr H. soudí, Že Arne Novák ukázal ,,formálnÍ
neschopnost obsluhovat, noviny.. _ zprlsobem takto koŽenfm, běŽnfm v kancelá-
Íích ministerskjch' vyjadfuje se zde českf beletrista a pňítel dělnictva _ a l00 K
za čtyňi stati literárně lhistorické nebo kritické byl tedy podle dra Herbena pŤimě.
ÍenJr honoráÍ pro něj. Hájiti Arne Nov{ka proti obviněnÍm Herbenovfm, bylo by
urážeti jej. JinÍ lidé, a nejkompetentnější, pronesli o věci svrlj soud' Snaha,
otgán mladé generace svobodomyslné, tedy synové otcrl, kteŤí rozhodují v Nár.
listech, uk{zali vzácnf u nás čestnf smysl a odsoudili v tomto pňÍpadě NárodnÍ
listy (tŤebas nesouhlasili s taktikou Arne Novákovou a mojí).

Dr E. Chalupnf ve sv$ch historickfch vzpomÍnkách na ,,Vznik české strany
pokrokové.. zaznamenal' že dle vfkazu z ťrčetních knih za ,,benešovské akce.. spo.
tňeboval J. Herben 665 K měsÍčně na svou domácnost. Údaiem tím obÍral se v vod.
ním sloupku Času (v polemickfch kapitotách volebních) 7. června l9ll patrně
J. Herben sám a poznamenalt ,,Nepokládal bych 665 K měslčně za prflišnost...

Tedy: Arne Novákovi l00 K měsÍčně za čtyňi stati literárně kritieké jest pŤi-
měŤené a Janu Herbenovi 665 K měsíčně vedle velkého bezplatného bytu také pii-
měŤenét A pÍitom ,,obsluhoval.. J. Herben v té době Čas s takovou Íormální
virtuositou, aŽ obsah Času dostal z toho závrať a pomátt se na smyslech. Jen tak
|ze íobiž, vysvětliti, že tehdy Čas zval na sch ze vlastnÍ strany _hned po sch .
zích a Jiné kotrmelce toho druhu.

Zde veliká duše Herbenova ležÍ pĚed tebou Jako na dlani i se sYÝm smyslem
pro společenskou spravedlnost i se svou měrou v$konu a jeho odměny. Ano, tento
muŽ má právo slouti prífulem děInictva všeho druhu, hmotného i duševníhol on
test Jist,ě ptav! prakticlr/ sociálnl demokratl Vtělená spravedlnost sama. Proto
také dovede ,,usoudit.. a ,,dok{zat.., čeho a jak kdy tňeba. Dovede ,,nepokládat..
665 K za,,pÍílišnost.., pokud jde o něho, a dovedl by jiného pÍivést pro ně na šibe.
nici; dovede ,,tŤebas usoudit.. _ ipsissima verba a velmi vÝrnluvnát _, Že Čas
psal o Biezinovi ,,lÍp.. a ''rozumněji.. (ovšem, ovšeml Čas a rozum Jsou pÍece syno-
nymal), neŽ Jsem psal Já; dovede ,,dokázat.., že Novina a Česká kultura Jsou
,,nemohoucÍ nemohoucnost.. _ piesto, že poklonkoval kdysi nejednomu článku,
otištěnému v Novině _ a Že Čas Jest kritická spravedlnost a všestrannost
sama. Neboť tento muž jest od let v1wolavaěem pled svou Jarmarečnl boudou
a dryáčnictvÍ Jest od let Jedinou Jeho methodou.

V tom všenr jest jen jeden háček: pÍesto, že Herben dovede ,,tÍebas dokázat.. 191
cokoliv' nedovede plesuěd,čit již a svfch stoupencrl' na pr. ani ne dorostu své strany.
Ži:1 ,ešLě pamětníci kampaně, kterou pŤed dvěma roky podnikla ,,Contra Vodák..
Studeníská revue, časopis realistickÝ. Mladá generace reatistická nesoudila ni.
kterak, že Čas má kritiku spravedlivou a obzíravou, n1rbrž dogmaticky r1zkou
a nespravedlivě stranickou. Á leŽí pňede mnou 4. sešit letošního ročníku téŽe revue,
kde se otevňeně pňíznává, že ,,mnohfm z nás realism filosoficky, nábožensky nebo
1iterárně nestačí a že s ním v tomto směru nesouhlasí.. (str. l32) a kde se Žádá, ,,aby
po těchto stránkách pňíslušník m poliíické strany ponechána byla volnost... JinÝmi
slovy: realism, kterf chtěI bfti na počátku směrem duchovfm, nevyhovuje dnes
mladé generaci, poněvadŽ nestačÍ ve svfch tistech (a pŤedem v Čase) těmto vy.
sokfm poŽadavk m; a tak žádá dnes mládež, aby byl 1en politickou stranou, nic
víc, nic mírl. Ano, to jest stanovisko Jedině rozumné a slouŽí ke cti mládeži reatis.
tické, která Je zaujala; jest viděti, že i tu mladí jsou nekoneěně lepši než otcové
prolhaní až do kosti a Že zeJména odcizili se Herbenově rabulistice a chytťáckému
nási1nictvÍ.

