
200 rgze indiuidualistickd, t. j. jest to ethika osobnosti, která musí v sobě smíÍit volnost
se zákonností. A ,,revolucionáĚstvÍ.. jest, ze slov, jimŽ iÍkal Havlíček ,,kulatá..;
pozor na něl Jak často ten, kdo byl pokládán za opoŽděnce dneška, protože nesklo.
rloval neustále sedmi pády slovo revoluce a nenosi] červenou košili, vykuklil so
pĚedchtldcem zltŤka; jak často ,,poslední.. byli ,,prvními..!

Stanovisko, na němž stojlm všude ve svych díIech, jest stanovisko volné, své.
zodpovědné, sebeurěujÍcí osobnosti, a to jest mně, nutno-Ii již slova toho užÍt, sta.
novisko ryze modernÍ v nejlepšÍm smyslu slova' Každf čin posuzuji z něho, jeho
organickou logikou. I otázku katolicismu jako všecky ostatní. Dejme tomu, že bych
opravdu pÍichÝlil se ke katolicismu: teprve, aŽ bude m j život a mé dtlo dokonáno,
teprve aŽ budu mrtev, až osobnost má bude dovršena, bylo by moŽno čÍn tento
posouditi. AŽ z kontextu celého živoía, z organické logiky celé osobnosti jest možno
posouditi, byl.li takov čin vnitŤní nutností nebo pouhfm prázdnym Ílirtem
a libovolnou marotou; jen pak jest moŽno zodpověděti si otázky, čeho jsem doveď
nebo čeho jsem nedovedl z něho dobft a získat, jak jsem jím sesíli] nebo seslábl,
zpevnil se nebo podryl se. A stejně má se to s monismem p. KrejčÍho. Exaktná
v-ěda, jak ví pan Krejěí, kritisuje Ostwaldovu energetiku: nestačI jÍ jediné energie
k ÝÝkladu děni kosmického a fysického; filosof, opravdovf filosof jako proť. Mareš,
ukazuJe s největší možnou prrlkazností, že není možno na monismu zak]ádati ná-
boŽenství. A F. v. Krejčt? PŤidrží se plesÍo monismu a bude ptresÍo zakládati na
něm náboženstvÍ, o němŽ bude se domnÍvati' že jest to moderní vědecké náboŽen.
ství budoucnosti, a bude p esÍo propagovati je, jak bude moci. Jak souditi o tomto
poěÍnání p. KrejčIho? PostavÍš-li se na podezíravé stanovisko hrubé mechanické
šablony, které zaujali vtlči mně Krejči nebo Herben, mrlŽeš ŤÍci jen: jde o opičtictui,
v Německu mají ,,Monistenbund.., monism Jest tam v jistfch kruzÍch mÓdou,
F. V. Krejčí pŤenáší jej k nám. Ale mé stanovisko logiky organické jest jiné: čestnÓ
a loyálnÍ. Já pravÍm: jest patrně cosi u osobnosÍi Krejčlho, co jej pudí a Žene k mo.
nismu; ien v něm, zdá se mu, mrlŽe jeho osobnost se dovršit, a proto jest nutno se
soudem seěkati. Teprve po smrti KrejěÍlro, aŽ osobnost a dtlo jejÍ se dokoná, bude
možno posouditi' byly-li monism a monistické náboŽenstvl u něho vnitŤní nutnostÍr
vnitŤním obohacením a dovršením jeho bytosti, nebo pouhfm flirtem, nápodobou,
vnějškovou náhodností a zbyteěnostÍ.

A poněvadž dávám p. KreJčimu v této otÁzce i jinde tuto čestnou loyálnost,
Žádám ji i od něho pro sebe, a odmÍtám co nejrozhodněji vŠecky jeho uráŽky
a všecka jeho podezÍránÍ.

Šprlmy a kratochaíle Jana Herbena
Herben šprfmaĚí: činí to po kaŽdé' kdykoli jest v rlzkfch. Na mé ,,Nepatrné

príspěvky.. neshledal slova věcné odpovědi; sami stoupenci Času zakíikli jeho
ut{Žky a pomluvy' a tak pŤestěhoval se do Besed Času a zde jednou tfdně hází
svému čtenáfstvu do oěÍ písek: aby se zddlo, že něco hájt a za něco bojuje' Poslední
Jeho šprfm s|ule: D kaz, že Neruda bgl uětši šosdk a zpdtečník než !d, Jan Herben
(ipsissima verba, proloŽená na str. l59). Cirkusoué pÍedstaueni na pěti petitoaÚch
sloupcich Besed. S použitim poslednich americk1jch utip a trik '

