LEON BLOY

Obviňuju se...

PŘELOŽIL JOSEF FLORIAN

Ano, bezpochyby, chápu,
Emile, trpiš tím, že jsi pova
žován mladými, —snad i ně
kolika starými mého druhu—
za bzdinu a Kakala, Tvoje be
nátská poctivost přinutila tě
r. 1896, bys si přiznal tuto

tablaturu bez velikostí.

Úvodní prohlášen Í.

Cloacam maximam,
receptaculum omnium

purgamentorum urbis
(id est Zola),...dicebat
Patavinus.
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to Řniha měla vyjítipřed koncempře

dešlého roku. Zadný vydavatel až do to
hoťo dne neodvážil se uveřejnitiji. Tentojed
noduchý případ hlásá výmluvně naši bídu.
Tedy pouze jediný hlas ve Francii pro
fesťovalproti všeobecnémuzhanobení, a tento
hlas nemělprostředku, byse dal slyšeti. Budiž,

penes.bezpochybyjesť křičeti plnou hubou až
Aféra jesť daleko, hrozně daleko, stala
se feleskopickou. Přestala tudíž zacpávati
frošek rozumu, jejž nám ponechala demo
Řratická zhovadilost.
——

Někteří zuřivciz posledního léta shledali,
kterak uhasíná jejich zběsilost V sprave
dlivém opovržení, v němž se utopili bez roz
dílu všichni herci ohavné té frašky.
Ba i hňupové začínají dnes pozorovati
štědrost, s jakou se platili jejich tváře, a jak
veliký posměch stropil si Zola z Pravdy a ze
Spravedlnosti, jichž jména odvážil se zne
Čistitt svou rukou, lejnem umazanou.
Nezdá se však, že by čerchmaní ten s vla
jícím vozhrem krocaním a s rozčepýřeným
ocasem byl ztratil jenom aťfomna své důle
Žitosti.
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Bylo dy cosi fak neslýchaného, tak ne
pochopiťelného, fak nesnesitelného ?

Národ
Cháteaubriandů
Lamart

Viktora fuga, Balzakův V prachu před
Emilem Zolou '!! A nikdo neřvevzteky,nikdo
nenaplňuje křikem bolestným nebe a zemi

připohledu na tuto strašně ošklivouhanbu...
*»

Znal jsem jistého umělce, poctivce, bytost
výminečněvznešenou a ušlechtilou, již samo
jediné jméno Zolovo uráželo, pobuřovalo, na
útěk obracelo, jakoby se molilo vylejniti.
A hle! od Aféry stal se obdivovatelem,
dobře čtěte, OB-DI-VO-V A-TE-LEM Zoly,
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přeuctivýmsluhou majitele tohoto jména dá
vení a mrzkosti!

Střemhtav stetěvk hladině nečistýchbur
pesposledního příštiokáře v Brusselů nebo
na Grand Montrouge, že může míti Škrabal
Rougon-Macauartů záblesk nezištnosti neb

šlechetnosti...!

Kterak pofom nepřemýšleti o zpiltomující
moci, připisované jistým démonim?

Co mne se fýká, prohlašuju, če raději
ducha vypustím v nejstrašlivějších mukách,
než dojde k tomu, bych obětoval tak po
kálené modle, neb abych snaď pohnouli se
dal k popatření na ni, DYLJen jedenkráte
a z velké dálky, aniž bych při fom nevyjádřil
tím neb oním způsobem svůj nesmírný hnus.
Byťbych samofen měl zůstati, budu hano
biti a plivati až R uhasnutí svých sil na
tohoto odporného blbce a ohavného uličníka,
mazala, pod sebe dělajícího, zbožňovaného
pro své sviňstvo malátnými syny Královny
národy přemožené.
Prokleta-lijest Francie, zavržená od Boha,
položená za podnož národům, třeba-li právě
fomu porozuměťi, ťeďy ať chcípnejednou pro
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vždy, a ať všechno skončí, a ať planeta, zba

vená své DUŠE, skotálí se Jako věcmrtvá

do nesmírnosti!...

Což bude lepšího, než toto vyválení ve
výkalech takového smolivce !

LEON BLOY
Kolding, Dánsko, na Bilou Sobotu,
TŘINÁCTÉHO dubna, 1900.

OcTAvE MIRBEAUoví
S/avnému opovrhovateli falešných
umělců, falešných velikánů
a falešných dobráků.

OBVIŇUJU SE
přepokorně a přebolestně, že jsem uveřejnil
r. 1889. dne 21. ledna v Ci! Blas-u hloupý
článek, kdež jsem zneuctil jméno „Antea“,
dav je Emilu Zolovi, přisuzuje tak jistou
velikost — pravda, jenom materielní, —

tomuto zmetkoví.
Bylo toho příliš, tisickráte příliš, vyzná
vám to a moje litost jest upřímná.
Bezpochyby nesmírná hanba posledních
děl nebyla se ještě provalila. Avšak nebylo

dosti pozdějších prasečin?
Abych vše řekl, jsem tím méně omlu
vitelný, že jsem ušetřil tak poprve a napo
sledy velmi povážlivé situace nečistý časopis,
který ze mne svíňsky kořistíl.
Co se zatajuje, buď konečně řečeno, aby
výteční kolegové, kteří tráví život svůj na
—— ——
mý

—— —————
a
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chodnicích, věděli, do jaké míry jsem jim
podoben.
Velice se mně líbí úloha Osla ve Zví
řatech onemocnělých morem a rad se k ní
propůjčuju.
Snad také zjednám si tímto pokoj ně
kterých hrozných přátel, kteří nedají sí
uniknouti nižádné příležitosti, aby mí ne
připomínali mučivými chvalořečmí tuto
událost, jež mne zneuctívá.

LEON BLOY.

Praví se národům, aby pohlíželi vzhůru. Taková řeč zdá
se mi často bezbožnou.

Reči Zolovy na banketu stu
dujicích. 18. května 1893.
Jen práce nás zachrání od snu a přeludu a pojistí nám
zdraví.

Idem.
Člověk, jenž pracuje, jest vždy dobrý.

Ibidem.
Všechny země latinské dovedly mne považovati za pra
covnika upřímného. To mi stačí.

Interview u téhož, podniknuté
kterýmsi pitomcem ze »Gil
Blas«, 26. března 1894.
Jsem ještě dosti silným a mladí lidé nemají skoro nikdy
pěst dosti pevnou, aby zchromili /VY... Co mne se
týká, nemám velké chuti odejíti.

Z téhož interview.

BLBEC PYRENEJSKÝ
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Maplatil jsem dva fisíce čípři sta

franků za poslední román pana
Emila Zoly. Tento upřímný
a dobrý pracovník, který rád
kořistí z práce jiných, ráčil předem vybírati
po dosti dlouhou dobu třicet ze sta na chlebě
mojich.
Ozdobil jsem se tímto zvláštním od
znakem ve své brožuře: Leon Bloy před
prasaty, již jsem ostatně, jak se slušelo,
věnoval nejzdvořilejí starému /vu, jenž pa
nuje v Medanu, nad Paul Alexisem, v okolí
Poissy.
Přiznáte mi, odvážím se věřiti, že taková
kontrbuce poskytuje mi práva mluviti ještě
jednou o p. Zoloví, byt bych se měl sploštiti
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jako štěnice před veličenstvem tohoto vý
běrčího.
Asi ode dvou let, když se oznámily Lurdy,
nakupil jsem doma staré Časopisy, zmiňující
se Orozličných cancech pana mistra, o nichž
jsem doufal, že mí velkého světla poskytnou.
Běda!
„Ptám se častokráte sám sebe s jistou
úzkostlivosti, — pravil jednoho dne svým

drahým studujícím objevitel Náboženství
Práce, — ptám se, co stane se smým dílem
v rukou mladých lidí, jež cítím stoupati za
sebou.“ Odpověď jest příliš snadna.
Mé doklady, to předvídám, půjdou ne
pochybně do záchodu 1 s průvodem Lurd,
tohoto škváru, a ať mi zadnice hoří, usou
dím-li jim náležitějšího upotřebení.
Mozek otce Rougon-Macguartů, ať už
jakékoliv nosnosti, nechová velíkou rozma
nitost zboží. Když přečtetesto řádků tohoto
literárního obchodníka, všechno jste přečtli,
a ohromná hmota posledního zmetka ne
přidává naprosto ničeho sprosťáctvím, jež
předcházela.
Toť beze změny ustavičně týž hrubý ex

perimentalism Bakonův, pěstovaný u spo
lečné hostinské tabule, strach před tajem.
stvím, věda, vývoj, práce, svatý koitus, věčně

BLBEC PYRENEJSKÝ
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stará vesta atavismu, dědičnosti, degenerace,
atd. A v jakém stylu celá“tato kravírna my
šlenek, dobrý Bože, v jakém stylu!
Ah!starý had se nesvléká, nikterak se ne
obnovuje,sám nikterak zeevoluje,zato ručím.

Snímky Zolovy jsou dosti známy; na
př.: „slunce, jež vrhá své světlé skvrny na
cosi“, Aniž bych byl takovým bláznem a po

čítal je, odhaduju, že nemohou nikterak

překročiti počet třiceti neb čtyřiceti, upotře
bovány jsouce pravidelně a neúnavně od

živobytí Rougona a trvání Macguartů.
Zdá se, že to dostačuje sto padesáti tisícům
klientů Nany nebo Zkázy. Ba mnozí prý
shledávají, že jest to ještě příliš literární,
příliš závadné.

Odbyt byl by snad rozhodnější, ohrom
nější, kdyby se psalo určitě, od sekery a do
cela jako četník nebo akcizák, avšak jest
arci potřebí učiniti něco pro Akademii.
Každý z těchto nezničitelných snímků,
jež p. Zola si šťastně pronajal, byl určen
pro nejistý počet totožných situací, o nichž
nechť čtenář jest ujištěn, že je tam najde.
Jest skutečně nesnadno méně se udřití a za

potit, než se udře tento velký pracovník.
Jistě že já nemohu býti obviňován z fana
tismu pro Flauberta, jehož všechny knihy
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až na jednu jedinou mne rozhořčily. Každý
přece zná nekonečnou námahu tohoto člo
věka, „smělého jako tisíc Ivů, — pravil jsem
r. 1890. v řečí pohřební, — avšak rozzu
řenéhonad pitomou myšlenkou a usilujícího
po dvacet let vytrhnouti ze svého střevavzbou
řenou a nevyhladitelnou tasemnicí Inspirace.“

© Jsa
toliko
dobrovo
nem
stvořiti dílo geniální, avšak byl bez odporu
jedním Z nejpočestnějších spisovatelů, jež
jsme kdy viděli. Zanechal málo knih,
něvadžnesnadno sám sebeuspokojil, možnosli
říci, že se uspokojil, a tyto knihy, zjednané
tak velikou námahou, málo se prodávaly,
nejsouce dělány pro dav.
Co by řekl tento nepodplatitelný, čta
dnes Lurdy nebo Člověka Hovaďo? vida,
kterak na celých dvaceti stránkách komihajií
rovnodobé formule toho kyvadla sama sebe
nevědomého, jež nazývají spisovatelem
a jehož ustavičně chození sem a tam spů
sobilo by mořskou nemoc albatrosům?
Zdalíž by neřval tento nepokojný mu
čedník fráse svým plným jícnem, kdyby
se dozvěděl, že tak pokálený slouha luzy,
takový mesiáš kádě záchodové
a papiru na
vytření odvažuje se často zmíniti se o něm,
jako o svém předchůdci?

BLBEC PYRENEJSKÝ
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četby Krčmy vyjdete, jako pra
sata vycházejí z bahniště,. Ba
hniště, opravdu: bahniště věcí,
bahniště slov, nedýchatelné ba

hniště.
„P, Emil Zola rozhodl se pracovati vý
hradně v Ošklívu. Dozvěděli jsme se od
něho, že krátce možno probrouzdatí se po
hodlně lidským svíňstvem a pak dáti se do

knihy; taková jedině může míti nároky na
to, by byla považovánakrásnou...
„Spisovatel Krčmy jest zamazaným Her
jenž kydá
hnůj Augiášův
a jeho
jenž
vkulem,
něm uvizuje!
Nevěříte-lí
mi, čtěte
knihu. Pohružte se do této propasti výkalův
a dovedete-li tam setrvati, aniž byste se
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zalkli neb aniž byste vrhli, uvidíte, že lej
novitý neřád tam chcebýti uměním a něčím
vznešenějším.
„P. Emil Zola myslí, že jest možno býti
velikým umělcem v blátě, jako jsou velcí
umělci v mramoru. Jeho specialitou jest
bláto. Domnívá se, že může býti velmi dobře

Michel-Angelemv lejně!...

„Svůj jazyk umělce zneuctil a ztrattl
v hantýrkách nejhanebnějších děr. Uchopil
se jazyku luzy. Pokažen svou látkou, mluví
v tomto románě jak osoby, jež v něm žijí.
Užívá stylu, z něhož jest nemožno vyhra
batí nějakou frási, byť bychom měli šťourák
hadrníkův k vyšťárání a nůši, do niž bychom
ji hodili. Nemá již osobitosti!
„Zapomněl na Balzaka, on, jenž ho příliš
nápodobil. Velikán Lidské Komeďie tvořil
a dal často mluviti, potřebuje toho ve svých
románech, Auverňanům, Němcům, domov
níkům; avšak nikoli k vůl: tomu, by se
stal Auverňanem, Němcem neb domov
níkem. Romanopisec skončiv rozprávku,
chápe se svého líčení a své stránky, vlévaje
tam svůj styl a svou myšlenku, avšak p.
Zola nemá ani stylu, aní myšlenky k vy
lití. Nemá již v útrobách ničeho, kromě
vědomí svých osobností, kromě jejich

BLBEC PYRENEJSKÝ

19

sprostých vášní, jejich hrozných spůsobů
cítiti a vyjadřovatí se, Sklouzl konečně a roz
pustil se v jejich blátě, aby se horlivě pustil

do jeho lícně. Stal se blátem jak oni...

Zasloužený trest talentu, jenž se zahodil (*).
S rozkoší kladu pod očf každého tuto

stránku Barbeye d Aurevillyho, napsanou
v pozítřku Krčinya dle všeho zapomenutou.|

(1) V odpověď na tento posudek velkého spisovatele,
jemuž nebyl hoden boty vyciditi, nemeškal uveřejniti
jednou pro vždy, že autor Diaboligues byl CHUDÝ.

