
198 lcčnosl (t. J. sociálně demokratickf stát budoucnosti) nemá mÍsta pro básnÍka..,že ,,v umění nesmí bjti tendence.., že ,,uměnÍ jest na světě jen p.o ',,nc.,t... .ratvrdilvŽdy prau! opalt toho, co mně poásunuje poctivá Marie Majerová. Já tvrditna pÍÍklad, že dnešni ceslcti společnost (tedy spoleěnosí založená ia star'gii ruaecnprduntch) nemá cty k bé-sníkovi; ;e ivrdil, že vážlm si v uměnÍ tenáence, aleovšem za podmÍnky, Že utětíse v uměleckf ivar; a já chci dáti a dávám i umění,což jeho Jest', i životu, což jeho Jest: mně všecko'umění jest pro člouěka, ale ovšempro člověka vyššího a většího, schopného velikosti a sebezapŤenÍ _ 
" 

í. pro většÍ
teště zpohodlnění, pro většÍ ještě zdtzáětén|dnešní člověčí prostŤednosti a áneŠního
člověčIho zákrslictví. Marie Majerová klevetí také cosi o literátech, kteňl ,,tváŤÍ semysteriosně a šilhají po katolicismu... Kdybych nevěděl, že Marie Majerívá jako
obvykle rozňeďuje jen cizt pramen a tentoirát máIo čistf pramen Herbenrlv, po-hovoĚil bych si s nI o šilhání a doufám tak rlspěšně, že dala by sÍ prozkoumat sv j
zrak okulistou. Marie Majerová drivěňuje lidu, že dovede 

",,",nit 
vodu živou odvody. mrtvé. Ani já nepochybuji o lidu v toá směru, ale pŤeji tohoto kritickéhosmyslu zatím - jeho poučovatelrim o poesii a uměnÍ rázu pÍ Májerové. zde nadějejest JiŽ opravdu mnohem pochybnější a mnohem méně oprávnBná.

Jan Brauner: PriÍno Uere
Čtenáňi těchto listrl znají dramatickÝ fťagment p. Braunerriv, kterf vydáványnl mladisívf autor v ušlechtilé knižně dekoraění stylisaci p. Brunnerávě vlast-nÍrn nákladem. Tato l1'rická scéna nestačí jistě, abys mohl činiti závěry na drama.

tickf talent p. autorrlv: nepodáv{ mnohem vÍc .'iŽ prolog dramatictérro aěJstvÍ;
avšak staěÍ, abys mohl pozdraviti v p. Braunerovi lyrického básníka ryzí inspirace
a kultivovaného vkusu, opravdového básnického sensitiva; jeho nitro má své teploa svou záŤi, Jakou vylévá se ve vnější svět a pÍivlastrluje si jej v ušlechtile melo-
dické a melancholické vlastnictví. Dobré znamení: všecky vnějšÍ děje, jiskňÍcí
bawou, světlem a formou' všecky skutečnosti jevové jsou zde Jen priiominkami
a znameními duševnÍ zkušenosti a záminkami dějrl hudebně tvrrrčtctl. V cudně
stiíbĚité kresbě této osudné noci, zdá se ti, uvízlo mÍsty něco až z máchovské bala-
diěnosti kosmické. A málokdy ěteš v nejmladší poesii partie dokonalosti tak živéa tepla tak ušlechtilého jako ta zde:

Kritika socíá,lně demokratická,

Pan F. V. Krejčí zakončil sv j referát o mé knize ,,Duše a dÍlo.. v Právu lidu
polemickfm v:Ípadem na obranu Marie Majerové. JiŽ prostf fakt, že jest možno-dnes 

literární recensi, jež pňece má hodnotit věcné kvality dila, vyhrotiti ritokem
ryzc osobním' jest pokoňujícÍ pro dnešní stav ěeské kultury a svěděl piÍliš jasně,

lak dnes tvorba, myšlenka, umění jsou v denním tisku pŤečasto Jen míčem tendencí
vnějškově politickjch' Pan KrejěÍ mínÍ, že sociáIní demokracii nikdo nem že bráti
právo, aby se nezanášela poměrem mladé literatury české k JejÍm idelm. Práva toho

