
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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196 tického editorství, jakfm lest osvětlován a interpolacemi ňešen text, ukazuje na
ducha stylového, u něhož není rozporu mezi v lÍ a intelektem.

Jiného rázu, ale ne menši hodnoty je druhá knÍŽka, ',Moji pňátelé... PŤáteli Demlo.
vymi Jsou rrlzné květiny lesnÍ, luěnÍ' polnl i zahradnÍ, a knížečka jest sbírkou apostrof

IeJich. Jsou mezi nimi strofy jedinečného kouzla a jedinečné něhy, naivní, sladké, mi-
lostné vzdechy ěistého srdce, které nesmlrně mnoho strádalo a jehož láska byla pŤÍliš
dlouho podezírána. V čistot,ě a naivnÍ sladké něze' svého zraku, v tichém melodickém
zprlsobu, jakjm klade Deml své duševní barvy, pripomíná velkého moderního kňes-
ťanského idylika francouzského, Francise Jammesa; jen pozadí Demlovo jesttem-
něJší, a duha, kterou zasvítÍ občas tato zmučená duše, kvete z hluboké černé melan.
cholie _ ale snad právě proto svÍtÍ pelem tak duchovfm. opisuji namátkou ně-
kolik apostrof Demlovfch, aby čtenáň posoudil sÍlu a kouz]o jeho zraku a vfrazu:

,,Maleťldouško' nevidím tě, tolik Jsi se ztratila ve svém okolÍ, ale Jako bys jenom

ty voněla ze šatrl léta, pŤItelkyně pasáěkrl - moje myšlenka není o nic méně
ztracená, a já nevěděl, že tě budu někdy zváti Sestrou!..

,'Čekanko, ničeho Jsme nevěděli o světě, na svfch stoncích rozsochatych a ho.
lfch, a naše oči byly pÍíl iš jemny proti osudu.....

,,Protěži, jenom ten, komu se Život už nevrátÍ, zastavÍ se v pr seku lesním na
drnovfch stupních, tak tak ještě znatelnÝch, kudy sestupovaly ovce k napajedlu...

,,Bltne, oněmly pěvče Sodomy, tvé zraky jsou vypáleny, a kolem hlavy tvé
plazivě kfoužÍ šílenstvt' pentle mdloby a nekoncčnych závratí _ ty nejsmutnějšI
ze všech, protože člověk potěšit tě nemrlže. . ...

,,Kapradino, dnes je tomu už dávno, pověz mi tedy, jaká to byla píseĎ, kterou
pěly borovice a pri níž chtěIo se mi umÍtti? Jest moŽno, aby píse mariánská byla
ze všech nejsmutnějšI? Anebo proto tak se zachvÍval hvozd a slzely staré skály'
že to byla pÍselt poutnická? A pověz mi, mrlže-li celf sbor znÍti Jako sÓlo? Kde
vykrvácel ten hlas, a kde jej opět uslyšIm? Proě odcházejí ti nejdraŽšÍ a proč nás
nevzali s sebout Hle, na celém světě není už bytosti' pŤed nÍŽ bychom se nemusili
za něco hanbitil o Matko, a Ty - Nenávratná l Všichni chtějÍ od nás tak málo. . ...

Deml nenÍ veden v seznamu oficiálních básnÍkrl českjch; veňejnost literární,
až na několik zasvěcenc , neví o něm. A pňece jest básnlk mnohem větší a oprav.
dovějšÍ neŽ nejeden, jehož jméno tiskne se několikrát měsíčně v novinách' Stačí
pňeěísti něko]ik stránek z něho, abys poznal, Že má svr1j vjraz, silnf i jemnf zá-
roveii, své duševní zkušenosti, svou vnitňní optiku a melodiku; že rty jeho posvětil

uhlík bolesti a Že slovo jeho ŤeŤaví jlm posud; Že tvoňÍ si formu svou z vnitŤnÍ nut-

nosti a Že co tÍsnl se v jeho slově, jsou duševnÍ dálky zabrané vfbojcem, jehož

paže má ve svÝch chvílÍch zoufalou odvahu své jedineÓné teskné sudby.
Deml zná smutnou alchymii bolesti, muky a strázně duševnÍ, a jako jiní světlo,

rozkládá on v prisma tmu. V těch chvílÍch zjevuje cosi ze ,,zkušenostl dluhého

zraku.., abych užil slova BŤezinova, ěcho nedovede zapomenouti ten, kdo pochopil;

v těch chvÍlÍch pňi vší své fragmentárnosti nebo někde snad i mlŽnosti jest oprav.

dovf a ryzÍ básník; v těch chvÍlÍch mrlŽe mnohému a mnohému učiti se od něho

oficiálnt poesie česká, propadlá ve své většině tak Žalostnjm blud m a klam m

hmotaňskfm a churavÍcÍ těžce v samém svém koňeni. Jeho dvě knížky daly mně

něco, co vzpollzÍ se etiketě a jménu, ale nenl proto méně skutečné: naopak' jest to
co neJbliŽšÍ duchové skuteěnosti samé.