BLBEC PYRENEJSKÝ
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HL
snadno připustí, to dobře vím,
l snad
a skladnict
potravin jenž
ne
žeby mohl
býti romanopisec,
S oblé na jediném svazku dva |.
neb tři tisíce franků ročně, blbec.
Bůh mne chraň toho pokušení, abych
usiloval vyložiti to těmto lidem užitečným;
avšak jsem hotov dáti srdce své té osobě,
jež by mi objevila slovo spravedlivější, ozna“
čení pravdivější, přívlastek jistější, náplast
prospěšnější, abychom obrnili předstřelbou
z děl tvář šierabala, opancéřeného již slávou,

jenž nemohl popadnouti ni jediné ubohé

ideje po třicet let, jediné bídné ideje, jež by
se mu opravdově vzdala. Toť zahanbující.

— Pan Zola jest Krištofem Kolumbem,

ho
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Vasco de Gamou,
Magetanem,
velkým lod
AL
buguergue-m
Všední
Fráse.Vystrojuje
stvo o třech stech korábech a pobízí ke
spěchu námořní armádu třiceti tisic lidí od
vážlivých, aby odkryli, že „není vše růžové
v životě“, že „nejsme pořád mladi“ nebo
že „peníze nepřipravují štěstí,“
— Tato pevnina mně náleží! křičípak,
pyšně si vyšlapuje svou nohou vítěze, a roz
vinuje ve jménu Positivismu korouhev,
barvy lejna dokumentářů.
Všední Fráse řine se bez přerušení z to
hoto Objevitele výbojného, jako voda ze
zázračného pramene.
V knihách děsně objemných, jež před
cházely frilogii, z níž nám dnes nabízí první
zpěv, všední fráse, vždy methodicky splav
něné, stékaly do rozličných údolí Lásky,
Snu, Politiky, Obžerství, Umění, Bohaté
Svatby, Veleobchodu, Života venkovského,
Financí neb Války; neboť žlutý ten proud,
zdálo se, tvořil deltu s bezpočetnými ústímí.
Lurdy, látka náboženská, jest velkým zá
livem a ostatní ramena nemají s ničím již
podobnosti. Nechyběly než Pyreneje, aby
chrlily na nás tento příval výplašků filoso
fických a humanitárních:

BLBEC PYRENEJSKÝ
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„Slepá víra, — poslušnost bez zkoumání,
— úplné vzdání se rozumu, — víra, jež
dusí mučivou potřebu pravdy, — dokázané
zjevy, jež boří dogmata, — uúzkoprsá zbož
nost, — zázrak suggesci, — vůle věřiti, —

smutek ze ztráty víry, — božská nevědomost,
— zžírající illuse božské lásky, přemrštěnost
všeho druhu!!! — štěstí skrze víru, jež trvá
v nevědomosti a lži, — kněží, kteří nejsou
již lidmi — kněží vyŘlešíční, — samovrah
dobrovolný, volný a mužný život na onom
světě“: atd., atd., atd,
Pravím vám, že se nechybil ani jediného
z těchto rčení. Vše, cokoliv se vyblilo nej
prostřednějšího, nejhovadštějšího, nejpito
mnějšího, nejšpinavějšího u obchodních cestu
jících nebo v nízkých feuilletonech antikle
rikálních, redigovaných pro bezbožnéprťáky;
všechny usazeniny starých smradlavých mi
nění, vrhnuté kdysi toliko odřezanci a od
padlíky, hltavě zpolykané mrzkými zkost
natělými pedanty a opětně vydávené
v dlouhých vlnách do tlamy posledních psů
Materialismu; — p. Zola sebral je jako pře
drahocenné koření a přehoušlím vházel je
do svého kotle na vaření.
A tráse podobné jako: „Historie neobrací
se nazpět, lidstvo nemůže se vrátiti k dětství.
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— Pouze nevysvětlené buduje zázrak. —
Proč věřiti dogmatům? nesfačí plakati
a milovati?“
Zkrátka, jest toho šest set stran! Jest
pravda, že denní hosté této kuchyně mohou
bez znamenitější ztráty čistí obvyklým spů
sobem, s nožem na papír v ruce.
Rekl
jsem tojiž výše, najde se tam příliš mnoho
starých znalosti a i prasata se unaví, ne
dostávajíce nikdy nových výkalů.

i
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IV
éž moji čtenáři mi odpustí, že je
4 bavím tak dlouho p. Zolou, jemuž
není již dáno, by se vynasnažil
$ s novým úsilím o pokrok v pra
cích literárních.
Kdyby se jednalo pouze o jediný nový
výron tohoto bursovníka péra, úcta k Umění
by mí uložila nejhlubší mlčení. Avšak svr
chovaně pánovité držení těla, jímž vypíná
se dnes neokrouchanec na svém štítě vy
soko vyzdviženém, — paběrkoval trochu
příliš kynicky na statečku chudých, — zdá
se mí dočista nesnesitelným.
Což se nevychloubal posledního roku
v Londýně, že představuje on samojediný

Literaturu francouzskou? Nestydatost byla
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tak veliká, že i žurnály, vždycky připravené
přece cucati svršky obuví kteréhokoliv vítě
zivce, nad tím se rozhořčily jednu nebo
dvě minuty. Štěkot to bezúspěšný a málo
ohrožující, jenž ho nemohl kormoutiti.
Neustal ani trochu méně sám sebe vy
nášeti. Studujicí, jak každý ví, tolik literární,
pozorní na totalisator a na pedal, potřebují
ho k předsednictví na svě slavnosti. Skan
dinavcí mu blahopřejí a Angličané ho 1 pře
kládají. Jest tázán o radu ve všech věcech,
stav se Myslitelem jako druhdy starý Hugo,
a jeho mitra přečnívána rozličných koncilech,
Konečně Akademie, dcera věků, začíná se
červenati smyslnou žádostivosti po tomto
říčním orlovi.
Potřeba psáti takovou knihu jako Lurdy
naléhala tedy na jeho obezřelého ducha.

Vskutku od několika let pokusy o návrat
k pohrobenému Katolicismu se objevovaly.
Nevysvětlitelní lidé, jako třeba Paul Ver
Jaine, pomátli obrazotvornost mladých, mlu
více jim o Nejsvětější Svátosti Oltářní
a o Modlitbě v řádcích nestejné délky.
Množství domýšlivců, kteří nečtli výhradně
Pot-Bouille neb Radosť ze živobytí, rychle
se valilo na poutě. Projevila se nezbytnost

knihy profylaktické.
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Apoštol Positivismu neotálel. Opatřen ja
koust modlitební knihou a nevím kterými
přiručnicemi snadné pobožnosti, aby nebyl
docelaslepým v theologiia liturgii, nevšímaje
st snad příliš práva kanonického, vydal se na
cestu, by si zjednal doklady o „Idolu“, jejž
uctívají v Pyrenejích, kdež horalé, neznámo
proč, zdrželi se a nestloukli ho holí, jak
mnohé časopisy radostně oznamovaly. (*)
Jest to také trochu příliš, že tomuto bi
zonoví, jenž nemá ani tě polehčující okol
nosti, žeby měl podobnost nějakou, byť da
lekou se spisovatelem, bylo dovolenosložiti
svůj vak s lejnem na velký předmět, jenž
nám naplňuje očí slzami!
„Zázrak Lurdský, báchorka tak dojemná
a tak děťěnná!... praví. Církev neschopna
jsouc zápasiti s odpouťaným větrem pověry,

poddala se a dala věřícím tento modlářský
kult, poctťujíc, jak jsou ho lační“. Vidiíte-li
toho licoměrného švába ?
A mluví o Viře, „krásné květině nevědo
mosti a naivnosti .. .“ o „těch duších malých
dětí, jež se vzdávají úplně celí na nejmenší
laskání legendy.“ Jaký styl, pánové!
Tento úlísný a kocouří ton, jenž upo
miná tolik na syrmpalhickéhoMatouše a jiné
(1) Viz mezi jinými čas. Auforilé.

26. července 92.

—
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sladkostí z krbu Renanova, jest jakousi no
vinkou u p. Zoly, jenž byl před nedávnem
takovým neomaleným krásným hovadem.
Zřejmo, připravuje svou řeč k přijetí do
francouzské Akademie.

Jest pouhou Nestranností, ví všechno,
všemu rozumí a všem všechno jest. Srdce
ze zlata! „Nikoho k zoufalství nepřivá“
dějme,chovejmese snášenlivě$ Lurdům...
Avšak věřte mí, zbabělé a nebezpečno jest,
ponechatí na živu pověru. Následovně, ne

bylo by lépe ihned mití tolik smělosti
a surově operovati člověčenstvo tím, že by
se zavřely zázračné jeskyně, kamž se chodi
vzdychati a vrátiti mu tak odvahu žití ži
votem skutečným, byť v slzách ?“
Zde vidíte mu dobře na dno duše. Došel
k tomu, aby se zavřela Jeskyně, — z lásky.
Jeho rozum mu praví, že jest lépe dáti
přednost četbě Nany nežli Hodinkám k Svaté
Panně, že dvě stě tisíc ročních poutníků
lépe by udělalo, kdyby si koupili jeho brak

Rougonů, než nakupiti se do nákladních
vozů, a poněvadž Neposkvrněné Početí tvoří
divy, přichází blbec, aby vše rozbil, vše se
šlapal, vše sbořil a na místo všeho toho
sám sebe postavil.

BLBEC PYRENEJSKÝ

29

V
dia mou věru! velmi pěkně ho pro
8 vedl! ten svůj zázraček! Oh!
krásnásehistorie!
ý K tot Jedná
o jakési „nepravi
delnosti hysterie“ ; rozumí se samo sebou,
že se mají mysliti všechny světice a všechny
ženy, jež nežijí výhradně proto, by se mi
liskovaly pod „veselým sluncem“ od rána
do večera, dle fysiologie p. Zoly.
„Její vlasy ji odivaly zlatým pláštěm.“
Tento nový obraz, jenž opět se objevuje
podále jako všechny ostatní obrazy SpiSso
vatelovy, jestJediným rysem, jejž nám může

poskytnouti, by nám ukázal mladou dívku,
na níž ostatně, jak se zdá, vyčerpal svou
obrazotvornost a svůj štětec. Zatím mi na
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padá, že má těž „sněhobilou zástěru“ a „cu“
krování hrdličky“, avšak nejsem sí tím
jist Tyto luxuriosní věcičky patří snad
některé jiné.
A ten dobrák, jenž provází do Lurd svou
umírající dceru, má jistě „ptačí mozeček“
Ještě jednou, toť jakoby se psalo u otce
Macguarta.

Avšak nejkrásnější osobností, hlavním
hrdinou těto knihy v oslí kuži, toť milenec
slečnin, přirozeně kněz. Můj Bože! nespal
s ní, přejete-lí si. Vadí mu v tom trochu
jeho klerika. Avšak chuti a touhy po tom

mu nechybi.
Abbé Petr jest jedním z těch kněží, /ichž
tolik se teď vyskytuje, „kněz bez víry, jenž
cudně, počestně koná své řemeslo“, jako p.
Zola koná své, bez jakékoliv pochyby.
Jest potřebí věřití, že náš básník pova
žuje tuto ideu za rovněž tak silnou jako
skvělou, neboť četl jsem ji — totožně vy
jadřenu, — až pětkráte, str. 34, 273, 274,
319 a 597.

Bylo by nespravedlivo požadovati, by
myslitel tak přetížený našel čas a zeptal se,
jestli člověk, jenž se odsoudil ku lhaní na.
čtyři a dvacet hodin denně, aniž by se mlu
vilo o svatokrádeži, jest přesně vzato Čestným
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člověkem. Nechme toho. Ostatně jest člo
věkem nebo není. A tento právě „není člo
věkem, poněvadž jest knězem“. Potěšlivá
pravda, kterou najdete ze variefur skoro
na každé dvacáté stránce, od počátku až
do konce.
Nevidite, kterak „zmužilost, rozum, život,
pravý muž, pravá žena“ kopulují se ener
sickykrátka,
až k chcípnutí!
abbé Petr jest krásným knězem,
jenž hezky mluví,
Příjde se do Lurd. Průvod nemocných
k nádržce koupelní. Processí s Velebnou
Svátosti, Processí s pochodněmi. Kterak jistý
pán miloval se s jistou milosrdnou sestrou,
skryťjsa tři dni vjakémsi přístěnku. Obrazy
zástupu a vábení kněžstva. Modlitby, zpěvy,
křik, svíňáctví a tretky všeho druhu.
Mladá nemocná jest náhle vyléčena, po
hojných úpěnlivých prosbách. Nezapomeňte,
že minutku před tím div duší nevypustila.
Naivní zástup kříčí, že se stal zázrak.
Avšak abbé Petr, který má skoro tolik
ducha jako p. Zola, ví dokonale, čeho se
přidržetí.
Mladý lékař neobyčejného důvtipu byl
mu sdělil před jejich odjezdem „s tváří
klidnou a usměvavou, kterak zázrak by se
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stal v raně blesku, v okamžiku nejzazšího
rozčilení, v rozhodující přiležitosti, jež by
svaly rozpoutala, Ve vášnivém zanicení ra
dosti nemocná by se pozvedla a kráčela

by, nohynajednou

majíc oblehčeny, tíže

zbavené, jež je dělala jako z olova po tak
dlouhou dobu, jakoby tato tíže se byla roz
pustila a odtekla do. země. Avšak "zvláště
těžkost, která mačkala břícho,která stoupala,
pustošila prsa, rdousila ji kolem krku, měla
odejíti tentokráte, zázračně prchajíc, Jech
nutím bouře,odnášejíc všecku nemoc. Nedělo
se právě tak ve středověku, když posedlé
vyvrhovaly ústy ďábla, jenž dlouho trápil
jejich panenské (!?) tělo ?“
A to jest vše; nemocná by byla vyléčena
„mocí zdesateronásobněné autosuggesce“.
Vidíte to, věda vysvětluje podivuhodně
tyto zjevy. Když nemůže jich vysvětlti,
nechává je. Avšak to ničeho nedokazuje,

naopak.
P. Zola, doved tak k dobrému konci svůj
zázrak, prolévá poslední slzu nad „hrdým“
celibátem svého abbéa Petra; věnuje se ještě
jednou několika myšlenkám tak novým
jako jeho prosa; přiznává se, že on jediný
jest rozumem, vznešeným Rozumem; rád
se posadí na několik okamžiků, by tam
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snil, na svá vlastní kolena velkého praciře;
snažně se dovolává „nového náboženství,
jež by vrchovatě splnilo jeho očekávání“;
a pronáší na konec o Bernadetce, jasnovidné
dívce Lurdské, že byla „hroznou úlohou,
obětí odřiznutou od světa, beránkem od
souzeným k úplné opuštěnosti, k samotě
a k smrti, zachvácená lítostí nad tim, že
nikdy nebyla ženou, ani manželkou, ani
matkou, protože viděla Svatou Pannu.“
Blbče!

