400

S]echl,taképroÍ.Jaroslau VIček.Píednáškamá vyšla pied sedmi Iněsíci j. v dub.
[t.
nu l909]' prof. Vlček jest redaktorem dvojí revue literárnÍ (Lumíra a Filolosick ch
listrl) a nenalezl posud piíležitostik otevÍenékritice v nělrterémz tuctrt"otistri.
Zato pomlouvá však mou knÍžkuve svém semináii a pro vozuje pňílišpohodlnou
kritiku pri zavŤen;'chdveÍích.Pan Vlček neměl by svfmi arguminty okouzlovat,
jen své usluŽnébeany, kteňíbudou u něho za nějakf časskládat zkoušky, měl
by
dát jich uŽíti širšíveŤejnostilpromluvili bychom si pak o nich slovíčko._'Nič.*u
nesněji se tolik Jako íétocechovnÍpovfŠenosti
Takovf,,odbornlk..
,,odborníkr1...
mysll, že by ztratil něco ze své patentovanévědeckosti, kdyby ncpokrčil nosem
nad knížkou,kterou nevypotil jeho P. T. pan kolega. AIe když by]o projeveno
dostatečnědespektu k takové necechovékníŽce,stěhujÍse po letecir poriralu její
soudy do ,,vědeckfch.. děl pánri ,,odborníkrl..lTen recipuje to, onen ono - neboť
tito lidé nemajÍvětŠinousoudu uměleckéhoa estetickéhoa žij| zhotoyÝclr názorri,
kterési vybojovaly svou ozvěnu v Životě.

Má noticka, o proJ. Jaroslaau Vlčlt,oui
v rninulémčíslepodnítila tolik pošetil1tch
vlklad v a clotazri,Žese k ní ClnesvracÍm.
Člověku dcmonstruje se tu zase jednou ad ocu]os' jak se unrí u nás číst'nryslit,
cítit a soudit. A pochopÍšzase jednou hodně názorně, kcle sedí ta českábída: Že
-<páryjejí vězí hluboko v tom, Óemu se Ťíkána celémsvětě smysl pro loyálnost
a spravedlnost i k odprlrci. Tento orgán churavÍ a zde to hnije. _ Tedy: Ťážesc
mne Ťadalidí: pročprf točÍmna prof. V]čka? CoŽ pr1l'nemá profesor v semináÍi
plnou volnost kritiky, kritického slova? Chci mu ji snad pňistÍihovat?Blin mne
chra , miláčkové,od něčehotakovélro!1\tá,má uplnou volnost a já mu jí neberu;
kdybych mohl, pÍidal bych mu jÍ ještě deset měÍ.ic.Jest nrně ptně thostejno,co
vykládá nebo nevykládá o mně na pŤ. prof. Máchal nebo prof. Mourek nebo jin
nevinn}' homo philologus. Takovf prof. Máchal nebo prof. Mourek jest pouh1r
a prosty učenec_ prof. Vlček jcst vedle toho ltterdt,kter,! uzal na sebe pouinnosl
uefejného
|ora. A zde jesL ten kardinálnÍ rozdí]mezi nimi, kterf ráčíte,dobrodineč.
kové,ignorovat, ač jsem jej podtrhl. Prof. Vlěek dává svéjméno za štítLumíru,
bojovnému orgánu zcela urěitého ;měru a urÓité barvy, uelmi rozhor]né
a ugboiné
skupiny modernÍch (nebo pseudomodernÍch)Iiterátr1v,a má tedy pouinnostmott
knÍžkuposouditi veňejně:vždyťrediguje v Lumíru právě čásťliterárně historickou,
kulturní, essayistickou. Prof. Vjček má povinnost mluvit srÍma ne dávat se po.
hodlně zastupovat některym ochotn}'m Žákern nebo učněm.Dávám-li do štítusvé
barvy, musím je dovéstv rozhodnou chvlli pÍiznat, musím dovést,se exponovat'
za ně oteufeně'Mně jest osobnělhostejné,dopaclne.Iisoud prof' Vlčka tak neb u,.an.,
ale na čem musím státi, jest, aby nebyl pronášenpfi zavŤen1?ch
dr'eňíclr,aby byl
ueŤejn!,To jest to mininálnÍ právo, kterépÍiznávajídnes lidem snad i již na Zarnbezi _ Í mohu Je snad žádat i v českéliteratuŤe.Má noticka neměia jinélroučelu
neŽ.pňipomenoutproť.Vlčkovi tuto povinnost, neždovolati se pro mou kníŽku této
sluŠnostinejprimitivnější.Já chci Íorum veĎejnéa ne uzavÍenéslrrornáždění
posluchačrlva žákr1,kteÍíjiž prostě proto, žejsou posluchačia Žáky, podléhajÍ,byť ne
všichni, alespoii většinou a tŤebanevědomky, sterésugesci učitelově;jiného ričeiu
má poznámka o semináŤip. Vlčkově neměla, zejménabyl mne vzdálen ťrmyslurá.