Vt,iskl Jsem Herbenovi cejch Jakuba Malého ě. II. a ten jej svědí; Herben vrtt

sebou a hledí jej setŤást: na štěstl jest vpálen dobŤe a spravedlivě do kr1že' Jakf 201

o.v on i. šosákl on prf jest heros literárníl vždyť on prf se rozešel pro Machar v

].contiteor..se sv1y'm - bÝvatÝm katechetou, katolickfm veršovcem P. Vladimlrem

štastnym' Ano, rozeŠel se se svfm b}'val}rm katechetou jako _ doktor filosofie

a redaktor Času (neboť obojím byl jiŽ Herben, když byl vydán ,,Confiteor..).
V Čechách a na Moravě jsou dnes ne desÍtky, ale již sta lidÍ, kteií měli nebo majÍ

iako stňedoškolštÍ studenti pro Machara nebo jiného moderního básnÍka konilikty

ne se svfmi b:Íval:Ími, n brž se svfmi s&uÍecn m! pÍedstavenjmi a odnášejíJe bo.

lestně, a pŤece nikdo z nich nechlubÍ Se tím jako literárním heroismem. Na to musil

pňijít až náš Amerikán, kterf, jak známo, směje se vší sentimentalitě evropské, aby

vystavit na podiv na náměstí všem mimojdoucím toto škrábnutÍ a nadouval je na

niubokou seěnou ránu, kterou obdrŽel v boJi za literární pokrok. Žasněte lidičkyl

Bohatfr stojt pŤed vámil Se svÝm bÝvalym katechetou se rozešel pro Macheral

Jaká Škoda, dodávám za sebe. Mohli si ležet v objetí snad ještě desetiletÍ, neboť

patíili opravdu k sobě, alespoř literárnÍ potencí.
Nebo: on, Herben, že jest literární starousedlÍk českf, kterf sešlval literární

folklor? LeŽ! on, Herben, jest a byl vŽdycky moderní českf světoobčan literárníl
on sice, jak sám se priznal, nenaučil se žádnému cizÍmu jazyku, ale on - radil
pŤece studenttim z Anno Dreizehn, aby odebírali cizí časopisy. (Sám jich ovŠem
nemoht čÍsL!) co byl proti němu takovf Neruda, kterf znal několik jazyktl světo.
vfch a četl v nich nejnovějšÍ a nejtepší dÍla básnická (pŤekládal na pňíkl. z Victora
Huga ,,Legendy věkrl..)? ,,Šosák a zpátečnlk.. patrně. Neboť Jest mÝlka, že čínskou
zeď české literatury boŤil Neruda a jeho ,,Májová.. generace nebo Lumír s Vrch.
tickjm, Sládkem a jejich družinou. Ne: Herben to byl a jeho Čas. A na drlkaz
toho cituje Herben několik hubenjch referátkri o cizích literaturách' které otiskl
v Čase a jež mu _ napsali jinÍ. U Moliěra jest lékaŤ, kterf si stírá pot s čela,
neboť vrátil Íeč dÍvce, ktera - nebyla němá. Herben podobá se mu jako vejce
vejci. Jiní táhli, on za ně nyní heká; on za ně nyní stÍrá si pot se vznešeného čela
myšlením věru neunaveného. To jest dělba práce opravdu americká; v tom pred.
stihl i Yankee, po nichž pošilhává jiŽ léta v obdivné uctě (snad proto, Že je zná
stejně drlkladně jako ony cizojazyěné časopisy, jeŽ doporučoval studentské čÍtámě).

Citoval jsem několik literárnÍch vfrokrt Nerudov;fch z počátk let šedesátjch
a sedmdesáífch, vfrokri, kíeré rgze, pflsně a nesmlouuauě projevujl jeho stanovisko
literárně revolučnÍ, vfrokrt, jak každf znatel Nerudriv vl, typickfch pro prvnl
heroickou dobu jcho Života literárniho. Herben vyhledal si z pozdějšÍch statí Neru-
dovfch několik cítátrl, v nichž Neruda děllá {tstupkg ze svého prvotného nesmluv-
ného stanoviska ryze uněleckého, rlstupky domnělé nebo opravdové užit'kovosti
a pňíleŽitostnosti národni; Herben domnÍvá se, Že takovfm zp sobem bude trium.
fovati a dokáŽe svou lichotivou thesi o Nerudově zpátečnictvÍ a svém modernismu.
Jest to myslitel ten Herbenl Když stárnoucÍ Neruda pÍed tňiceti a více lety ust,oupil
v něěem tehdejšÍ národnostní malosti nebo slabosti, plyne z toho' že Herben v po.
měrech zcela změněn1ich, národnostně nekonečně lepšÍch a vyspělejšÍch' má právo
na literární koŽenkáňstvÍl