DRUHÁ ČÁST
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LISTU JISTÉMU VOJÍNOVI
25. dubna 1899,

„ +.. Psal jste mi, že váš stav důstojníka
v mých očích jest malicherný ... Avšak to
jest holý nesmysl, milý příteli! Což jsem
redaktorem Cervánků!(*) Kterak můžete
mne čistí a nevědětí, že mimo stav Kněžstva
kladu vždy stav vojenský nade

Avšak jest třeba rozuměti si...

všechno?

„Abych už skončil s tou špinavou aferou
Dreyfus-ovou, jsem silně nucen, přes ob
zvláštní bezectnost většiny jeho přátel, míti
za velmi pravdě podobné, že nešťastný ten
člověk pyká na ostrově Ďáblím za zločin
někoho jiného neb mnohých jiných a že
vrchní velení naší armády jest svěřeno od
(1) Franc. časopis Aurore.
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kterési doby velmi hezkým hochům. Toť
výsměch a hanba celým světem se táhnoucí.
„Dreyfus byl by býval tedy obětí hnusné
a strašné nespravedlnosti? Nuže, a pak?
Takových jest v každém pokolení milion
neb dva, a nikdo o tom nemluví. Zajímavé
by bylo pro mne věděti správně TO, zač
pyká tam dole, ten galejník. Neboť Bůh
jest nekonečně spravedliv a každý člověk,
jak na tomto tak na onom světě, obdrží
vždycky to, co zasluhuje.

„Ten byl bohat. Jaký byl původ jeho
bohatství a jak ho použil? Jako trpí on za
jiné ve své galejní trestnici, kdo ví, zda
někdo nepyká za něho způsobem ještě straš
nějším v útrobách nějaké sluje? Čím jsou
vedle toho ostatní úvahy ?
„Vizte vně světa vojenského zástup lotrů,
kteří zmítají se kolem této aféry, pro nebo
proti, od Hanotaux-a a Drumonta, aniž
bych co řekl o pitomci Rochefortovi, až
k nečistému Blbcí Emilu Zolovi a celé jeho
bandě.
„Avšak ještě jednou opakuji, Bůh ví,
co činí. Uvidíte, do jaké jámy jme se pa

dati Francie...

„LEON BLOY.“
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Církev vldí duše.
Pan Emil vidí hřebce.

n.

' dyž jisté události, jež by nikoho
nezajímaly, přinutily mne, bych
minulé zimy opustil Francii na

ý +
$ neurčitý počet měsíců neb věků,
stý přítel, dychtiv jsa, jak semí zalíbí, ob
dařil mne předplatným na Cervánky.
Zdálose,že tento ctihodný
list vskutku jest
způsobilým jak žádný jiný mému vzdělání.

Obývaje protestantskou diru kimbric
kého Chersonesu, mohl jsem se tedy po
radovatí jako v Paříži nad nevýslovnou

prosou nového románu Zolova.
Neschopen jsa odložiti své unešení mysli,
připadl jsem na blahodárnou myšlenku,
abych si každý večer odlehčil po četbě tohoto
feuilletonu.
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Stránky následující — výtah více méně
objemnější jakéhost „Denníku“, který uve
řejním později — jsou výsledky tohoto
obyčeje.
Kolding, 9. řijna 1899.
slavnost sv. Dionysia.
o

o

o

+

«

+

O0n

“

o

6

*

13

+

POSLEDNÍ DĚTSTVÍ

41

V KVĚTNU 17. // Čtu v Červáncích
z 15. první feuilleton „Plodnosti“, nové
dílo Blbcovo. Veta po mně. To prase již
naprosto nepíše.
DNE 18. // Chtěl jsem každodenně po
četbě feuilletonu Blbcova zaznamenati zde
ku prospěchu potomstva nejvzdálenějšího
některé poznámky nebo kritická pozorování
o tomto dile. Na neštěstí Zola jest prvním
člověkem na světě k tomu, aby ničeho ne
řekl na tisících stranách, naprosto ničeho.
V úsudcích a míněních jest v tak nízounkém
patře, že nejbídnější analysta neodváží se

až tam sestoupiti...

Co se týká jeho formy

literární, ta jest těsně v úrovní jeho vnitra,
totiž pode vším.
Domýšlím se, že zatrolený ten chlapík
nedal svůj papír, avšak že musel ho dáti
zaplatiti dosti draho svým váženým přátelům,
a že tito, když jsou mezi sebou, jistě málo
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se napínají, by titulovali svého hrdinného
a ctihodného mistra „mrchou, holotou, špi
navcem, hroznou čuňou, atd.“ Myslím proto,
že rozumím aristokratickému hlasu Vaug
hana, an označuje velikána „starou kravou“.
Mluví se zběžně o „exilu“. Bylo potřebí
naší doby, aby oslavovala člověka, jenž
opouští vojenské ležení v čas nebezpečí.
FHedžraZoloyská. Jaká kapitola pro historii
konce století!

V KVĚTNU DNÉ
19.

// Hledal jsem

jméno, jímž bych vystihl povahu hlupství
Zolova. Není toliko náramně. Jest podivné
a sviňácké. Toť hloupost, jež by mohla po
sloužiti k vyplachování čehosi.
Avšak příčína úspěchu více než pravdě
podobného, tentokráte zase, toť předvídané
již pornografické obnažování. Ah! bude si
moci zabezpečiti skvělou dráhu životní!
Ostatně, abyste ho sledovali, nestačí míti
duši nečistou, jest třeba k tomu žaludku
a vnitřností. Jeho necudnost jest zvláště
smradlavá a přivedla by spíše ke ctnosti.
Zdá se, že právě toho potřebuje jeho obe
censtvo.
DNE 20. // Pokračování výkalů. Nic
nevytáhnete, byť si kleště do řeřava rozpá

| POSLEDNÍ DĚTSTVÍ
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lite. — Impotence mizery jest něčim, o čemž
již zlí Andělé si šuškají. Co se týká jeho
| nízkosti, vzdávám se, neboť nenaleznu slova,
jež ji vyjadřuje.

DNE
21. // Feuilleton ustavičněv témž
niveau. Domnívám se, že jsem mezi domov
nicemi, tolik všedních frásí a nevyčerpatelné
žvavosti; nemluví se naprosto o ničem než
o zadnicí a o penězích po celých čtyřiadvacet
hodin za den. Ostatně, jaké jiné věcí mohly
by zajímati Blbce?
Čten vznešený Život Otce Damiana, mis
stonářeMálomocných na Molokaji, ostrovu
Sandwich-ském, jenž zemřelkonečně hroznou
nemocí, My ostatní málomocní, říkával —
dříve než byl nakažen — svým odstrašu
jicím posluchačům ve svém bídném kostele,
kde dech věřících zhasoval svíce.
Jaké to slovo, když sedáme do četbyZoly!

DNE 22. // ,...

Na to udála se ne

obyčejná příhoda jejího sňatku s baronem
z Loviče, její útěk v náruč tohoto taškáře,
krásy archandělské“. (111) Toť zhovadilá sa
mice, jež všechny romány Blbcovy po dvacet
let okořeňuje. Byl bych býval velmi za

rmoucen, nesetkav se s touto dámou.
„Velmi bohatá“, samo sebou se rozumí;
která se směje „svými bílými zuby víčice,

mezi svými rty krvavě červenými“; jež jest
„v pravdě hodna zbožňování, silou žádosti
své neodolatelná“; co pravím? „půvabu
čarodějky, jejiž oči spalují, otravujice srdce“;
která „střeží svou tvář nepřekonatelné mi
lovnice““ a která klade na ústa svých mi
lovníků „svou ručku dlouhou a objimavou““.
Ten, kdo takto píše, jest Anižefemprosopisců
francouzských.
Potřebí, by tento kníže byl hrubě od
mrštěn a poblit nejveřejnější kurvou, by
v šedesáti letech mu na jazyku co nejvy“
prahleji vysýchalo při pouhé myšlence na

sukni!
Nutno poznamenati, že všechny osob
nosti bez výjimky, totiž několik rodin,
svorně, po tři nebo čtyři (I) měsíce, kdy

Červánky budou uveřejňovati toto sviňstvo,
jež jest bez odporu vydatné, hovořiti bude
o koitu a úmyslném vypuzování plodu.
Avšak

co říci o společnosti

těchto cídičů

a obchodníkův obohacených smaženými
brambory, jež Zola považuje za velmi vy“
sokou aristokracii?

V KVĚTNU DNE 23.// Červánkyvyšlé
předevčírem v pondělí Svatodušní. Čo nám
poví Blbec v ten den Ducha Svatého? Nic,
(» Pěf měsíců. Tato publikace trvala PĚT MĚSÍCŮ '!'!
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co by nebylo bývalo řečeno tolikráte v tak
ohromném množství, neboť tento kníže
prosopisců má tu zvláštnost, že zvrací, aby
to potom opět zpolykal a tak do neurčita,
a nabízí tři sta všedních frásí denně.

„Její veselý okrouhlý obličej v černém
čepečku měl půvab květiny.“ To zde jest
stará podobizna mladého děvčete, často pro
vdaného! Pozorujte též pobožnůstkářku, „na
cestě za všemi pošetilostmi 070 se ještě zpo
vídá, avšak vyznávajíc hřích, zdomácňuje
se každodenně s myšlenkou viny“, Jen směle,
svině! Emil tě pozoruje.
DNE
24. // Dobrá stránka Blbcova. „Hile
dejte tedy v Novém Zákoně „Rosťte, množte
se a naplňte zemi““ Genese! Ježíš nemá ani
vlasti, ani jmění, ani zaměstnání (!11!), ant
rodiny, ani ženy, ani dítka. On jest hotová
neplodnost.“ Hle, kam se tedy tím chtěl

dostati.NEPLODNOSTJEŽÍŠOVA!

Chra

pounské ožralství.
DNE 25. // Blbec nám vysvětluje ko
nečně, konečně! svou vlastní neplodnost.
Začala se objevovati trochu rigolo, smím-li
tak říci, svěhlavostí tohoto romanopisce va
lacha, když petardoval proti současné jalo
vosti ledviny a dělohy.
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Hleďte: „Nemůžete popříti, milý pane,
že nejsilnější, nejinteligentnější jsou nejméně
plodní. Jakmile se mozek člověka rozšiřuje,
jeho schopnost přoďivá se oslabuje.“ Jinými
slovy, Emil Zola má přílíš ducha, než aby
děla dítky. Tato silná a plodná idea byla
mi kdysi odhalena Huysmans-em. Skoro
toho pro dnešek dosti, není-liž pravda?
a všechno ostatní zdálo by se nudným.
Co by bylo platno na příklad zazname
nati „žluté nebezpečí“, totiž čínský vpád do
Evropy, nikterak banální ideu, když vidite,
že Emil se podle všeho domnívá, že on ji
zplodil, že vyšla k otravování kongresů jako
výplašky
mycí nouby, jakou jest jeho
mozek — zrozšířený?
V KVĚTNU DNE 26. // Překonávaje
náramný hnus, dávám se opět do své četby.
Jakmile mi lístonoš donesl dvě čísla na
jednou, spolknul jsem je rázem bez ohledu
na nebezpečí, že se z toho pobleju.
Radost odběratelů jistě jest veliká, neboť
jest to prasáctvo uchvacujicí, to se nedá po
přiti, ba možno předvídati, že se to stane
ještě prasáčtějším. Zdá se, že v tomto pra
směšném románě navléknul se růženec
osob, z nichž každá má strčený nos v zadnicí
osoby předcházející; není zde člověka, af
————
—ĚE
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samec nebo samice, kteří by myslili na něco
jiného než na tření, více méně umělé, více

měněrafinované ... Ah! to je podívaná na
erotickou rozpoutanost Bíbcovu!
Avšak on jest zároveň myslitelem, na to
nesmíme nikdy zapomenouti. Příklad: ,„Ná
rodové přece zmizí. Jiní je nahradí, a kolika
tisíc roků bude potřebí, aby se došlo k po
slední rovnováze, učiněné z pravdy a pokoje,

konečně vydobytých?...“ Ejhle! kterak
jest Bossuet překonáván? Emil nám již tím
posloužil ve svém velkém vykadění na Řím.
Nemám sice již textu před očima, jinak
dobře pochopeného, Od té doby, kdy zmizel
jeho Rím do propasti, hezký čas uplynul,
avšak vzpomínám si, že tam Globus byl
přirovnán cívce, kolem niž se ovijejí a roz
vinují civilisace... Až Západ starobou na
jednou začnedělati pod sebe, jako spisovatel,
Východ zase omladne, ef více versa, in
ceternum.

Čo se týká stylu, ten se ani o krok nehne,

toť stále táž věc, táž klišata nezničitelná a ne
hynouci od třiceti let. Když právě čtete ně
jakého básníka a pokusíte se čístí Zolu,
zdá se, že padáte do záchodu.
DNE
27. // Ah! ale vždyťromán Blbcův
dokonale ohlupuje a zhovaduje. Měl bych
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se snad vzdátisvých každodenníchpoznámek?
Lze určitě příliš snadno předvídati, kterak
skončí tato blbá a smradlavá historie. Otázka
ostatně bezuspěšná. Avšak hle, dvanáct feutl
letonů, dvanáckrát tři sta řádků, výhradně
naplněných rozhovory lidí, náležejících roz
ličným třídám a nezabavujících se ničím než
prostředky, jichž třeba upotřebiti, by se ne
dělaly dítky. Každé jiné thema jest vylou
čeno. Jest zde řečtoliko o bezplatném pro
pašování chámu, o tom, jak by se ukojila
pohlavní žádost bez následků, o jednotlivcích
s hrubými tělesnými choutkami, o zábavných
ženách na loži neb o nezábavných, atd.
Znamenité jest, že tento kanec, stížený
priapismem, očekávající celkové ochrnutí,
jenž však — s umíněností kakala — chce
přece býti Moralistou, nemá smělosti k ne
cudnému slovu. Každou minutou pociťujeme,
kterak chcípá žádostivosti po tom, by určitě
vyslovil nějaké svíňstvo, avšak neodvažuje se.

V KVĚTNU DNE
29.