Žeti jej nějak. _ Aby liylo i zaslepenjm patrno, co chci ŤÍci,ztniůujise o totoŽném 401
piÍpadě,kterf dnes náIeE1jížliterární historii. Pňed několika roky [t. j. l904] vyšel
konec Hackenschmidrlv od V. Dyka. Prof. Masaryk mohl se obmezit právě jako
prof. Viček pohodlně na pŤednáškynebo na semináň a polemisovat s knihou s ka
takové zbraně a exponotedry. Ale prof. Masaryk jako literdt cítil nepŤÍpustnost
val se veíejně:otisknul v Časeo Hackenschmidovi Ťadufeuilletonrlkritickfch a vy.
dal se tím za terčveršovanym i prozaickfm replikám a invektivám V. Dykovfm
- že to není nic zvlášťpňljemného,prizná snad i p. prof. Vlček, tÍebasbyl Dyko.
v;rm spoluredaktorem.Tak Jednal prof. Masaryk: otevÍeně,prlmo, pred forem veŤojnÝm.Neposílalna p. Dyka žákrl nebo učtitl:vyÍídil si věc tváňí v tváň v plném
denním světle. Tu Jest něco, co prál bych si, aby se stalo koneěně v Čecháchtramáme také krásnou povinnost exponovat se za
dioí: máme.Ii ideje a pŤesvěděenÍ,
ně otevÍeněa do všech drlsledkriv.Á popravovať-liJiž, pak popravovat veÍejněna
náměst1 a ne bodat pŤi zavŤenfch dveňíchv katakombách universitnÍchI

iluchem a iluší rnorauskéliteratury
oprauilu suérá,zné,
by]o v Moravsko.slezskérevui pramálol Pro domo budiŽ zde konstatováno, že No.
vina prornluvila o těchto podstatnfch otázkách vnitŤníduchovéliterární organisace hned na svém začátku:v 3' čÍsleI. ročníkuvěnovala jim kritickf článek Li.
terární centralisace.rNemám ani dnes mnoho, co bych dodal k oněm stranám' Li.
tcrární centralisaci pokládám za z|o a pÍeji si literatury decentralisované,silné
a kvetouci literatury krajové' Jejim zdarem a rristem jest podmíněnmně zdar lite.
ratury universálnÍ,a obojí proud musÍsi v zdravé organisaci národní drŽet rovnováhu. Ale právě s tohoto stanoviska vyššÍorganisacejest tÍeba vyslovit se proti
posavadnímu směru Moravsko.slezskérevue: neboť měla pramalou péčio opravdovou literaturu krajovou, pěstovala většinou papÍrovoua kavárenskou literaturu
praŽskou, a velmí často pochybnou literaturu pražskou' a dávala se zneuŽívat
k málo čistotnéa málo slušnéosobní politice Mrštíkti,Holjch et tutti quanti _
byla pŤíliščastone orgánem svéráznétvorby národní, ale hlornoznjm bubnem literárnÍho reakcionáÍství.

M orausko.slezská, r eaue
ve svém KomentáŤi,kterÝ letos rediguje p' Elgart-Sokot, ;est steině perfidni a pŤitom stejně obmezená,jako byta loni, kdyŽ tuto rubriku redigoval p. V. Mrštík'Pan
Elgart-Sokol nahromadil o mně en passant v prvnich dvou čísleclrkupu lží.Prf
jsem chtěl Moravu ]iterárně zcentralisovat pod Prahu, a když to nešlo,hlásám prf
decentralisaci.Na to jest jedna odpověď: Dám p' Blgartovi 1000 zl., dokáže.li mně
jedinou mou větou, že jsem clitěl kdy literaturu centralisovai; Já žádal v Životě
jen po moravskéliteratuÍe totéž,co žádám po literatuie ěeské:aby byla opravdu
umělecká, a jako Jsem toho neodpouštělčeskéliteratuÍe,tak jsem toho neodpouš.
f - [Viz zde str. 24 a n.]

26 Kr|ttcké proteua 7