!í opravdu nikdo nebéÍe, ale odtud Jest daleko ještě k podeztránt auráženl literát ,
kteŤí jdou za hlasem své vnitrnÍ nutnosti svÝmi cestami, jeŽ |ež1 mimo cesty so-
ciálnÍ demokracie _ a toho dopustila se včera Marie Majerová a dopouští se dnes
p. Krejčí. Sociá]ní demokracie nenÍ nic neŽ jeden společenskf utvar v moderním
světě a životě, jeden prvek vedle prvktl jinfch a nejmodernější básníci, takovf
Walt Whitman nebo Verhaeren, inspirovali se mnohem vÍce jej'm odprlrcem, kapi.
talismem a koncentrací sil, již provedl v moderní civilisaci velkopr myslové a vel-
koměstské, než socialismem. Chce.li dnes pŤedpisovati sociální demokracie básní.
kr)m, aby se inspirovali jí, jejím programem, jejími ideami, chce-li Jim zakazovati
inspirace jÍ nesympatické, dopouští se stejné kocourkovštiny Jako starovlastenci,
kteŤí nechtěli v Čechách kdysi znát jinfch sujetri než vlasteneckfch. Poměr moder-
ního básníka k soudobjm ideám politickjm a sociálním Jest nekonečně 1.emnějšÍ
a složitější a musí bfti posuzován s mnohem většl duševní prozlravostí a pruž.
ností, neŽ kolik jich dovede vyvinouti dnešní stranická šablona. Dnes musí vidět
i literární dítě' jak často revolučn1námětg,ndmětg sociáInírevolty,sociálníchbojtl
a nadějí proletáiskfch, veršují a rymujÍ umělci zcela zastaralí' ve své umělecké
methodě zce]a šablonovitÍ a konservativní, kteňÍ včera zpívali o měsíčku nebo ko-
Ženkách _ o tom, co jest právě ve vzduchu a v mÓdě. Sociálnl demokracie má
jistě právo sympatisovati s básníky, kteŤÍ zdají se bfti blÍzcí JejÍm ideám _ ale
budiž si vědoma, Že opraudougm ziskem mohou bfti jí jen ti autoŤi, jež pŤivedla
k n1 poslední uměIeckd nutnost jejich, ti, kteií šli k ni proto, že m že Jim dáti něco,
co nedá jim celf ostatní svět a Život, ti, kteňí jsou, íekl bycll, pŤedurčeni pro ni
svou organisací básnickou. Priloží-li toto kriterion na literáty sobě milé neb blíz.
ké, uvidÍ, jak jest jich málo, málo, zoufale málo a Jak zoufale mnoho jest mezi
nimi nahodil ch maskovanfch pÍíživník a pustfch dobrodruhrlt

Já zde za svou osobu protestuji co nejrozhodněji ploti urážkám, jimiž mne za.
hrnul ve svém kritickém epilogu p. Krejči. Neboť urážka a hrubá urážka _ pode-
zÍrán| z prázdného pÓzérství a komediantstvÍ _ jest, píše.li p. KreJěl, že chci JIti
za každou cenu vlastními cestami ,,ien ltdgž uedou jinam, lež ty, po nichž-jdou
ostatní miliony... Nic není mne vzdálenějšÍho neŽ tento prázdnf justament, nic
odpornějšího mně neŽ toto laciné a prázdné odlišovánÍ se od masy. Čeho se tu do.
pouŠtí na mně p. KrejčÍ, jest tak poctivé, Jako bych já podezíral Jej, Že jde společně
s masami proto, že to vynášÍ popu]árnost. A stejně poctivé jest, píše-li p. Krejčí,
že mám ,,feudální ethiku.., že nejsem nikterak ,,revolucionáň ve světě idejí a forem..
a tÍm méně ,,ve věcech spoleěenskfch... ,,FeudálnÍ ethika.. _ co to jest? Chce tlm
ňíci snad p. KrejčI, že mám ethiku založenou na zjeveném náboŽenství? To jest
pŤÍmá nepravda a sto mÍst v mé,knize vyvrací takovou domněnku. Má ethika jest
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... Tam, kde paseka
jak kalnf květ se šedá matně dnes,
tam včera v noci svítil bledf vňes,
jak večer vody' A kde ňeky pás
ien mdlf se vine, včera hvězdnf jas
jak světlo hoiel v pozdním soumraku.
kdy vonÍ rosa, nebe zázraku
se podobalo drahfch kamen
a matn ch perel, v hloubce pramenrl
jež spaly modré.