// Clémenceau,

jehož útoky prostřednosti na Blbce stávají se
častějšími, a jenž nám rád vystavuje „noc
Bartolomějskou, Odvolání Ediktu nantes
ského, Bílou Reakci atd.“; Clémenceau,
pravím, povstává autoritativně proti posluš
nosti, proti duchu poslušnosti, která člověka

Snižuje
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a o níž se domnívá, že jest „otroctvím.“
Vzpomenete sí na Gohiera. Nikterak na
Zolu. Blbec jest mnohem nižší, a potřeboval
by ohnivého dvoukoláku Prorokova, by
se pozvedl až k těmto oslovinám.
Je-li toho třeba, by Clémenceau, jenž
není přece hovademjako jeho kolega Urbain
a jiní — jehož možno nazvatí spisovatelem —
byl užírán žádostí, by navlékl se do této
uniformy otřepaných frásí, této mizerné ka
zajky obmezeného svobodného zednáře, ne
dávno zverbované u společné hospodské
tabule obchodních cestujících nebo za ver

©pánkem
nějakého
přištipkáře!
Ostat
zvláštní to pocit se vzmáhá člověka, když
rozjimáme o hrozném tyranovi, jaký by se
stal ihned ze sluhy tak dobrovolného, kdyby
se stal nepředvídaně pánem!
Pří četbě třináctého feuilletonu Blbcova

myslim najednou na Huysmansa a ptám
se, zdali tento není čímsi ve vřelem ky
pění, jež vyvolalo „Plodnost“, a zdali Zola
na mnohé stránce, k dávení ovšem, Bůh to
ví! neměl v úmyslu poplésti nebo zahanbiti
bývalého učedníka, jehož katolictví, ne
dávno přijaté, prý ho pobuřuje. Neboť
spisovatel „Lurd“ jest jistotně neschopen
m.
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pochybovatí o katolicismu autora „kathe
drály“. Jsou dozajista oba také fasnovidní.
Nuže připomínám si, že semi Huysmans
vyjádřil —kolikráte! —jak se mu oškliví děti,

neboje se přikročiti až k formálním theoriim
o úmyslném vypuzení plodu, vychloubaje
se mí, že to 1 osobně uváděl ve skutek. Za
bývásliž se Joris-Karl, stav se katolíkem,
— katolíkem posledních svých tří motanin
— ještě pořád těmito myšlenkami? (!)
Avšak případ Blbcůvjest zcela jiný a bez
pochyby velmi bezdůvodně mu přisuzuju
úmysly. On přece nemá potřebí theorlí,
ani myšlenek, ba ani embrya nejméně ur
čitého pojmu o nejnižší představě. Co by
s tím dělal? On jest celý řítí, smím-li se
odvážiti tohoto tropu, jenž jedině projevuje
mou myšlenku, apropašování chámu, marná
objetí, jalová spáření, semeno vyvrhované
na zdařbůh a jež „se vysušuje“, „loalefní
(1) Vypravují mi, že Huysmans právě přijímá, nikoli
závoj, avšak plášť benediktina v Ligugě.Nenaléhá na mne
potřeba, bych blahopřál rodině sv. Benedikta, Vícenež čtyři
roky pracoval jsem, oseti chtěje křesťanstvím tohoto roma
nopisce, vyšlého z Medanu. Půda nevděčná a krušná práce!
Jiní žali. Nechť jim to způsobí mnoho radosti! Ani
trochu jim ji nezávidím a počkám, až budu mocí upraviti
savé smýšlení a své náhledy, a až se mi dokáže, že tato

„oblatura“jest cosijinéhonež rdinský kousek liferární.
Kolding, duben 1900.
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vaničky, plné života vyšpiněného, vyžmu
tého, jenž se vyprázdňuje do stoky“, celý
tento přival sviňstva, — co to jiného než
příležitost, po níž se toužilo dvacet let, ku
sračce dosti zdržované, by konečně pestro
líci ten duran, povýšený moralista transcen
dentní, odvážil se stáhnouti si kalhoty a vy
prázdniti se před uličníky?
V KVĚTNU DNE 30. // Věc, již jsem
nucen ve feuilletonu Blbcově se obdivovati,
toť nemohoucnost, neplodnosí spisovatelova.
Naplňuje vás to děsem, ba trochou šeredna,
když máte čistí toto hrozné žvanění, ne
konečné, tuto potopu slov, po stránkách se
rozlévající, by se nikdy neskončila, když
vidite přežvykovati do neurčita jedinou otře
panou, přebídnou frási, bez naděje, že byste
se setkali, nedim s ideí, avšak s obrazem,
Spodobou obrazu, jenž by nebyl býval před
ložen milionkráte! To ponouká k myšlence
o masturbaci mrtvoly.
„A přemítal "ještě o ložích kasáren,
V nichž spí neproduktivní samotáři, čtyři
sta tisíc mladíků, atd.“ Nemyslíte, že po
sloucháte nářky majitele hampejzu, ohrože
něho ve svém obchodě? Tento počestný člo
věk rád by dal všem těmto samcům samice.
— Na tomto mistě je řeč pouze o semeni,
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o mlíčí, o jikrách, „vejcích, jež fekou (sic)
v žilách světa, atd.“ A takové jest, trvajíc
přes pět set řádků, výlučné rozjímání mla
dého otce rodiny, jenž chvátá k vlaku na
dráze Severní, by spal hezky se svou ženou,
jenž však maje vyplacenu svou měsíčnímzdu,

měl by mnoho chuti zahýřiti si, kdyby p.
Emil byl tak dobrý a dovolil mu toho.
Hádáte, jak to skončí, Tady ho již máte,
an sestupuje na boulevardy, rozhodnut jsa
zmeškati svůj vlak. To bylo Íze předvídati.
Kombinace Blbcovy nejsou složitými hádan
kamí a nemůže se řící, že by byl obdařen
obrazotvorností, jež by dovedla překvapití.
Zítra tedy a ve dnech následujících kluzké
líčení této doby noční lásky. Dle formy,
o níž víme, jak jest lehká a srázná, mů
žeme se domysliti, že tato episoda nepře
kroči tři tisíce řádek.

V KVĚTNU DNE 31.// Zklamání a po
koření. Hrdina Plodnosti nevyhodí si z ko
pýtka, aspoň ne této noci. P. Emil toho
nedovolil.
Vrhá se do vlaku a v několika oka
mžicích shledává se se svou ženou, jež ho
očekává „pod hvězdami, se svým štíhlým
a pevným krkem, svými tvářemí chutných
plodů, a svou kůží bělosti mléčné, již ještě
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sesilují její nádherné černé vlasy ...“ Hehe!
Aby hrom do toho!
V ČERVNU DNE 1. // Pokračování
v idylickém sprosťáctví. Kterak se zdá neřest
roztomilou, když ji přirovnáme ke ctnosti,
poskytované Emilem Zolou!
DNE 3. // Včerejší a dnešní feuilletony.
Pokračování ctnosti. Dělatel dítek do tří
čtvrtek sveden malthusskou výmluvností
klientů p. Emila, pokouší se přesvědčiti
svou ženu, by už toho nechala. To se ne
tváří příliš kousavě. Nuda skoro nesne
sttelná. INemožno vytrhnouti, odrazití, od
dělitt ať to cokoliv. Ani jediného oslovství
jen poněkud ostřejšího než ostatní. Toť
pařez hlouposti, pařez hutný a pochmurný.
Nemohu přece citovatt malé dítky uspané,
„podobné Jezulátkům a s úsměvem andělů“,
nebo jiné nálezy této síly. Jediná věc bez
ustání přichází. Zdá se, že jest na to hrd.
„Dobře žíti, toť milovati život.“ K čertu již
s timto zadělancem! Pozoruju rozhodně, že
jsem se podjal sviňského úkolu.
DNE 4. // Náš Bíbec přichází dnes ke
konci „první knihy“, aspoň stovce stran,
v nichž nemluvil než o věcích řitě se týka
jicích, zázrakem vlastním toliko Zolovi, totiž
zuřivým, vzteklým, neodstrašitelným opěto
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váním týchž předmětů, pomocí týchž for
muli, týchž nezměnných vyjádření a to v žu
lovém vokabuláři dryáčníiků, cestáků nebo
komissariátních tajemníků, ztřeštěných po
literatuře. Není znám druhý populární ro
manopisec, jenž by mohl spoléhati tolik jak
on na tupost a troubovitost svých čtenářů.
A jsme teprve na úsvítě sviňstva, poněvadž
jest to prozatím první kniha.
Nicméně dříve než položil — na velmi
krátký čas — své lehké péro, důrazně ještě
jednou prohlásil, „že nejinteligentnější jsou
nejméně plodni“. Četli jsmejiž (25. května)
tuto vznešenou myšlenku s bezprostředním
jejim použitím. Dnes dodává způsobem věty
výsledné, že „dítky nedaří se nikdy v ta
kovém množství jako na hnoji bídy“, —
čímž blíží se této druhé ušlechtilé sentenci,
že povýšenost ducha záleží v získávání peněz,
— v tom, kterak se státi příjemným pánům
Moulům a kterak odporučitií se jejich blaho
sklonnosti (*).
(1) Syllogismus dokonalého demokratického Mufla.
Návěst hořejší. Nejinteligentnější jsou nejméně
plodni.
Návěsí dolejší. Ditky nedaří se nikdy v takovém
množství jako na /mnojí bídy, jež jest následovně pi
tomosti.
Závěrek. Povýšenost intelektuální záleží v tom, by
se získaly peníze pomocí dítek chudých.
Pan EMIL.

———ižieníim.
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Konečně odlehčiv si tímto svědectvím,
dovoluje, by se udělalo o dítko více v domě
„Jezulátek“.
„i měli skvostnou, božskou nepředví
davost. Ach! ty rozkoše takových oka
mžiků!... To byl jejich úkon víry v život,
chvalozpěv na plodnost, ušlechtilé a nevyčer
patelné tvůrkyně světů.“
Ah! ano, těch rozkoší! Oh! ta „rozkošná
opojení“ z těchto frásí pravidelně skytaných
po všechna léta, v témž krásném sešikování
od osvobození půdy! Avšak kdo tedy řekl,
že Zola jest člověk bez náboženství?

V ČERVNU DNE 5.// (v Oktávě Bo
žího Těla) SVĚCENÍ NEDĚLE. Služby
boží. „.... Napadlo ho uctívání, poctu
božskou jí vzdával (dobré bohyní skvouciho
těla, dámě pánově, byste dobře rozuměli),
jako nábožný u přítomnosti svého Boha, na
prahu tajemství... Odkryl břicho zbožným
pohybem. Rozjímal nad jeho bělostí, nad

jeho hedbávitou jemnosti...

Sklonil se,

svaťě je políbil, vkládaje do tohoto polibku
veškerou svou něžnost, celou svou víru,
celou svou naději (mohl by býti ještě boho
slovnější). Pak zůstal nějaký okamžik, tak
jako věřící v modlitbě, přikládaje lehce svá
ústa...“ Nezbývá než couvati na špičkách

=

.—.—
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prstů a vrhnouti ještě poslední pohled plný
úcty ve směru „toaletního vědérka“.
Slavný kakal nezapomíná sděliti s námi,
že tento zbožný obřad odbývá se v neděli.
Tak on rozumí svěcení Dne Páně. Když
rozplývaví neb ještě dosud nerozplývaví
velikání pustí se do nahražování Boha, ta
kovéto věcí vynaleznou.

V ČERVNU DNE 7. // Ode dvou dnů
rodinné dětské žerty na šesti stech řádcích.
Pojdme! děťátka, uděláme pukrle vašemu
strýci p. Emilovi, jenž vás tolik miluje. Da,
da, da, da, da — Ka, ka, ka, ka, ka.
Tato osvícená a sympatická osobnost
strojí se ostatně vtrhnouti do Francie, leč
jestli z ní vyšla — což jest otázkou.
Článek o čtyřech sloupcích a třiceti ti
sicích písmenkách, hodlající nás poučiti, že
st Zola přeje ukliditi se v mlčení. Sotva ně
kolik slov o Dreyfusoví. Především mluví
zvláště o sobě a „mukách“ svého vy
hnanství. (*) Tuším, že byly zmírněny ně
(D Ó shrábnuv
“ útrapy dříve
exilusvým
p. Zolova,
jenž
se poradil
s Vaňkem,
přátelům
padesát
tisíc
franků, rád tomu věřím, neboťtaková jest skutečně pravá
cena jednoho románu-feuilletonu tohoto nezištného blbce!
Právě to nás hrozně odpuzuje od ostrova Ďáblova, kdež,
jak každý ví, krásně se to baví!
Sdělejškrabošku tedy docela,sobecký a podlý pokrytče!
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kterými slastmi. Trýzeň exilu romanopisce,
jenž vylěží dvě nebo tří sta tisíc franků
ročně jediným zpackaným škvárem, nezdají

se nutně býti příležitostí k národnímu
smutku.
Zdaliž neměl ostatně útěchy, když napsal
„Plodnost“, a útěchu ještě vznešenější, když
věděl — on samojediný — že „neměl nikdy
než jedinou vášeň, vášeň pravdy ... jíž od
čtyřiceti roků přisluhoval své zemi pérem
a opěval Francii více než čtyřiceti děly? ...“
Konečně nemohl-liž si vydati posilujícího
svědectví, že „vždy nesl posvátnou lampičku,
jež by osvěcovala svět, když zlé mocnosti
přicházely zhasití slunce!!!? atd.“
Nechť se tedy nemluví o odplatě. Ten
milý člověk neměl nižádné zásluhy. „Chci,
by se o mně řeklo, že jsem nebyl ani ho
vado, ani zlý.“ Toť vše, čeho si přeje. A duše
nízké a hloupé, jež ho hanobí, jež ho uráž
kami zasypávají, nejen dnes, avšak od té
doby, kdy začal psáti, ochraňuje svou „sho
vívavostí básníka, plně uspokojeného ví
tězstvím ideálu“.
V podstatě přes „klid své duše“, má
notný strach (který se mu nevyčitá), protože

upláchnul, by unikl žandarmům, a jiný
strach velmi neurčitý, avšak mrazivější, že
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konečně přijal mzdu za své práce. Kdož ví?
snad není docelo pohřbeno svědomí tohoto
padoucha.

V ČERVNU DNE 8.// „Peri (děvčátko
13t1 let) dala se do smichu, /iž příliš chytrá
bezpochyby, když Ambrož jal se křičeti na
jeji matku, že jest jeho ženuškou a že Rů
žena jest jejich děťátkem.“ INevypadácli dosti
| čistě, dosti panensky a symbolicky tento
květ lilie v nočníku na pracovním stolku

p. Emila!

Zdá se ostatně, že toto svíňstvo — neb
1 neřád jiného druhu, — jest „vznešenější
a pravdivější než kult Panny“. Jaký to přece
pramen spásy, jaké to vykadění, a kterak
vás do toho spisovatel posadil!
DNE 9. // Manželská hanebnost, totiž
propašování chámu bez následků, jež bez
přestání se vyskytuje v těto knize nečisté,
jest posuzována tentokráte a označena ja
kožto úkon hříšný. Hledme! Ale když se to
Emile, kolem a kolem vezme, jest to příliš
pitomé. Není-li Boha, jak neustále tvrdíš po
tolika prťácích, kde běřeš hříšnost a trestu
hodnost ať to čehokoliv neb kohokoliv?