To jest i stanovisko mé, které Jsem hájil proti Herbenovi v těchto listech a jgmuŽ
tento šprfmai z rozpaktl a spÍlač ze Ťemesla nemrlže pňijít na jméno; vÍ proč: ohro.
žuje jeho málo čistotnf obchrldek.

Jsem poslední, kdo by si nevážil politické strany, pokud zrlstává - ve svÝch
mezÍch a na své ptldě. Politické strany se zakládají, aby dosáhly určitlch, ugmeze.
nlch a dohlednlch e[|i a prospěchrl národních, stavovskfch, zájmovfch, společen.
skfch' státních. Jsou nutné a Jsou užitečné, pokud k nim pracujÍ' a potud mají
mou liplnou uctu' Ale Jsou pošetilé a škodlivé, chtějí-li diktovati vjvoj literatuÍe,
umění, poesii, náboženství, vědě nebo terorisujlli Je, poněvadž jsou to utvary,
které neJsou pouhfm obrazem nebo odleskem společnosti, njbrž, pokud opravdu
Íuoií, jsou tlzeny sulmi samostatnlmi zákony. Proto i politické listy zcela urěité
barvy musí snažiti se neJprve vyposlouchati a vypozorovati tyto zákony ze živébo
vfvoje těchto tltvar , z velkfch tvrlrěÍch jejich čintl, a ne vnucovati jim svrij stra.
nickf apriorism, mentorovati je jím a terorisovati je jím. Všecka čest politickÓ
straně, ale odpor tvaru' kterf nemrtže bfti politickou stranou a z nouze stává so
nesnášelivou kulturnÍ sektou a církvičkoul

Tím nehlásám v krit'ice pohodlného eklekticismu nebo tichošIápského pÍijímán|
kdekoho a kdeěeho' Naopak. Žádám od kritika pevné, si]né' vÝznamné a kultivo.
vané osobností líterdrnt, ale právě ta má podmÍnkou uoJnosÍ od strang _ volnost
alespo potud, že odlišl dogma stranické od bytostného poŽadavku literárnÍ, bás.
nické, umělecké tvoĚivosti.

Jest ohromn;t rozdÍl v tom, odmítá.li kritik knibu nebo Jiné dÍlo umělecké
v singukiru, ve jméno svého prostého /d, své osobnosti literárnl takového nebo ma.
kového pňesvědčení, vfchovy, rázu a rozumu, nebo zavrhuje-li Je v plurdte, plge-ti
rng (nebo myslí-li si Je) a kryje-li se za mv potitická strana nebo tltvar, za něŽ od.
suzuJe a Justifikuje. Toto druhé odmÍtnutí poškozuje duševně, demoralisuje a sni-
žuje i kritika i kritisovaného. ProvozuJe.li některá strana takovouto kritiku, vy-
skytnou se ihned chytr{ci a nepoctivci literárnl, kLeI1 netuof! ve svém oboru, nÝbrž
maskuJí svou netvoÍivost a nahrazují díIo umělecké intencemi, programy' hovory
prÍJemnymi straně, o JejÍž pŤíze se ucházeJí. Pravtm ktidně, že takouáto kriiika



192 poškozuje a mate mnohem víc než kritika zÍeJmě podplacená a koupená. Ta ne.
oklame nikoho, poněvadž ji každf ihned pozná jako maskovanou reklamu, kdežto
ona vystupuje jako piesvědčeni a soud a jest vpravdě jen - pŤedsudek.