Já nebéiu a nebral jsem jména Nerudova nadatmo, prostě proto ne, že nen|
mně bohem. Já liším slabého a silného Nerudu, Nerudu stárnouciho a Nerudu
mladého, heroického a zása<lního; spravuji se Nerudou silnjm a heroickjm, t, l, d0-



202 mÚšIim do konce a posledních dt7sledh jeho mgšIenku, vyvozuji z jeho zásady ušeckg
dŮsledkg, po nichž volá nová, vfbojná, silná a mladá doba _ ale nepňežvykuji
Nerudu slabého, neprijÍmám ho, nehájím se jím a nešancuji se jim. Napíše.li Neruda,
že nějaká časová protipapežská brožura Alfonsa Šťastného-Padaňovského jest velikf
ěin, usměji se tomu, neboť vím' kdo to byl Alfons Šťastnj, četl jsem Jeho brožurky,
vydávané u Grégra & Dattla, již jako student a již tehdy jsem pochopil, že v nich
není nic ani myšlenkově silnébo, ani českého: že jsou prostf odvar tehdejší mate.

rialistické filosofie německé. Zalibil-li si Neruda na počátku jeho dráhyl RudolÍa
Pokorného, vÍm, že se mflil, poněvadŽ znám Pokorného a vím, jaká byla jeho

hodnota básnická. A napsal-li Neruda v známém feuilletoně r. 1887, kde volal
moderní literaturu k národním povinnostem, že jedinf kaplánek klecanskí václav
Beneš TňebízskÝ' vyhověl u nás Nerudově pÍedstavě národnlho básníka, Žasnu,

lak stárnoucí Neruda ztrácí kritickou soudnost, a nedrlvěÍuji ihned celé jeho thesi;
toproto, Žeznám BenešeTŤebízskéhoaževÍm, jak j iŽzasvéhoživotabylpŤedst ižen

Jiráskem, o němž Neruda neví.
VÍm však také, Že jest Neruda silnf a vím, kde jej hledat. Vím na pň.' že v sedm.

desátfch letech' když uváděl Bozděch na českou scénu moderní francouzské drama
společenské a když JeŤábkové, Pflegrové, Zákrejsové a vlčkové láli jeho ,,mravtrÍ
hnilobě..a vyháněIi je od nás, dovedl se ho zastati Neruda s šíňkou ducha a espritem
opravdu heinovskfm a vykoupati v horké parodistické lázni domácÍ moralistické
bačkoráŤe! Jaké k tomu bylo tŤeba odvahy a vo]nosti duchové, pochopíš jen tak'
uvědomlš-Ii si, že na Dumas syna na pŤ. dÍvali se tehdy jako na vrchol nemravnosti'
asi jako včera na Péladana nebo na Pierra Louyse. Zde měí se s Nerudou Herben,

ten Herben, kterf všemu francouzskému nem že pňijít na Jméno, kterf, pravf

dědic Zákrejsa a vácslava Vlčka, spílá všemu z{padnímu, jak Jest možno spÍlat
opravdu jen z panenskÝch hlubin nevědomosti a nemyslivosti ! Postav si vedle Jasné,
laskavé, světlé, volné a hrdé duše Nerudovy duši Herbenovu' plnou octa a žluěi,
malichernicky sektáňskou, stranicl(y mstivou, zatuchlou v baráčnickém klepaÍstvl

a poťouchlictví domácím, a pochopíš, kde jest ,,šosák a zpátečník..! A srovnej s obra.

zoboreckou žlučí Íeuilletonisty -li-, kterf by c|ttě| celou českou literární produkcí

za deset let splavrIovat Vltavu, pietnou lásku Nerudovu, s kterou zachraĎoval i ze

slabych knih české poesie moderní, co se zachrániti dalo, a pochopíš, jakfm právem

béie si Čas Nerudu za patrona. Klerikálové, pravím, mohli by se ho dovolávat

většÍm právem než Herben & Cie.
Neruda sledoval skoro do poslední chvíle uměleck}' Západ a uěil se od něho

a orientoval se na něm. A mně, když jsem upozornil na Claudela, básníka vyznamu

opravdu evropského, a na zásadní problém jeho dramatické velkosti, na náboŽen-

skou jistotu, na katolické dogma, které jest svorníkem jeho básnické klenby, na

dosah národnlho náboŽenství pro dramatického básníka _ na otázku literární filo-

soÍie a estetiky, o nLŽ se zitra budou psáti v Evropě knihy - odvážÍ se vyspílati

takovÝ Herben opic, které ,,musejí dohánět každého bkizna po všech západních

ulicích... A namlouvá svému čtenáÍstvu, Že takové baráčnictví a brslenkáŤství jest

v duchu a v dědictví Nerudově| A to tropÍ ělověk jako Herben, kterf na pŤÍklad

v ,'Hostišově.. svaŤil z rozňeděného Turgeněva (,'Lovcovy zápisky..) a ze zma|í-

cherněného a zesentimentálněného Kiplinga nejpitvornější ragoutl

Co tropí Herben a jeho kompaĎon _li_ v Čase, není jen jejich hanba osobní
_ to jest hanba celé strany. Nečekám nic od star ch realisttl, kteŤÍ uvykli si od.