Kterak to!?, budu zítra hromadou shniliny,
nic více, a neměl bych si vyhoditi dnes z ko

pýtka, jak se mízlíbí? To tak, poslouchati
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katechisimus, aniž v něj věřiti! Ach ty podě

lanče !

9++Mluvila o doktoru Boutanovi, chtějíc,
by mu bylo zase zkázaťo, atd.““ Blbec na
čisto ztratil příčestí.
Hlehle! Náš oslavenec, opět do vlasti
přistěhovaný, dostává výprask i doma! Pře
devčirem neslýchaná, zpupná a drzá opováž
livost jeho článku rozhořčila Bernarda La
zara, jenž ve skutečnosti, před čtyřmi roky
aspoň, první, samojediný zabýval se Drey
fusem, jenž viděl, jak Zola náhle plete se

mu kolem nohou, —Jakmile aféra dozrála,

stavši se vhodnou k česání, — a jenž po
vítězství neobdržel ani zmínky.
Bernard Lazare, spisovatel pěkné tvář

nosti a nemluvící nikterak o „posvátné
lampičce“, protestuje ve velmi dobrých vý
razích proti tomuto podlému mlčení. Ne
jmenuje darebu, avšak vídi se tak dobře,
koho mysli, když mluví na př. o dělnicích
„hodin jedenácté“
—To jedině já vše udělal! řve Zola,
já Apoštol, já Mučeň!, já Občan!, já! JÁ!
JÁ! Jest na čase, aby tato šňupka štípla ho
do tváře. Domýšlím se, že dobří kmotři
z okoli Vaughanova nejsou tim právě do
pálení.
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DNE 10. // Babské tlachy o kojných.
Nežádáme idei, ah! nikoliv, avšak aní slovo,
ani sebe menší slovíčko spisovatelovo nechce
se objevití. Literatura obchodníka s kravamí.

V ČERVNU DNE
11. // Celá moje žeň:
„Co se týká Santerra (Paul Bourget), to
byl pouze dobrý přitel, jenž chtěl jednoho
dne dovoliti, by vstoupil k jeho ženě, když
byla v lázní, aby mu ukázal, kterak jest
čtverácká ve vodě““.Jinak se to ani nestává
vydomech, jež navštěvuje pan Emil,

Jistému příteli:
»..., Doufám zatím, že někteří uznají, že jsem
jednal spravedlivě, až úžasná bezectnost Zolova bude
spatřena ve své nahotě, až jeho přátelé nebo domnělí
obdivovatelé přítomné hodiny budou nucení zapuditi
ho do hlubokých záchodů, z nichž vyšel, — což se
má přihoditi mnohem spíše, než se myslí.
„Již mizera prozradil se na polovic vlistě, ohavném
svou drzou opovážlivostí, nadepsaném Spravedlnost,
kde tento trojnásobný hlupák, nadmutý po třicet let
jako kapoun, mluví o „mukách svého exilu“ — on! —
a o hořkostech, jimiž byl jeho literární život „nasycen“.
Jaký to odporný a ošklivý pokrytec! Uvidíte pokra
čování. Tehdy snad — avšak nikoli již bez hanby
a bez ošklivosti — vzpomenete si na Leona Bloy,
jehož výstrahami jste pohrdli.
„Vyť jste hypnotisován, když mi píšete, že aféra
Dreyfusova jest „největším historickým dramatem sto
letí!1l“ rovnajíc se alespoň toto posrané rozčilení
epopeji Napoleonské; válce německo-francouzské;

P
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tomu přívalu černé krve, jakým jest událost tak ta

jemná
Šilenství.a tak málo známa o Naundorifovi atd. Tot
„Nalézáte důkaz pravé „velikosti“ v Obvíňují. Pak
nerozumím ani za mák, proč mne čtete, a proč říkáte,
že se mi obdivujete. Nemáte k tomu práva. „Čo zá
leží, dodáváte, vedle tak veliké úlohy a když máme
po ruce tak mocnou páku (1), co záleží na pitomém
románě „Plodnosti“? Ano, není-liž pravda?, co na
tom, když tak zvaný spisovatel zkazí tisíce srdcí,
ZHANOBÍjazyk francouzský a ducha francouzského,
což na tom, když v témže okamžiku uráží každo
denně Boha ve třech stech řádcích, jestli řval neb
zdál se řváti pro Dreyfusa? Nechť, ale co pak mů
žete mysliti o autorovi Spdásyskrze židy, jenž všechno
obětoval pro věci tak malé důležitosti, leda že jest

hlupák nebo podlý frasista?
„LEON BLOY.“

DNÉ 12. // Jistě není Vaughanovíi do
smichu! Spíše aby hezky proklínal každý
večer redakci, když musí dělati místo to
muto feuilletonu v plénkách, jehož hrozná
a vražedná nuda jest den ode dne nesnesi
telnější. Ba i hanebnost se tam rozředuje
čím dál tím více. Stává se to velmi nízkým
monotonním tlachem, ustavičným a bez od
toku, ve společnosti jalové, pranízké, kdež
smutná tupost ducha a spavé pakostnictví
jsou vyváženy nejsoucnosfí všech osobností
bez výjimky.

—
—
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Dejte pozor! lidé z Cervánků! Jste na
dobré cestě, jak zhovaditi národ!

V ČERVNU DNE
13.

// Rozhodněmi

chybí zmužilost. Není pomoci. Vzhledem
k nedávným událostem znamenitá osobnost
v tomto městě dánském mluví se mnou
o Zoloví a dozvídám se, aniž bych se divil,
že jeho tří poslední romány (Tři Města) neko
nečněse líbily protestantům, kteří neopome
nuli uvitati jako pravdy víry špinavá a ha“
nebná utrhání tohoto cídiče záchodů luzy.
Víme, že nejošklivější výkaly božsky chutnají
protestantům, když se jedná o to, by dáveny
byly proti Římu.
„— Nesmírný úspěch Zolův výlučně
nutno přičístí jeho sviňstvu.“ Tak velmi
samovolně, nikterak nejsa mnou naveden,
vyjadřuje se co nejupřímněji můj spoluroz
mlouvač.

Skutečné spolčení Židů a Protestantů,
úhrnem představované Blbcem, jest nicméně
neslýchanou ohavností. Co jest ve skuteč
nosti Protestantismus, ne-li úpadek Kře
sťanství, negace Jsoucna a Bytnosti, jež se
zjevily? Když nějaký člověk řekne: „Jsem
protestant““, toť zrovna, jakoby řekl: „Ne
existuju“
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Žid naopak jest odpůrcem v Absolutnu.
Toť Prvorozený, jenž se vzdálil od Mlad.
šího — protože se zabilo tučné [ele v domě —
až Duch Boha je pevně stiskne, je usmíří
v Jednotě. Žid a katolík jsou rovni svým
společným původem a nemají se spojovati
s Protestanty, jako pání nemají se ženiti se
svými sluhy (*). Žid může oceniti Katolíka,
aniž by ho přestal nenáviděti, a vice versa,

avšak kterak možno, by jeden i druhý ne
opovrhovali Protestantem!
DNE 13. // Jistý obdivovatel Špinavce
mi píše:
„Plodnost“! Ah! jsme daleko od Iliady!!! Jsme
návštěvou u Buržoů!... Není co říci,jest tam dobře!
Není možno již tam vydržeti. A je to na mou pravdu
nedýchatelné, i jsme šťastni, že máme „Chudou Ženu“
a že můžeme se na jejich stránkách potěšiti; máme
„Spásu skrze Židy“, „Zoufalce“ a „Žebráka“, bychom
se očistili.

„Beauchéne, Santerre (z něhož chtěl, jak se zdá,
učiniti Bourgeta), Séguin Hordel (?) — oh! dětinství
tohoto H1 — atymanželky! 1!Ještě dobře, že sevtomto
světě vyvinujeme, ač-li tam možno se vyvinovati. —
Jaká to hromada prašivců !!|
„Ve všech románech Zolových, které jsem četl,
bylo vždy několik vražd, několik špinavých, zisku
(1) Právě jsem se mýlil! Když člověk některý řekne:
„Jsem protestant“, tu jakoby pravil: „Ani slyšet nechci
o mytí nádobí“ nebo „raději budu mýti nádobí“, To závisí
od povah a zvláště od okolností,
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chtivých zápasů, na to skok býkův a otelení krav
spojené s jinými slehnutími hovad. Avšak zde nevyjde
se z násilí, aby se nepadlo na nesnadný porod, nebo
od jednoho úmyslného vypuzení plodu k jinému po
tracení! Smrdutost kliniky v buržoasním přístěnku
nepřerušuje se, leda popisováním dítek, které se dě
laji, které se dělaly a jež se budou dělati, neb jež se
budou nedělati, nebo jež se budou utráceti.
„Ve chvili, co se vtom právě brouzdáme, všechny
samice jsou již těhotny, od poslední chůvy, domov
nice, paní domácí, hokynářky až k návštěvnicím, ať
jakéhokoliv druhu, mladé i staré! Jen mi napadá,
že Zola sám se z toho nedostane; i musím ho ne
chati a přestanu ho od nynějška sledovatil
„Je to jedno, když se může opovrhovati spro
stotou thematu a nepopěrnou všedností stylu (?) nebo
toho, co ho zastupuje, jest to často velmi veselé I“

V ČERVNU DNE
15.

// Pokračování

nicoty, možnosli se tak vyjádřiti. Správec
továrny zbouchne svou dělnicíi a propustí
ji. Boj dvou děvčat v plné dílně jako
v „Krčmě““. Na to zármutek rodičů svedené,
chtějících spojiti svou dceru s penězy jejiho
svůdce,který nechcekonatí svou povinnost...
Jazyk Zolův objevuje tajemství býti
nižším než samé věci!!!
|

DNE 16. //,,.. . A stává se povýšeným,
krásným a vítězivým, jako muž jist jsa,
že dobude všech bojů života.“ Toť jedna
z patnácti neb osmnácti vět, napsaných
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Blbcem ast 3745kráte od třiceti let. Na tom
st zakládá. Toť jisto.
Svůdci milionáři jest uloženo Emilem

na
pět setdohazovačství!
franků pokuty: Ivoji
© nenasytné
kuplířské
klienti se
brzy trhnou, můj starý Zolo.
DNE 17.// Domácnost porodních babiček,
z Hiležitost
k rozvinutímyslím,
trochy první
ctnosti.
Ba
pokus o literaturu,
od po
čátku. Běda, málo odměněný!
Divka-matka s pěti sty franky, ustano
vená v jistém doporučeném domě, prohla

šuje, že „nikdy nebyla na podobné hostině,
od rána do večera jsouc vyživována a ošetřo
vána, hýčkána, ničeho nedělajíc. — Víte,
praví, nepřeju st ničeho, než aby to trvalo
co možná nejděle““.32. feuilleton končí tímto

chvilkovýmoslněním.
DNE 18. // Konečně, tady máte krve
smilstvo, až do této hodiny zanedbávané;
neodvažoval jsem se dovolávati se ho.
Neboť nedostatek obrazotvornosti Zo
lovy, byť 1ve svíňstvu, jest tak překvapující,
že jehoččtenářimusejí vzdychati toužebně po
románech Richebourg-a nebo Montépina,
jako krávy pouště po pastvinách Kananej“

ských nebo Mesopotamských.
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V Červánkách:
„Časopis Petit Bleu z Brusselu oznamuje, že
žurnalisti antverpští právě se dorozuměli, nabídnouti
Zolovi ve způsobě adressy exemplář listu „Obviňuju“,
tisknutý proslulými písmenami domu KrištofaPlantina,
jenž dá tomu holdu pouzdro zvlášť pečlivě provedené.
„Tisk byl by proveden vydavatelem uměleckým,
p. Pavlem B., a vazba byla by svěřena p. Jakubovi M.
„Exemplář prý ponese mimo to podpisy žurna
listů, kteří by přispěli peněžně k shotovení tohoto
výminečného a podivuhodného exempláře.“

Jest známo, že žurnalisti antverpští, pa
řížští, londýnští, benátští nebo montalbánští
nemají nikdy ani haléře, výjimkou, když
mají provésti nějaký pěkný nečistý kousek.
V posledním případě zrovna by je obe
censtvo penězi zasypalo.
Nemohu jim tedy v ničem rady své na
bidnouti, avšak jaká škoda, že vazač ne
hleděl se poraditi se mnou aspoň o volbě
kůže!

V ČERVNU DNE
19,

// Dnes se to

pansky tváří.
Blbec vyndává svou ženu No. 3., „bru
netku třicetiletou, velikou, s jemnýmirysy,
krásnýma, něžnýma očima, s úsíy rozkoš
nými a dobrotivými“. Tečka, toť vše. Takto
Mistr vám provádí podobiznu.
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Tato osobnost jest zastižena ovšem u po
rodní babičky, kamž přišla, by si rychle
odlehčila, dříve než přijede po lodi východo
indické společnosti její krutý manžel. Udá
lost zcela nová. To se rozumi, že se ještě
mluví o „nádherném aktu života“, o „věč
ném proudění semene (rozhodně se jim
živí), jež krouží v žilách světa“, neboť styl
neustává býti právě tak nepředvídaný, tak
málo obsloužený, tak studený, tak panenský
jako myšlenka.
DNÉ 20. // Vystoupení té, jež nedo
nosila. Fanfary.
Která pak to stará kurva mi pravila
jednoho dne: „Zola, toť romanopisec mé
chuti“ ?
DNE
21. // Vypadá to, jakoby se chtělo
něco začíti, neb aspoň, jakoby k tomu byla
chuť. Zdá se, že Emil chce trestati nepravost
a odměnití ctnost, — dle sebe. Avšak kde
jest nepravost a zvláště kde jest ctnost ve
světě představovaném nešťastným Blbcem.
S ním se to nikdy neví.
DNE
22. // Čím dál, tím méně se do
zvídáme. Tentokráte přece však jest zde
žena, jež zemřela umělým vypuzením plodu,
jak to bylo snadno předvídati. Veliký spi
sovatel, kníže prosopisců, líčí nám ji jako
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„milování hodnou, bledosti voskové“,. He!
he! Týž kníže upozorňuje s bolestí, že není
zde přítomna svíce!!!? vedle této zdechliny.
Na tomto místě mnoho se mluví 0 „zlo
činu“. Ubohý starče!
Abychom tak si s tím dali pokoj, aspoň
na nějaký čas. Jakkoliv málo úctyhodnou
se stala Francie od té doby, co léhá s hňupy,
troupy nebo s kurevniky, myslím přece, že
není dovoleno na ní srs.t1 právě v tento
čas. Loť příliš. Ticho tedy a trpělivost na

jeden+ nebo
dva
M. .
0 -0 týdny.
A.