Dr Herben obšírně mne pouěuje o t,lo.ou".tom novináňství, o jeho zaproda.
nosti a nemravnosti, jako by nedělal celf život nic neŽ četl francouzské deníky.
Co iÍká, jest však jen polopravda: ce]á a prostá pravda jest, že pÍi všech svfch
vadách, které znám stejně dobŤe jako Herben, konal a koná francouzsk tisk pro
literaturu mnoho, mnohem více než tisk náš a ne proto' že jest početnější, mocnější,
bohatší, nlbrŽ Že jest ňízen jínlm duchem. Ve Francii nejsou možné zjevy, které sé
vyskytty v Čechách v létě l9tl, kdy v Čase spí]alo se literátrlm jen proto, Že
psali do listu strany protivné. Dr Herben kŤiduje dnes, patrně'ze studu, tehdeJši
čin Času _ že prf ,,jen velmi šetrně.., ,,opravdu šetrněi. zaznamenal m j vstup
do Nár. listtl _ ale klame veieJnost. V rlvodním sloupku Času z 25. června
podezíralo se a uráželo se zcela hrubě a paušálně: ... ,,Pravím však, že je omráčilo
zlaté tele. U jedněch postačilo, že dostanou větší honoráň neŽ jinde, u druhfch
d važkem je okolnost, že budou pqtÍebovat pro svou kariéru někoho z těch 40,
kteňí obklopuJí na fotografickém tableau dra KramáÍe. Do Nár' listr} stahují se
i takovI, kteÍÍ v českém světě zavedli ňeě o vypjatfch osobnostech a vyhraněnfch
individualitách; jako švábi slÍzaji se ty vypJaté osobnosti a vyhraněné individuality
k misce naplněné sladkym pivem'.. Aby takovfm zp sobem mluvil francouzskf
t,isk po uolebnl kampcini, ze mstiuosli z ieitho nezdarlf,, o literátech, učencích, uměl-
cích, toho není pÍíkladu: nepsal tak ani v aféňe Dreyfussově a ve všem, co s ní sou-
viselo, kdy opravdu šlo o věci nejzásadnějšl a nejdrlsaŽnějšÍ, o cely pÍíštÍ směr
kulturního.a politického vjrvoje francouzského, o Život nebo smrt francouzské re.
publiky. Jen mozku Herbenovu, jak známo, cele prlvodnímu, byla zrlstavena
smutnosměšná privileJ, učiniti z volební kampaně r. lgll meě, kterf prllí svět vo
dvě poloviny: v kulturnÍ a nekulturní; jen on jest schopen té božsky naivní komiky,
že zaěne poěítati novou éru lidstva od boje o mandát královéhradeckÝ. . .

Jak zmateně a protismyslně pÍedstavuje si ostatně dr ÍIerben poměr deníkové
kritiky k literatuňe, projevilo se až s uboŽáckou bezduchostl v jeho feuilletoně
z 16. dubna. Na Jedné straně káže dr Herben, že každá strana politická musí si
oblibovati ,,určitf směr literární a jin$ směr bude jt protimyslnf..; na druhé straně
píše' Že má ,,bfti práva i Jinfm směrrlm literárním... ,,List vzděIanf posuzuje díto
z díla samého, mystické se stanovíska]mystického, romantické s romanti;kého'
vtibec s toho, zaě se vydává a čím chce bft... Toho prf já nedovedu pochopit, ale
v Čase prf se to plní. Stťrj, pňevtipnf oerinduÍet Erkláret mir, Graf oerindur,
diesen Zwiespalt der Naturl Co zde tropí Herben, jest myšlenkové penězokazectvÍt
pňedkládá něco čtenáŤi, o čem Ťíká, že jest to zároverl bílé a ěerné, Že|ezo i z\ato.
Buď jedno _ nebo druhét Má-li politické straně bjti jeden literární směr syrrrpa.
tickf a jinÝ protimyslnj, nemriže nikdy posuzovat dílo ,,s toho, zaě se vydává
a čím chce b}rt... A Čas také nikdy Íaklo dlla nesoudil. Či posuzoval Zeyera se
stanoviska romantického? Pak nebylo by možné odsuzovati jej, jak činil a činí
Čas neustále. Nebo Biezinu a Sovu se stanovisek, na nichž stojir Pat nebylo by
moŽno, podce ovati jich a vyvolávati protesty, ktéIé v těchto i Jinfch pĚÍpadech
Čas vyvolal i u vlastnÍch stoupenc l

Herben nedovede napsat diskutujícÍho článku, aby ho nezhyzdil osobními ná-

|ezdy a klepy a nezatáhl polemiku do kalnfch vod: tu se mu nejlépe lovÍ. SnaŽí
se ze všech sil zbubnovati jakousi ,,Novinovou afélu.,. Ply Novina byla založena
pro mne a prÝ se sebezapienlm; prf pro mne byla vydávána s obětmi; prf zrlčast-
něné osoby mohly by mluvit a bylo by to pry děsné. Jest, to dosť sugestivni? Dost
zahalené?