V Prá,uu liilu z I. kaětno

věnovala Marie Majerová feuilleton vzpomínce na schrlzi několika mladÝch lite.

rátrl a publicistrt _ byl jsem z nich i já _. kteŤí protestovali pňed patnácti léty

oroti teroru tehdejšl oficiálnÍ veňejnosti české, jež chtěla zavrÍt bránu Národního

áivadla pÍed sociálně demokratickÝm dělnictvem českfm. Marii MaJerové jest vzpo.
mínka tato záminkoukurážkám a klep m, kterfch nemohu minouti mlěky. Kdy.
bych chtěl pokládati Marii Majerovou za mluvčÍ strany' mohl bych ňlci, že mám
pňíleŽitost pÍesvěděiti se dnes, jak vypadá vděčnost politická. Ano, ěasy se změ.
nity, mitá paní, máte pravdu; jenže poněkud jinak, než jak ráčíte klevetiti. A sice
takto:

Tenkráte, pňed patnácti léty' kdy p]atilo se za sympatie k sociální demokracii
uráŽkami, kamenlm a ohrožením existence, exponovalo se z velkodušnosti, ze že.
nerÓsnosti, ze zan|celÍ pro spravedlnost, o nichž nesnilo se ani a nebude se ani
snÍti nikdy Mariím Majerovfm, za sociálnl demokracii několik mladfch básnÍkrl
a ]iterát , kLeÍÍ tuofili v uměnÍ, poesii, essayistice a z nichž od té doby jeden, dva
i stuofili něco, čeho dnes nedovedou Marie Majerové Ještě ani doceniti a co pochopÍ
snad za několik let, až jim to některf mladší, bystňejší soudruh zpopularisuje;
později, kdy pŤÍslušenství k sociální demokracii a práce pro ni platily se Již stĚÍ-
brrláky, vnikly do nÍ Marie Majerové, to jest literáti, kteňí vyrábějí často hubené,
pochybné a slabé uměnÍ slovesné, o němŽ právě z těchto drivod domnÍvajl se, žo
jest lidové, umění malé, bezkňídlé, terre á terre, umění pŤedvěerejška, uměnl z druhÓ
a tÍetÍ ruky, ÍedÍcí bědně a kopírující žalně staré tvrlrčí ěiny; a naposledy tito Íe.
meslnl sociální demokraté urážejí jednoho' dva lidi z první heroické doby své
strany, kteŤÍ měli noblesu, jeŽ .jest Mariím Majerovfm čirjm šílenstvlm: noblesu,
která nevyužila své posice, která neživila se lacinÝm pňeŽvykováním populárních
hesel, která neÍedila cizlch děl, čin , myšlenek, llbtŽ v rlstraní a za podmínek
často nejméně priznivÝch pracouala na suém dtle literdrnlm a bdsnickém a vytváŤeta
nové hodnoty,jichŽ rozměĎováním budou se Živiti _piÍštÍ Marie Majerové. Neboť,
dojemná paní, neuvážila jste, jaké neštěstl stihlo by vás a vám podobné, kdyby
se uskuteěnil váš pošetilf sen a na světě Žili jen samí rozŤeďovatelé a popularisátoÍi,
čili, jak vy se vyjadfujete s krasoduchostí á la Václav Jaromlr Picek Podsvijanskf,
''pečliví zahradnÍci pěstící něžnou bylinku touhy po umění, která pučí a roste i na
uhoru nejzanedbanějšího srdce..? Kdyby všichni pěstovati touhu po umění, mohlo
by se státi, že by nebylo na konec uměnl, po němŽ by volala touha konečně pro.
buzená. Jsem poslednl, kdo opovrhuje těmi, kdož budí touhu po umění, ale pr|ed
n.mi' jako něco' co pňedpokládají a bez ěeho nenÍ možno si jich pÍedstaviti, jsou ti,
kdoŽ umění luoixl. Kdyby ve světě všichni vrhli se na Ťedění, popularisování, pfi.
pravovánÍ a vychovávání k uměnt _ co dělali byste vy? ZavŤeli patrně krám pro
nemÍrnou a nezilzenou soutěŽl

Zatlm radím Marii Majerové, pokud chce provozovati svrlj métier a informovati
soudruhy o moderni literatuie a umění, aby jej provozova|a poctiuě: není Ťemesla'
budiŽ sebenepatrnějšÍ, které piinášÍ nečesť -leč provozuJe.li se nepoctivě. A ne.
poctivostí a klamáním čtenáistva jest, plŠe.li Marie Majerová, že sociálním demo.
kratúm bylo sljchati od někdejších svfch zastanct ,,jalouosti, arogance a směšky,,
- prosím bez obalrl: kdg a kde? A item: kdy a kde Ťekl jsem, Že ,,budouc! naše spo.
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