O E

09..

M. 0. O. O.

V ČERVNU DNE 24. // „Ucitil, jak
Paříž jest špatně oseta.“ Oh! Octave Uzanne!
DNE 25. // „Když jest otec poctivým
člověkem ...“ — „Opustil ho, zničeného

a klidného“ Věřím ti.
Jistý přítel mi napsal: „Hnus, který ve
mne vzbouzí Zola, jest mi jistě vnuknut
tim, že jest autorem „Obviňuji“. Jistě má
na dně svého činu vnitřní pohnutku, jejíž
hanebnost jest známa pouze Bohu.“
DNE 26. // ,,... Břicho nahé, břicho
posvátné, jež se rozevřelo jako země pod
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Tvůrčí chtíč

světa.“ Přece jsem sí silně umínil mílčeti,

avšak poraďte mi, jak tomu odolati?
Jistému příteli:
„ +... Kdosi Vám řekl, že se nemůže vyčítati
Zolovi, že získává tři neb čtyři sta tisíc franků ročně
svými knihami. Mínění buržoasní, mínění nekalé.
„V Londýně jsou lichvářští miliardisti, kteří se
obohacují čas od času několika desitkami milionů
tím způsobem, že vypustí smečky hladu na tu neb
onu provincii Indie.
„Jsou jiní špekulanti, angličtí i američtí, kteří
otravují národy opiem.
„Jest též mnoho podnikatelů, rozsetých kolem
olobu, kteří hezké sumičky vytěží obchodem v lid
ském mase.
„Atd., atd., atd.
„Vaš, kdosi, o němž se mi zdá, že se spustil
Boha od kterési doby, jen od krátké doby, jest ještě
schopen, doufám, sehnati tolik rozumu, by poznal,
že všechny ty obludy nacpané zlatem, zasluhovaly
by spíše býti nacpány lejnem a chcípnouti v nej
svinštějších mukách; avšak nikterak nemyslí, že by
bylo proč haněti osobnost, jež otravuje POUZE

duše,jež przní JEDINĚ
inteligence, jež uráží JEDINĚ
Boha, a jež se tímto řemeslem obohacuje. jest vždy
dosti poctivou bytost, jež zďá se slintavě mluviti
pro Dreyfuse a jež se při tom vysmívá blbcům.
Ó Tribulate Bonhometel
„LEON BLOY".
„P. S. Já jakožto umělec jsem pro obžerství
Esterhazy-ho profi obžerství Urbaina Gohiera.
„Ah, ano, zajisté!“

TO
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V ČERVNU DNE 27. // „Ah! ďásek,
on mne užirá, hned rozevře mou Š/érbinu/“
Emile!

DNE 29. // Pozoruhodný článek vý
tečného propuštěnce Luciena Descaveva.
Věta neslýchaná, ukazující paní Dreyfu
sovou, jak nikdo nepomáhá „nésti její kříž“,
a jak jest „snižena až k tomu, že musí ho
složiti v ulici, na lavici, a vedle něho se
roztáhnouti“. Pověš se Emile, oběs se ať
kdekoliv, třeba za dveřmí záchodu. Nebot

ty nenajdeš nikdy nic tak krásného.
Všimněme si mimochodem, že Cervánky
mluví nejčastěji o „„kříži“, o „kalvariich“,
o „pití kalicha“, atd.
Kapucíní vyšší jakési zbožnosti, Clé
menceau, Gohier, řečený bratr Urban, neb
Lucien s tváří nešťastného ševce, líbují sí
v těchto slovíčkách, jak možno viděti, ani
za mák od Církve vypůjčených. Každý ví,
že tyto ctihodné osobnosti měly by co říci,
1 kdyby nevypáčily každého rána zásuvky
staré Mateře, která je kojila a již veřejně

hanobí, a na níž plivají velikodušně, jak
se sluší na lidi svobodné.
Tedy neměl jsem právě tolik vyvýšiti
Descava? Hledte, co nalézám ve svém feuil
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letonu. Jedná se o maminku, jež přikájí
svého chlapečka. „A činí to pod sluncem,
jež ji omývá zlatem, před tváří šírého kraje,
jenž ji pozoruje, aniž by se hanbila nebo
znepokojovala tím, že jest naka. NEBOT

země
jest nalia, rostliny a stromy jsou nak,
Po všem tom, proč bych se neodvážil
symbolického nebo alegorického zobrazení
nynějších citů našeho Blbce?
Emil, úplně nahý, pod stromem, s če
lem zbrázděným těmi nesčetnými a slavnými
vráskami Pitomosti, tak úzkostlivě zazna
menanými Henry de Groux-em, Emil p
skající na flétnu, pozorujicí, kterak crělky
proudí míza mužů a žen, — v lesíku Bondy!
V ČERVENCI DNE 2. // Hle, co zase
zplodil náš spisovatel:
Rodina, za vzor vybraná, jež představuje
Plodnost, stává se příliš četnou, než aby
byla

vyživena;otec má toliko

menší živ

nost. "Odhodlává se tedy k oplodnění země,
neustávaje však oplodňovati svou ženu.
Povzbuzen Blbcem, jenž ho obdaří všemi
dary, jenž bude čerpati pro něho plnýma
rukama z pokladů „vědy moderní“ — jejíž
klič k velikému štěstí třímá v ruce — ihned,
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nutně a náhle stane se geniálním zdělava
telem půdy, divotvorcem zemědělství, takže
mu bude crčky técí „mléko a med“ hoj
ností biblické v širé poušti.
Strojím se tedy, že co nevidět budu čísti
několik stránek nebo několik kapitol vy
dřených na Venkovském lékaři nebo na
Vesnickém faráři velkého Balzaka, přizpů
sobených a la Zola!!!

V ČERVENCI DNE 8. // Kam jsem
se to dostal během týdne? Spal jsem tak
dobře. Protáhnuv se tuctem vyprahlých
feuilletonů jako údolími luny, kdež se
výhradně mluví o kojných, jež zabíjejí (*),
sotva toto nalézám v hrozné kaši: „Panna
jest pouhé nic, matka jest věčnosí života“
a „když dovedeme zbožňovati matku, vlast

bude zachráněna ....“

Vzhůru dítky! atd.

Ano, bezpochyby! ah! ano, věřím tí. Což

tedy! Ó Františku Coppée! Ty, tys krá
Jik; ty víš, kdo jest mafka, ty víš, Co
jest vlasť, ty víš ne měně než Zola, co
jest dělati dítky; a ty víš zvláště, co jest
psáti! Vyrovnej se tedy s ním za tuto
větu, již odvažuju se označiti zzevysvět“
(1) Hleďme! Emile, ty se vyděláváš, kudy jdeš. Proč
pak by nezabíjely ty ženy, Když (0 vynáší? Vždyť
není Pánbička.
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litelnou, mysficky tajemnou: „Shledali na
lavici u stromu tlusté, zavalité děvče, jež
vytíralo zadnici svého dítěte kusem žur
nálu.““ Kterého žurnálu? Kdo nám to poví?
O Coppée? Co to tajemství v pár řádcích!
a kterak neproniknutelny jsou Cesty! Všech
no běřezakončení ve vytírání zadnic, Dobře
si to rozmyslí!
Po tomto nálezu podléhám. Oh! tento
romanopisec maluje výhradně mutly před
zrcadlem.
DNE
10. // Pokračování kojných, které
zabíjejí. Na štěstí jest zde list výtečného idi
ota v časopisu Přífel Zvířat! Jest nadepsán:
„Smrt psa.“ V „útrapách svého exilu“ tento
Mučeník, mající aspoň třicet tisíc franků
k měsíčnímu živobytí, vidí se zbavena

1toho„Pe
malého přika,
jenž
ho „po
devět
let nebyl opusti“.
A tento
psík,
jehož
za
pomněl polibiti
pol
na posledy, utrápen jsa
hořem z nepřítomnosti svého pána, zemřel
„v raně blesku“.
Takové to jest u RKnížat prosopisců!
Nejméně desettisickráte posloužila tato „rana
blesku“ všem národům od války franko
německé!
DNE 14. // Dobře jsem to předvídal.
Hle, jak jsme přišli k „vybraným kusům“
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z Venkovského Lékaře nebo z Vesnického
Faráře. Podle všeho zdá se, že zvláště

druhý bude využitkován, poněvadž se jedná
o „oplodnění“ pouště.
Samo sebou se rozumí, že se vše obejde
bez podivuhodného kněze Balzakova, bez
jeho kající vznešenosti, bez zástupu nuzáků,
jimž pomáhal, bez davu obrácených zboj
niků; ba naopak, provádí se to v rozvinutí
a krescendu bíbounského muflismu, o němž
veledušný básník Serafify nikdy neměl ani
nejmlhavější potuchy.
Jest málo věcí tak dokonale příšerných,
jako úsilí, často podnikané tímto Emilem
za tím účelem, by ukázal, že umí rovněž
tak hráti na lyru jako na vytěrák nočniku.
Tak ve feuilletonu z 12tého jest jakésí
pomatené srovnání mezi „crcíčkem mléka“
mateřského, jež teče „lehkým bubláním
pramene“ (') a Šumotem jiné studnice, až
dosud nevyužitkované, rozptýlené v močály,
avšak „zachycené“ konečně geniem balza
kovského agronoma, virtuosem plodností,
a jež „sestupuje odvodními struhami k hor
kým zemim“.
Ne, jestli jste toto nečtli, nic jste nečtli
a nikdy ničeho takového čistí nebudete.

NÍ k
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V ČERVENCI DNE 16. // „Pouze
láskou se plodí“! Tohle jest kladivo my
slitelovo. Když Zola nemluví výslovně o řiti,
hle, co vynalezne.

DNE 18. // „,... Tento proud mléka,
jenž z ní vyprýštil... dobré to bohyně
trvalé plodnosti... božská žádostivost, vá

šnivá duše, již se dmou nivy.“
Jsme v 63. feuilletoně, Jest jich jistě 40
nebo 50, by se vylíčilo toto mateřství krávy,
toto blbé bujení a rozmnožování! Takový
obraz Boží, jaký může utvořiti mozek ubo
hého starého Blbce, velice upomíná na ony
modly starodávných theogonií, jež předsta
vovaly se s dvojnásobnou řadou ceciků,
jako prasnice s lidskou tváří. Dlužno věřití,
že tento idďed/jest nanejvýš nový. Ba, zdá
se, že jest dosti silně unesen tímto nálezem.

DNE 19. // Nicméně, vpadnul Běnard
plnými ústy do řeči, dobře mohli v neděli,
kdy jsem ztrávil hodinu u tebe, mne zpra
víti, že tí právě všechno uchvátili. Zdá se
mi, že věc ta týká se manžela a to by se

nemělo dělati bez jeho svolení... Ty sama
nebylas varována, bylas velmi bláhová,
když zvědělas, že ničehojiž nemáš,
DNE 26. // Jest v plném mélo a všechna
odvaha mne opouští. Přišli jsme na konec
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závitku jeho obraznosti (ah! to netrvá dlouho!)
a hle, nešťastný Blbec, nevědoucí již na
prosto co říci, Začíná znovu! Čo řekli by
při této příležitosti otec Ubu a matka Ubu,
bez odporu nejsmělejší to osobností z konce
století? Které slovo by se dostavilo bezpro

středně jejich šlechetným duchům?...

Přicházím zase na příběh ovariotomie,
nezdařené operace v hloubce tmavého kum
bálku(!) nevrlým chirurgem, — příběh ho
vadský a nečistý, jaký jen možno čistí
každého týdne v každém žurnálu, kamž
psán bývá zkráceněji a silnějt leckterým
novinářským zpravodajem. Avšak tato udá
lost jest nádavkem vycucána z jisté před
cházejicí kapitoly téhož škváru. Dcera strojí
se, by zdechla na téže pohovce jako jeji
matka, a špiní svým neřádem táž klišé.
Jest to již hrozné.

V ČERVENCIDNE27.

// Pokračování

události stejně pitomé jako prasácké od
včerejška. „Rozťomilá dětská hlava, voskové
bledosti ... beze svíčky!“ (V1z výše 22. červ
na.) U těch Knížat Prósy se tuze nenadřou.
Vskutku, proč bych neměl milovati tyto
dámy roztomilé, jež pravidelně přicházejí,
by si daly odkryti zadnicí Knížaty Vědy,

POSLEDNÍ DĚTSTVÍ

41

Vycházející
„pracovního““ nikdy
kabinetu
oly, a jež Zneopomenou
na našeho
to ob
jeviti se za bídném, nečisťém loži, „„v ble
dosti vosku a bez jakékoliv svíčky“?

Nevypadá to jako veliký panák, tajtrdlik,
jenž zatahán za šňůrku třepe stejnoměrně
rukama 1 nohama, do únavy? Což jiného
jest toto ustavičné opakování téže věci, toto
zarytě a zuřivé předkládání těchže formuli,
těchže frásí, těchže sloves, těchže příslovek,
těchže přídavných jmen, zájmen, participií,
1 těchže podstatných jmen proto, by se do
staly tytéž vyšmaťhané obrazy, býti sí vě

dom, že se pošlou témuž intelektualnímu
publiku, — oh! jak veliké to paňáco! —
to obecenstvo Vaughanů, Clémenceauů,
Esterházy-ch, Urbanů, Gohierů, Mercierů,
uillardů, Gouardů, Gonců a Pressensé-ů!
mile, pojd, ať tě políbím!
DNE 31. // Nic. Dnešní feuilleton jest
pouze prodloužením včerejšího. Dávivé pre
ludium veliké kantáty, tak ohlašované jako
protestantské, o neštěstí osob zaslíbených
Bohu. Uvidíme hezké věci! A zvláště do
kumentfované, ah!

Zatím všimněme sí intervicwu Blbcova.
Kdosi z Červánků přijel do Medanu na
bicyklu. Nanejvýš zábavný rozhovor s pa
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tronem, jenž neztratil, aniž v nebezpečí
vydal — tak jak tvrdí někteří tulipání —
ani svého jmění, nahrabaného jazykem v od
vodných močových a výkalových ústrojích
buržoasie, ani dobrou pověst Špinavce. Jistě
naopak!
Řečené interview nás poučuje především
o tomto: „Cyklism a fotografie, toť jsou
hlavní zaměstnání Zolova o prázdninách“
Toto odhalení nemá v sobě nic nepředví
daného. Jistotně sbírá též poštovní známky,
dává hodiny na piano, atd., žádná buržoácká
blbost nesmí býti cizí tomuto nevyrovna
telnému buržooví. Dozvíme se jednoho dne,
že zavádí „teploměry do zadků“, jako hrdí
nové Flaubertovi.
Mluví se těž důmyslně o Aféře. A věru,
stává se to překrásným. „Nabízeli mí bláz
nivé sumy za přednášky do Ameriky.“ Na
bízeli mu poklady za drama nebo román
o řečené aféře. „Vše jsem odmítl“!
Posice strategická v tomto tkví: „Bylo
by nízké a hanebné, kdybych Aféry vy
užitkoval.““Tak to obyčejně bývá, kdyžovoce
nevydávájiž šťávy, házejí se šupky na hnůj.