Co zde napsal Herben, jest nepravda na nepravdu.
Novina nebala založena pro mne, nÝbrž pro celf kruh spisovatetskf, jehoŽ

!á byljen členem. A nebyla za|ožena se sebezapňením, poněvadž jsem na naklada.
tele jejlho' p' Dubského, nikterak nena]éhal. Já měl totiž vedle něho možnost vy-
dávati list u nakladatele jiného, a Íekl jsem mu to také; a s nakladatelem tím
uzavŤel jsem již závazné punktace; a teprve' kdyŽ se mně p. Dubskf zaruěil, že
,ako redaktor bldu uplně ideouě a směrouě nezduisl{, uzavŤel jsem smlouvu s ním;
tato nezávislost byla mně, Ťekl jsem mu pŤímo, conditio sine qua non, neJdrlležitější
bod mého jednání. A nepravdivá nebo nepravděpodobná jest také Ťeě o obětech.
Staěí vzÍti si tužku a počítat, aby se rozplynula jako bublina. Novina měla podle
doznání samého nakladatele z počátku 1500, na konci asi 1300 odběratelrl. Hono-
ráŤe autorské byly skromné: stránka po 4 korunách, honoráí redakční za duoji
podnik (Novinu a Slunečnice) nejprve l00, pak l20, pak l50 K měsíěně. Jak
fest zde moŽno klevetiti o obětech? A dokonce mnc pňinášenfch? Nebo bylo snad
redigování Noviny a Slunečnic zápecím?

Jak karakteristické jest, Že íyto klepy snuje a pouštÍ o mně do světa člověk,
kíerf dovedl vyŽdímat ze strany pro Čas desettisÍce, za jehoŽ rízení dostoupil
12.l istopadu 1905 deficit Času 288.400 K a za Jehož správy klesl Časaž na
,,kridatáie, jemuŽ věŤitelé slevili maličkost [_ asi Lak 90|o pohledávek..l (Cha.
lupnf, str.60).

Spoluzakladatelé listu mohli by prf promluvit a bylo by to-pr:Í strašné. Prosím,
aby promluvili' Člm a kdy jsem se proti nim prohŤešil? Netiskl jsem pŤíspěvkrl,
které mně dali? Nebo škrtal Jsem v nich? Nebo zneuŽíval jsem listu ke své osobnÍ
literární reklamě? Prf byli mfmi pÍáteli a nejsou jimi dnes. NevÍm o tom, poně-
vadž mně nic o tom neÍekli, ani ristně ani písemně. Stfkal jsem se s nimi léta zcela
náhodně, někdy dvakrá t do roka, někdy ani to ne, a v tom nic se nezměnilo' A nebyli
moji pii|telé; ani p. Dubskf, ani p. Vodák; jen Machar, kterf jest mrij spolužák
z gymnasia.l

DesÍtky a desítky lidí vyštvat Herben ze strany, znechutil a znemožnilJim v ní
práci. od prof. Grubra do V. A. Junga Jde Ťada těchto lidí, milfch, čestnfch, oprav.
dovfch. Dr Herben zeptejŽ se, co soudí o něm na pÍ. Jung? opravdovf piÍtel kgyš,
s kter1im se denně a denně stfkal několik let a jenž mohl jej poznati a poziffiej
opravdu do ledví. 

*
Dr lferben má vťrbec rlŽasně prostou methodu polemickou' hotové Kolumbovo

vejce. BudiŽ doporučena všem aspirantlim realistickych vaviÍnri. NakreslÍ svou po-
aobiznu a napiše pod ni Jméno odprlrcovo.- - . .

. 
r . Dr Herben táŽe se, proč nebylo referováno v Novině o posledních bás.

nickych knihách Macharov1y'ch. Prostě proto ne, že mně psalo by se o nich nepÍí.
femnějako o knihách člověka, jehoŽ jméno byto na deskách listu; a jiní dva reÍe-
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794 PoněvadŽ jest alesporl o deset let staršÍ než ty, vyspílá ti starÝch chlaprl. Po.
něvadž sám nadává' uličnÍk a klukri a rozbfedl$ch opičich mozk a vede si i jinak

s bodrostÍ hodnou venkovského ěelednÍka, Ťekne o sobě, že šermuje rapírem a ty

,,hnojnfmi vidlemi.,. PoněvadŽ jsi se nedávno pŤiznal s čestnou skromností v vodě
ke své knize ,,Duše a dílo.. k literární omylnosti' nazve tě neomylnÝm papeŽem

a pomlouvá tě jako egocentPistu' jako šÍlence, kterf se domnlvá, že svět točÍ se
kolem něho. A pÍitom sám dekretuje brevi manu: Novák a Šalda n:rozumějí Neru.