pouštěti navzájem nejtěžší hŤíchy. Ale dorostu, mládeŽi se divím. CoŽ není mezi

nimi několik lidí, kteŤí umělecky a básnicky pracují a mysll a kteÍí vědÍ, co jest

to tvorba - jaké s]ovo obtíŽené vší opravdovostí a svatostí duchovnÍ? Což nestydí

se pÍed sebou za representační orgán své strany, kde smÍ se beztrestně tropiti taková
ponižující a poskvrĎujícÍ nízkost? CoŽ nechápou, Že tato herbenovština bude leŽet
pied nimi jako tupf nepohnuty balvan, budou-li jednou opravdově a cele praco-

vati umělecky nebo básnicky?
Já však dále již bezplatného učitele a guvernanta zanedbanému dru Herbenovi

dělatinehodlám; mámjiné drileŽitějšÍpráce na staťosti. LŽi si,kleveť, uráŽeJ v Čase

tak chce a dovede; nalhávej lidem dále na pŤ., že opovrhuji Jiráskem, Raisem,
nevím kÝm _ kdežto já psal o nich vždycky slušně a taktně a o Jiráskovi s optav-
dovou sympatií. Dělej si ze mne l'art pour l'artistu, artistu, satanistu, tisíc jinfch
-istrj! Pokoušej svou polemickou Rosinantu k ritokrim sebekrkolomnějšÍml Pašol.
Zde má absoluce a jednou provždyl

o krásné literatuŤe sociá,lní
napsal několik pozoruhodnÝch slov p. Jos. R. Hradecky do 8' čÍsla Akademie;
článek p. Hradeckého ukazuje, že správné pojímání poesie, jejÍ podstaty a jejích
ukol proniká i tam, kde b valo v poslednl době ubíjeno mělkfm a vnějškovfm
tendenčnictvím. Proti tomuto povrchovému tendeněnictvl obrací se právě p. Hra.
deckf. PŤed lety, píše, Ťeklo se, Že lidu tŤeba dáti ěetbu, vytrysklou pÍímo z jeho
Života, knihy, mluvíci o jeho porobě a utrpení, aby dělník viděl se v zrcadle svého
života. A tak vznikla literatura skrz naskrz šablonovitri, prázdná a bezcenná, ,,ne-
chutné povídky, začÍnajÍcí vždys dojemnou pravidelností takto: ,Tovární píšťala
zahouka]a. Černf dav lidi...., historie chud.Ých děvčat, svedenfch továrnÍky,
verše pŤipomlnajÍcí znova a znova dělnÍkovi s lacinym pathosem jeho bídu, zou.
fa lství,  bezmocnost,  vyděděnství. . .  , ,Naši básníci , . .píše p. Hradeckf,  , ,vědÍ o nás
fenom, že jsme rabi utištění, že hyneme v nevědomosti a bidě - ano _ bída jest
magické slovo, jeŽ se usadilo trvale v pracovnách našich básnÍk . Zamilovali se
všichni do této proletáiské bídy jako čmeláci do květrl a není naděje, že nás pÍe.
stanou obtěžovat sv:Ím stalfm píipomínánim, že jsme vyděděnci'.. Ale dělnictvo,
míní autor' jest již syto toho, aby se mu neustále pÍed oči stavělo, co tak v borně
zná, aby veěer po denní lopotě rozvÍjel pňed nÍm někdo znova obraz jeho poroby
a zneužíval jejÍch černych bareí k lacinÝm básnickfm efektrlm' ,,PÍečetl Jsem
všecku sociální literaturu poslednÍch desÍti let _ verše, drama, povídky _ románu
nebylo _ lcč nenalezl jsem nikde ani Jedné radostné stránky. A to stojÍ za rivahu.
Pište si povídky a básně pro lid, ale nezapomÍnejte, že každá taková věc musi u cosi
uěťit a cosi uelhého chtit, tušit u ddle|,u. '. Chceme pisně o lttise žiuota, o ieho ohrom-
nosti, pisně o uěčné touze a uitězném chtění; chceme se opiiet nádherou a bohatstuírn
žiaota, ušim tim - čeho se nam nedostane. Aušak to uzbudí naši žlzer1 a mg chceme
žiznil a toužit,,, To jsou hrdá, ěestná a správná slova' a jsou-li mÍněna opravdu
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Po jeho smrti soudil o jeho osobnosti jinak, mnohem pÍÍsněji.