Avšak...

hanebné, ano, avšak proč nízké?

Zdá se mí, že vzhledem k tomu, kde stojí
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pozorovatel, 1 ztvrdlé, zbobkovatělé lejno
musí zářiti uprostřed souhvězdí.
Několik slov o vyknanství — to se mohlo
předvidati — a o „malém kukátku“ foto
grafickém, upevněném na bicyklu, sloužícím
k tomu, by poskytlo v Londýně podivu
hodné snimky. Konečně,ALBUM EXILU!!'
ó Erneste! 6 Urbane! 6 Georges! o Francis!...
o můj sladký Cambronne!

Ah! skoro že bych byl zapomnělna toto:
„Od Plodnosti, již uveřejňovaly Cervánky,
neučinil jsem ničeho ŘÁDNÉHO!!!«
V SRPNU DNE 1. // Hle: Jakásí vy
chovatelka dělá hrubou díru do dveří, aby
viděla. K této diře přivádí děvčátko a ne

vinná vidí (jaká nepravděpodobnost!) Paula
Bourgeta, jak se strojí oploďniti mamá.
Nato děvčátko nevinné žádá, by ji ihned
dovedli do kláštera. Konečně odhaleno ta
jemství náboženských náklonností!
DNE 2. // Ano, Kamile Lemonniere,
jenž jsi, aniž bys byl zákonodárcem ně
kterého bludného národa, právě napsal Ge
nesi, ano Kamile, jest to povedená věc.
V každém feuilletonu samice Matoušova —
„plodná žena, výborná k chovu“, praví
lékař, — vrhá jedno nebo více mláďat.
„Opět z bohatství a moci, křičínáš pitomec,

dh
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síla nová vržená SVĚTEM... .“ Pak pokus
o chov ve velkém. „To bylo nepřekonatelné
vítězství života, plodnost ROZŠIŘUJÍCÍ SE
až k sluncí; práce, metajicí každou hodinou
do žil SVĚTAvíce energie, více zdraví a více

radosti“

Jestli těto hrozně nudle nebylo upotře
beno třicetkráte, pak dovolím, by se mise
dřela kůže se zadnice před četným publikem.
Svět! žily světa! „Práce pořadatelka
a TVOŘITĚLKA svěfa.“ Zbytečně by již
psal Spasifel světa.
Tyto nudné hlouposti dají se patrné
méně nesnadně naléztí než myšlenka neb
krásný obraz. To jest na omluvu.
V SRPNU DNE 4. // Nebesa! Co točtu ?
Lidé, kteří se neviděli po několik let, vy
křikují podivem: „Čo to věcí! Tím ni
kterak nemládneme.“ Kníže prosaistů od
halujicí Alfonsa Allaisa!
DNE 5. // Tentokráte jest zde kurva,
která se odhodlává, ani nevím proč, kojiti
své dítko, zatím co byla opustila nebo za
vraždila mnoho jiných. A pak, cífí, že jest
matkou! Toto misto bude náležitě oceněno
v bordelích, kdež sentimentalita dam jest,
jak každý ví, velice vyvinuta.
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Ah! Styl, ten nebude klástíi těmto nad
šencům ženským překážek! Žádné prase
nikdy nenavštívilo bahno tak tmavé, tak
husté, tak hmotné, tak neprozkoumatelné.
Kdyby setník Dreyfus byl mužem, misto
nevinným židem — Což jest zajisté posled
ním postavením, jež si můžeme předsta
vii — on by vypravil poselství do sně
movny, k ministerstvu, k mocným tohoto
světa apodal by petici, by byl opět vsazen
bez odkladu do nejkrutějšího vězení.
DNE 7. // „Žádost přicházela ranami
plamenů, božská žádost oplodňovala je.
potřebná práce, vyrabitelka a pořadatelka
světa ... Ještě jedno dítko, ještě z bohatství
a mocí, nová síla vržená světem ... atd.“
Klidně ptám se tuctu a několika ubo
žáků, oddělených od nespočetného stáda
muflů, kteří střeží v hlubinách srdcí svých
tradice jakéhokoliv umění, zamilovanou,
milou vzpomínkou starodávné ušlechtilosti
duchů Francie; tážu se těchto nešťastníků,
jakou vhodnou formulí by bylo možno
vyjádřit opovržení pro tak zvaného spiso
vatele, jenž jest tak nestoudný a nabízí v tak
zvané knize tytéž nicotné a nízké fráse až
do třicetkráte nebo čťyřicetkráte, ANIŽ BY

V NICH CO ZMĚNIL — a právě tak
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čeho třeba mysliti o obecenstvu tak skleslém
a sníženém, jež se obdivuje podobné pro
stituci!
Zajisté málo miluji Flauberta a řekl
jsem dosti proč. Avšak kterak by řval tento

umělec,jehož POČESTNOST

literární

byla čímsi skoro vznešeným a jenž obyčejně
bledl pouhým strachem, žeby opakovati
mohl jedinou příslovku ve vzdálenosti pa
desáti stran; kterak by se spravedlivě roz
hořčil hrdý pracovník normandský, kdyby
ještě žil a byl svědkem této hovadiny!
Ano, ptám se to tiše, pokojně, pokorně,
s bolestnou resignací žadatele bez naděje

prosícího ... Mlčení!
V SRPNU DNE 10. // Nečistý feuille
ton, přerušený po dva dny prvním zase
dáním soudu Remešského s Dreyfusem,
pokračuje.
Zajisté nestydatost a hlupství Zolovo
jseu od nynějška méně schopná mne pře
kvapití, avšak třeba vyznati, že jaksi otřesu
se, jakýmsi otřeseníčkem, řekl by Barrěs,
když znovu přečítám větu, již jsem citoval
z posledního feuilletonu. Táž identická věčná
fráse, neúnavně sloužící obdivovatelům Ur
bana Gohiera a Pressensésa, asi ode dvou
měsíců, totiž na každé narození v domě
M
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Matoušově, člověka plodného, jenž se nes
zastavuje ani na minuťu — byť to bylo
k vůli četbě Zoly! — a plodí, zúrodňuje,
klidí, sváží do stodol, nabývá pozemků,
provozuje ctnost, „vyvádí prameny“ a roz
Šiřuje všední fráse.
„Opět z bohatství a mocí atd.“ Z jednoho
feuilletonu ke druhému, toť přecetvrdošíjné,
neni-liž pravda, Arnošte? a padesát tisic
franků za tuto ipekakuanu, toť přecezatra
ceně zaplaceno, 6 Vaughane! smímsli po
užití tohoto Dunajského adverbia.
I v Dánsku, 1 v Jutsku rádií by víděli,
jak by byl ve Francii přijat spisovatel méně
proslavený, byť měl genia, jenž by si před
sevzal posmívati se tak svým čtenářům.
DNE 12. // K pláči! Pročpak přece,
Emile, nekončíš? Jsi zaplacen — více než
tisickráte — Vaughan ani neví, jak přílišně
jst zaplacen. trať se se svými penězí.
Osvoboď jednou pro vždy své obdivovatele!
Tuhle dva feuilletony — šest set řádek
skoro — vypravují o smrti malého buržoy,
o předčasném porodu malého buržoy, uzna

ného 1 tebou zmetkem. I tebou!...

Čtu to právě bez zábavy, avšak starost
livě. Jest jisto, že jsi napjal tentokráte
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všechno svoje úsilí, jež si možno předsta
vitíi, abys byl Ziťerární, dojemný, neodola
telný. Aby všechny tekutiny, jež mohou
býti vyměšeny soustrasti, odtekly najednou,
tys sobě smyšleně zplodil potomka, chcíplé
Emilátko, „přetíché, velmi bílé, oči zavřené
jakoby spalo. Nikterak změněné, jen zhu
benělé v raně blesku (ah! ano) jež ho byla.

sklátila“,
Jest třeba dodati, že tento sympatický
umrlenec jest tebou obklopen svíčkami (ko

nečně!) a že drží krucifix ve svých sepnu“
tých rukách? Neni-liž to ideál ozdoby všech

buržoů, kteří jdou neomylně plakati k prv
niímu přijímání svých dítek — vychovaných
ostatně v naprosté mrzkosti — před mí
nutkou vyšedše z lože žáků Memfických
nebo Milostivého kosmopolitského Přátelství,
kde odhlasovali před prázdnými láhvemi
promlčení Křesťanství ?
Rodičové, jichž hanebnost a pitomost
nebudou odhaleny leda až na Soudě Po
sledním, tito rodičové tebou zde obdivo
vaní, přes tvá osvědčení po dvaceti francích
za řádku, „sestárli o deset let, pod touto
těžkou ranou“. Co se týče návštěvníků,
přátel rodiny, setkáváme se s takovým! ve
všech krčmách, které sousedí se hřbitovy
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městskými nebo předměstskými, o nichž,
myslím, jest zbytečno mluviti.
Přirozeně jest tu tvůj plodný muž se
svou samici, jež prohlašuje rozhodně, že už
má konečně dosti toho vrhání mláďat a že
„od nynějška přísluší jejim hochům a jejím
dcerám, by dělali ditky“.
V SRPNU DNE 13. // Neodvážíl jsem
se tomu věříti, avšak bude to tak, pod
dávám se.
Nešťastný Blbec připadl najednou na
takovouto myšlenku:
„Některé osobnosti, tak zv. literární,
odvažují se o mně domýšleti se, že jsem
u konce. Právě jim dokážu, že začínám. Co
nevidět a projevím se zanou blesku. Náhle,
aniž bych koho o tom zpravil, vynaleznu
román s refrainem, román zákuskový, jenž
se bude mocí hlasitě říkati o svatbách. Ah!
ah! moji klevetníčkové, nikterak jste ne
předvídali tuto ránu!“ A on činí, jak praví.
Cituju, poněvadž toť jediný prostředek,
by se mi uvěřilo: „Žádost přicházela pla
mennými nárazy, božská žádost je oplod
ňovala ... nutná práce, vyrabítelka a po
řadatelka světa ... Ještě jedno dítko, zase
z bohatství a moci, síla nová vržená svě
tem ...“ Ano, můj ubohý starče.
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Neni-liž to odzbrojujicí? (!)
„Na tomto pozoruhodném místě na konci
knihy čtvrté. — kolik ještě o Pane? —
každý se najednou otelí u plodného člo
věka, kde „břicha crčí věčnou plodností“.
Ubohý veliký Balzaku! tak ušlechtilý
a tak umazaný, ba vyhlazený timto trestu
hodným uličníkem, jemuž bys ani nedo
volil, by ti příbytek vysmejčil — nikoliv,
rozhodně, nevidím tě, když čtu tyto fráse,
jimiž měkne a nad nimiž omdlévá bezpo
chyby celá Skandinavie.

„Báby jsou těhotny, nevěsty jíž kojí“
Každý zmužile pracuje v dělání dítek. Do
mníváte se, že jste v hřebčincí neb u pěsti
tele dobytka. Zola se mezi tím třepe jako
pulec ve svém bahně,
V SRPNU DNE 18. // Jaký to musel
míti čích, když odepřel jíti do Remeše!
(1) Nešťastníci, kteří budou čísti svazek, uvidí, že
zbytek uctivosti pro obecenstvo a zvláště moje osobní
nechuť a ošklivost zabránily mi tentokráte, že jsem ne
citoval jako jindy celý refren.
Avšak nemyslíte, že by měl býti raději aviňský spi
sovatel zcela jednotvárný 7 Kdyby Zola opakoval do syta
tytéž pitomé fráse pro impotenci obrazotvornosti nebo
z velikého nedostatku myšlenky, mohl by, přísně vzato,
býti dojímavým. Avšak žalostný Krocan přesvědčuje se,
že jest to nový objev umělecký a uvelebuje se na zad
nici 8 těmito ubohými frásemi a nadýmá se S rozpfo
střeným chvostem, ach! opravdu.
(2
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Tento Emil rozhodně má podivuhodný pud,
osmělim se říci nepochybný, aby se vytrafil,
jakmile mu hrozí nebezpečí.
Čo se feuilletonu týká, aniž by jen na
okamžik ustal býti tak smradlavým, začíná

býti v pokračování tak nudným a tak ho
vadským, že st nemohu kromě sebe před
staviti jiného čtenáře tohoto svíňstva.
Zvlášť jasně mi na příklad tane na

,m
očích — tuším, že jsem to již řekl, — jak

rychle musí redakce schlamstnouti každo
denní vydělání podobného zasr.. ce.
Přece našel jsem toto:
Dvě ženy na jedné pohovce; jedna po
druhé pozdvihují své spodničky: jedna, aby
ukázala, že se stala příliš hnusnou, než aby
st mohla pohýřiti, vysvětlujíc ostatně se zu
řivým křikem, že ovariotomie ji učinila ne
schopnou,
aby se mohla
radovati;
aby
ukázala „přirozené
zavření
svých druhá,
pysků“!!!,
což ji překáží míti děti. Antithesa „upej=
pavé“ a „necudy“ v myšlení Bibcově, jenž
zřejmě spoléhal mnoho na toto vybalené
zboží.

Člověk plodný, svědek všeho toho, „te
telí se při této podívané“.
Konečně! tady máme tedy literaturu, již
možno vložiti do rukou mladých osob,

protežovaných pí. Pavlínou Minkovou! Byl
již čas.