dovi _ d kazem se neobtěŽuje.l vždyť jest pÍece známo, Že dal bádání nerudov-
skému novf směrl A poněvadž jest sám snad nejméně ptlvodnÍ autor čoskf, kterf
dovedl opisovati po pŤípadě i ze starého PečÍrkova kalendáíe, adresuje ti nezištně
radu, JíŽ sám potňebuje jako soli: abys nepsal o niěem, co jsi nečetl dňíve německy
nebo francouzsky. 

*

o jednom z největších náboŽenskÝch myslitelrl, o sÓrenu Kíerkegaardovi, Dá-
novi a protestantu, napsal Harald HÓffding, také Dán a protestant: ,,Bylo by zby-

tečné, lámati si hlavu, jaké stanovisko zaujal by Kierkegaard, kdyby d'éIe Ží|. Jeho
sgmpatie ke katolicísmu na jedné straně, jeho uznání pro zptlsob, jakÝm pojÍmali

kňesťanstvÍ volnÍ badatelé jako Feuerbach, na druhé straně, pŤipouští protivné

možnosti... (III. sv. Fromannov$ch Klasikri filosofie' str. l69.)
PĎedstavte si, Že by na tohoto Kierkegaarda povolali si pastoŤi dánšfí' když jim

zalézal tak hluboko za nehty, Herbena. Herben by mu dal sympatie ke katoli.

cismul JacÍ byli piedkové tvoji? Nevíš, Že protestanté? Nevíš, Že co Dán, to pro-

testantl A citoval by mu několik chvalozpěvri na prolestaníism z dánské literárnÍ
historie a vyspílal by mu nakonec rozbíedlfch mozktl.

A jakf neujasněnf, neucelenf člověk byl tento Kierkcgaard! Těsně pňed smrtí
ještě tak rozdvojenf, že mohl se pozdější jeho vfvoj bráti dvojÍm protilehlÝm smě-
rem: katolickfm nebo vědecky kriticistick$m. To jest Herben jinf chlapík: racio.
nalista pevny, trvanlivf a spolehlivÝ jako nejtvrdší podešev.

Napadl mne SÓren Kierkegaard a HÓffding, kdyŽ četl jsem nadávky, jímiŽ za.

sypal mne Herben za větu, že nevím, pŤiblíŽ|li mne mrlj pŤÍŠtí vfvoj katolicismu
nebo odvede-li mne od něho. Ilustruje tak jedinečně tomu, kdo myslil někdy o ná.

boženskfch otázkách, Herbenovu vnitŤní nešlechtěnost, hrubé vnějškové násilnictví

této temné neposvěcené duše. ?ak mluviti o náboženství jako mluví Herben, smí

se opravdu již jen u džbánku. Ve starfch humoristickfch listech českfch bfvala

renti, kteÍl psávali do Noviny, odmÍtli. Tím nepravÍm, Že se bojím soudu o nich
nebo že se mu chci vyhnout; nikterak: ale uveÍejním si jcj v knize.

l - Že staročeŠi první organisovali literárnÍ a vědeckou práci ěeskou ve,,Svato-
boru.. a v Akademii cís' Františka Josefa, neimponuje nikterak I{erbenovi. Podle
něho Akademie jest ,,balvan.., kter ' ,,ležl na umění a vědě č:ské.. a lépe bylo by
jim patrně bez ní. To jsou soudy literárního demagoga a rabulisty a mluvÍ se z okna,
pro literární ulici. Jsem poslední, kdo by hájil všeho, co Akademie činí, ale každy' kdo
literárně a vědecky pracuje, ví, Že jest lepší špatná Akademie neŽ Žádná; špatnou
Akademii jest možno zreformovati a snaha ta jest jiŽ ostruhou činnosti, iale bez
Akademie život literárnÍ a vědeck1f ve většÍch rozměrech jest ne-li nemožnf, alespoĎ
uesmÍrně z.tÍŽeÍI!.

tuším rubrika ,,Politika u džbánku..; dnes bylo by aktuální ,,Náboženství u džbán.

ku.. s Herbenem jako typickfm českjm koženkáÍem.

Herben dal mluviti dvěma literát m, kteÍÍ se dohodli prf již pÍed rokem na tom,

že ,pa západě,. jest mÓdou nyní mysticism a já prf jej pňivleku jistě do Čech. Tito

domnělí dva literáti jsou tak hloupě klepaví, že musÍ bfti Herbenovi zce|a b|Ízc|,

ano nejbližší: nechybÍm asi, tvrdím-li, že Herben sám obětoval nezištně svou velikou

duši a rozplilil ji ve dvě dialogisujícífigury. Jde.li o vznešené zájmystrany, pÍinášÍ

Herben, jak známo, rád v nadšení takové pochybné oběti.
.1.g5t' mně |1to, Že musÍm Herbenovi pokazit obchridek: ale ,,na západě.. jest

mÓdou neustále ušecko: mysticism jako skepticism, positivism jako kriticism, kon.
servatism jako liberalism, socialism jako anarchism - na všech směrech pracuje

Se tam neusíále intensivně, a směry znají se, pronikají se, prostupují se, tňíbÍ se
a jemní se navzájem na sobě' Tam jest souhra sil, tam jsou kornbinace směrrl,
z nichž by schvátila snad i podešvovou bornirovanost Herbenovu kňeč.

Nevím, co bylo nebo nebylo v mÓdě pŤed duacíti letg, ale má první větší studie
literárně filosofická, ,,Synthetism v novém umění.., v ,LiterárnÍch listech. 1892
obírala se jiŽ kladně poměrem náboženství a poesie; a v ,,BojÍch o zÍtÍek.. i v ,,DuŠi
a dile.. vracím se k této otázce znoya a Znova.

opravdoví protestanté Právě jako katolíci' každf, kdo miluje a ctí jedinečnou
náboŽenskou zkušenost, plnost vnitÍniho Života, z nélr.oŽ tryská, musl odmítnouti
hrubé šablonisovánÍ Herbenovo, jeho tupf kuchyřskf ntlž, jímž chce krájet,,látku
nejjemnějšÍ a nejduchovější.., mluveno s vetkfm básníkem'

Herben jest v náboženství zjev retrogradnÍ' josefinista, osvětáňskf utilitáŤ
z konce osmnáct,ého století; to jest také jediná doba, kterou poněkud zná. Jemu
náboŽenstvÍ jest jen jakousi hygienou společenskou nebo nanejvjš podporou mo.
rálky nebo jejÍm popularisátorem; o nesmírné práci zduchovněnI náboŽenského,
kterou vykonal romaníism a doba poromantická, nemá potuchy. odtud i zjev, Že
gravituje k Berlínu. Byl to vynikající moderní theolog protestantskÝ, kterf na.
psal ,  Že zápornf pÓ l  náboŽenskf jesí dnes u Ber iína.. .

Jakuba Demla Hrail Srnrti a Moji píá,telé
Nenl mně všecko jasné v Demlově ,,Hradu Smrti..: nad lecčíms leŽÍ mlha nebo

trna, ale mlhu a tmu rozezvučují tu často světelné paprsky jedinečné krásy, síly
a hloubky. Deml jest nesporně básnlk, básník opravdovf a leckdy i vzácnf; básnÍk,
ktery má svrlj svět, své poznání i svrlj vfraz. ŘÍše ;etro neni široká, ale na rtzkém
uzeml svém jest celf vládce a pán. V ,,Hradu Smrti.. jest básnÍkem hrrizy a děsu,
ne děsu hmotného, nfbrŽ děsu vnitÍnlho, halucinacÍ zmučlného srdce, jemuž byla
znemožněna tvorba nebo jin;/mi slovy láska' I'nleleht Demlrlv, zprisob, jakfm hod.
notl život, m Že se zďáti ciz| mnohému dnešnínru člověku, ate duše Demlova jest'
dušc opravdu tvrlrčÍ, hluboká, vidoucí a formujÍcí s velikou silou tragickf děj ži-
votní. A nejen básnÍk, okiídlenÝ norec do azuru (tmavého azuru' kterf jest jen
ob.rácená bezedná propast) jest Deml, nfbrŽ i do značné míry umělec, t. j. uvědo.
mě]]i duch formovf, kterf komponuje, staví, ňadí strategicky po zákonu největší
cxonomie a učelnosti své prostŤedky. Zpr1sob, jak1rm jest vytvoňena a udržena do
konce knihy fikce nalezeného rukopisu, jak1im pÍipomlnajÍ se vědecké zásady kri-
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