V SRPNU DNE 20. // Pokusil jsem se
čísti celé debaty soudního vojenského dvoru
v Remeši. Nemohu se k tomu dostati. Kéž
by již jednou pokynem Božským skončila
se tato hrozná aféra, v níž každý hnusem
a ohavností oplývá. Sama zevina Dreyfu
sova, o níž bychom 1 předpokládali, že jest
docela jistá, jest zcela bez zájmu. Vidím jí
velice nízko, čelo ve tmách a nohy ve vý

kalech. Nevinnost Zolou prohlašovaná! To
nahání strachu.
Věčný feuilleton tohoto dareby pokra
čuje. Stařecké moulání, místo aby se skon“
čilo jeho výplivkem, zvětšuje se, a zpřežvy“

kaniny, místo aby se rozpustily v jeho
slíně, stále vychrchlává, vše se oslizle vlní
po zemí a ohrožuje vše pohltiti jako ná
plav lejna.
Jsa nucen hnítí v Dánsku uprostřed pi
tomých lutheránů, ptám se, který časopis
lépe než „VAurore“ (t. j. Červánky) mohl
by mne poučiti o všech fásích ponížení,
spustošení a potupení ubohé Francie, jež
nemá již síly, by se osvobodila od své ha
větě! Kdybych měl dosti oddaného přítele,
jenž by mí předplatil mimo to „Libre Pa
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role“ (Svobodné Slovo) a „Croix“ (Kříž),
bylo by to úplné. Měl bych tak oba konce
kravského střeva, jímž rdousí se nejušlech
tilejší z národů, jaký kdy bylo lze spatřiti
na zemi.
im jiným přece jest tato Aféra, o níž
se mluví v celičkém světě, ne-li illuse, Zidské

a strašné zdání PROCESU BOŽSKÉHO,
jehož objasnění nenadešel ještě okamžik ?
„++., Santerre odhodlal se oženiti se se

starou paní, velmi bohatou; bystrá logika
tohoto zchytralého vykořisťovatele ženy, duše
nejnižší a nejhllavější, za svou posou pessi
mistického učence, těží tak z hlupství roz
padávající se společnosti.“

Co pak myslí Pavel Bourget o těchto
několika řádcích, opravdu dobrých, jež jsem
šťastně a s úžasem objevil v nekonečném
hnojišti?
Nemohlo by se řící, že starý Blbec sám
sebe pozoroval s pozorností Narcissovou,
v převěrném zrcadle mladých očíPsychologa?
DNE 25. // Síla množství. Už tam tedy
konečně došel, starý dareba, starý hlupák,
starý Blbec, nedím už Pyrenejský, ale ne
záleží už na tom, kterých pohoří.
Stla množství! již trojnásobný idiot na
zývá ve své slátanině „vítězstvím života“,
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v naprostém nepochopení všech zákonů fi
losofických, ba i smyslu slov, v nenapravi
telné zácpě toho, co by mohlo býti jeho
chápací schopností, ve své nepřekonatelné
nevědomosti toho dětského aksiomu, že síla
množství jest určitě, historicky, fysicky, me
tafysicky a bez debaty triumfem smrti!
Jen hleďte. Když jest síla množství, jest
jich sto proti jednomu, deset tisíc proti jed
nomu, milion proti jednomu, a to právě
se líbí našemu uličníkoví. Toť právě jeho
sláva! To právě zjednává mu bohatství a
lesk, a právě to také, — tak osměluji se
doufati, — opatří mu jeho příští pohřeb,
neporovnatelně hanebný pohřeb a pochování
do nejveřejnější jámy celého západu.
V SRPNU DNE 27. // Čelá rodina
plodného člověka na bicyklu. „Jest to mo
dernější... Na pokrok se nedívají se záštím.
Lidé, kteří se obohacují, ku konci vždy při
chytí serozumu ... Rodina výdojná... Dobrý

boj veliké kultury ...“
Pak najednou nápodobeni, tisíckrát ne

předvídané nápodobení božské komtess
Ségur-ové. Ubohý Emil, nemoha ve svých
bordelích zjednati si (spíše vybojovati, toť
jedno z jeho slov) žádné zběhlosti v jazyku
buržoů domněle pravých, připadá konečné
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na toto a jde na poradu k této ctihodné dámě,
tak slavené v době Druhého Císařství.
Nuže, vyhráno, O Jindřichu Lavedane!
Jest mladá panna, jaké ty jsi opěval, ne
zdolná bicykletka a chvalná čtenářka tvých
čokoládových knih, jež hovoří o „slavném
pomazání“ na hodnost tatinkovskou; která
chce, aby se šlo na nádraží a tam by se
hledali, kdož ví, jací budoucí ženichové,
k vůli „zkoušce“ jich naléhavých svateb;
která praví: „královský párek... Naše ve
ličenstva .. . Jejich Veličenstva... před

—nosti.Královna
matka
(totiž
mamin
ři ty aLavedane,
princové“,
na několika
stranách.
řečený
šá/ku na vyplacho
vání úsť, jenž jsi zápisníkům naučil arci
vévodkyně náprstku a máslokrojné niti,
což nepolibiš na oba pysky velikého Blbce,
jenž tě mocně k sobě strhuje a kurevnicky
používá?
DNE 28. // Pokračování hraběnky Sé
gurové a Jindřicha Lavedana. Již ani se
nevychází z „knížat, kněžen, vystrojených
slečen, pažat, královského párku, Popelky,
rozkošného prince, atd.“ [ aby koza kopla
do toho vznešeného panstva ode dvora! Jest
zde též infantka, jež počítá své komonstvo

a jež praví: „Jest toho dvacet...

Až se vám
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na...

(pardon) až se u vás nabere po

dobných rodin! Sfaťní jonáci (1), kteří nás
pozorují, jak jedeme ŘRolem,oněmují pře
kvapením a zpohkorněním.“

Emil se raduje, že konečně lapil jazyk
staré šlechty.
V SRPNU DNE 29. // Dnes ta mladá
osoba, jež se vysmívala „statným jonákům“,
chcípá náhle ze svého bicyklu. Věděl jsem
dobře, že ji to nebude děditi. Blbec náš
vysvětluje, co ji zabilo, skutečně jest to
„hloupé nešťěstí“, jež jest „Rosa bezohledná,
která jednou ranou kosí každé jaro“. Tu
zbožný romanopisec rozžehuje ekonomicky
„čtyři svíčky“ a vyráží křik: ,,„VelkýBože“
Bylo by lépe, aby jednou pro vždy roz
hodně byly ponechány Lucien Descavesvovi,
Clémenceau-ví, Urbainu Gohieroví a ně
kolika jiným kněžourům tyto zdvořilézpů
soby nebo ta tyranská, inkvisitorní a za
staralá slovíčka, nad nimiž tak spravedlivě
se rozhořčuje mladistvá a duchaplná Pavlína
Minkova.
DNE 31. // CČitoval jsem již obvyklou
hloupost Clémenceau-vu, jenž jmenuje Drey
(1) Iron. strašpytlové, zbabělci. (Překl.)
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fusa kacířem, profože jest žid? Clémenceau,
jenž vypadá, jakoby uměl francouzsky, ba
prý 1trochu řecky, učený Clémenceau mysli,
že Žid jest KACÍŘEM !!! Ó karthaginská
nenávisti smyslů slov! o Emile Zolo! 6 Ubu!
Není třeba dodati, že řečený Clémenceau se
domnívá, že velice potěšil svého nešťastného
israclitu, hodiv mu na krk tuto rolničku
staré krávy valdenské, do tří čtvrtin chcíplé
a smrdicí již na svahu hor.
Známo, že latinské cum jest ze všech
předpon v počtu nejhojnějším, jež určují,
přeměňují a rozlišují slova francouzská.

V ZÁŘÍ DNE 1. // „Pokaždé, jakmile
abstrakce stala se vůdkyní člověčenstva, Ci
vilisace se zvrhla, sklesla, opovrhla životem,
by se velebily záblesky nebeské, by se ucíí

vala hvězda, idea, nic“ Kdo takto mluví?
Běda! To není již Zola! jak byste se do
mnívali. Toť spisovatel, dobře mí rozumějte,
spisovatel úmějící psáti, humanista plný
filosofií a historií, jenž před nedávnem bledí
z ošklivostí pouze při jméně Zolově. Toť
Remy deGourmont,stavší senepochopitelně,
nepomyslitelně žákem tohoto mistra !!!!!
(Mercure de France, záři, str. 769.) (!)
(1) Ježíš druhdy očistil malomocných dvanácte, řka
jim, by šli a „ukázali se kněžím“
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Poněkud dále, O Ježíši v posledním ta
žení, nešťastník mluví o Paskaloví a o bo
lestných námitkách, jakými rozum opíral
se víře, v těto zaryté a velkolepé hlavě.“
Rozum posfavený proti víte! To zřejmě
uspokojí Emila, to jakoby bylo podivu
hodně přistřihnuto na jeho mozek.Avšak
co myslí slavné duše vychovatelů ducha
lidského od Aristotela až k sv, [omáši
o tomto pitomci, jemuž se zdařilo vypuditt
z brlohu logika, subtilního básníka, ironistu,
o němž se myslilo, že jest hluboký. Vzly
kati člověk musí.

V ZÁŘÍ DNE 2. // Přicházíme tedy
k 105. feutlletonu „Plodnosti“. To trvá již

tří a půl měsíce. Mohlo by se mysleti, že
jest to skončeno, načisto skončeno. Plodný
člověk naplemenil mnoho dítek a stal se

velmi bohatým, což nikoho nemusí podi
vem naplniti. Co se týkálidí neplodných,
ti hnijí v hlubokém poniženía v ssutinách.
Každý ví, že takový jest zákon. O autorovi
se ví, že shrábnul do kapsy 50.000 fr. od
Vaughana, očekávaje 250 neb 300.000
jiných,
které mu nabídnou rozličnípokladníci,zvykli
vydělávati se na hrob Chattertonův.
Slovem, ctnost jest odměněna a zločin
potrestán, tak jak se vždy stává na tomto

—
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světě. Myslelo by se, že již jest na čase

udělati místo novému prasáctvu. Eh! nuže,
nikoli, nikoli a nikoli! Blbec neodzbrojuje,
Blbecznovuzačíná. Naplodiv množství dítek,
vynalezl teď, kterak je zabíjeti jedno po
druhém v každém feuilletonu, právě tak,
jako kdysi jim dával roditi se. Zázračná
švanda! Jest ve dvou posledních vytěracích
papírech podvodný dům, v němž návštěv
nici se házejí do prohlubně, takový, jaký
posud nalézáme v některých z těch dobrých
starých dramat Dvojsmyslna, kde si libo
valo mládí Emilovo. Tak ocitáme se na
pochodu pro 200ý feuilleton. Vaughan bude
míti co dělati.

DNE 4. // „Mateřskáoddanost... mstivý
osud, jenž chtěl tuto oběť,... ZÁPACH
NICOTY ? (vulgo, fenol)!...“ Celá tato
episoda hloupé smrti jednoho z nespočet
ných dítek plodného člověka, pitomě za
vražděného z nepřejné nenávisti jisté ne
plodné a tupé sousedky — celá tato nízká
scéna luzovitého melodramatu spůsobí bud
strach nebo soustrast, dle temperamentů;
když tak pomyslíme, že spisovatel chtěl
roztlouci, na prach rozetřiti, odplaviti, spu
stošiti, co jest pod nebem, dáti konečně své
měřítko sochaři hory Athosu!
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Když jsme již tady v závratné výši, sluší
poznamenati, že u moderních Atrcovců
vraždí se jednoduše proto, by se zvědělo,
„kdo obdrží továrnu“. Zakázka, svatá Za

kázka, takový jest kothurn obutý Euripidem
nebo Sofoklem současného hokynářství!
Na jednom místě, k nejcituplnějšímu
tremolu, plodný člověk,velmi znepokojený,
chtěje ušetřití nebezpečného rozčilení svou
samici, oplodněnou po sedmdesát sedmi
kráte ve dvou stech patnácti letech, křičí
na ní toto: „Nikoliv! prosím tě, Bůh se
stoupí“. Přiznávám se, že se mi mžitky
dělaly před očima! Avšak jak na krátko!
Při druhém čtení bylo: „Diviš sestoupi“, —
s papírem, bez jakékoliv pochyby. Oh!
zasr . nče!

V ZÁŘÍ DNE 6. // ,„,... byla zároveň
půvabem, moudrosti, dobrotou, jediným
pevným štěstím domácnosti. A on rovněž
byl velmi dobrým, velmi moudrým, příliš
moudrým, tak o něm říkali a ona to vě
děla; vydala se na cestu, v paždí zavěšená,
šťastna,"bezpečna, že
ž jdou pospolu, týmž po
kojným krokem až na konec života, poď ťím
jasným a božským sluncem rozumu v lásce.“
Podle velmí mírného počítání každá
z těchto řádek vynáší — aspoň našemu
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kakalovi — 15 fr. Jest jich tudíž tady za
sto franků. Když svíňák napsal mezi sni
daní a svačínou sto řádků této sily, získal

1500 fr., totiž ROČNÍ

příjem ubohého

úředníka na dráze (služba vyssavačská), jenž
žije den ze dne v nebezpečíživota. Jest uži
tečno poznamenati, že nečistý licoměrník
nemá sobě podobného, jenž by tak plnou
hubou křičel jméno Spravedinosti!
Od nynějška dle četby Červánků ze 4.
nevidím nižádného prostředku, bych mohl
věřití v osvobození Dreyfusovo.
Bylokdy
co zjevnějšího, nežli výslovná vůle, naprostá,
nepřipouštějící nižádných debat, rozhovorů,
odsouditi tohoto israelitu ?
Hle člověknevysvětlitelnězapletený dosítě
hrubého bezpráví; zbavený veškeré mocné
ochrany, ba 1veškeré útěchy ; nemající k své
obhajbě — až na nepatrné výjimky — než
lidi děsné, nepřátele Světla, spíše demonům
se podobající a rovnající se svou hanebnosti
čestným zatracencům, kteří ho obviňují; ne
vědoucínic lepšího k svému hájení, než vzdy“
chati a obraceti zasmušilý pohled k hloupé

zemi!.

V jeho psaních zpozorovala se nepřítom
nost veškerého citu náboženského, každého
ušlechtilejšího názoru o konci věci, což jest,
ih
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to se připustí, dosti hrozné u nešťastníka,
jenž vede zápas proti smrti.
V Remeši říká: „Ano, můj plukovniku!
Nikoli, můj plukovniku!“ nato mluví plačky
o své ženě. Ah! dobře vím, že jisté sliznice,
mými počínaje, ztěžka to snášejí. Přece,
Ó Hebreji! kdybys byl plný svého otce
Abrahama, kdybys myslil na Mojžiše a
Proroky, kdybys věřil v Zaslibení (Vyku
pitele), ty měl bys cosi pověděti těmto ge
nerálům, stejně pitomým jak nestoudným,
kteří by sí nadělali dle všeho plno do svých

ohvězděných kalhot,...

tebe poslouchajíce.

Avšak tys ubožák ve tmách...

a ty

to nevíš.
Dreyfus tedy bude odsouzen, odvažuju
se té předpovědi, a Spravedlnost božská
nebude zasáhnuta ni nejmenším. Bude po
trestán za zločin neznámý, — za zločin bo
hatce — pod domněnkou zločinu známého,
jimž, jak mysli, jest naprosto nevinen a
nezodpověden. A to bude velmi dobře. Kdo
jiný by byl neomylný, když ne Bůh?
Co do následků chcí věřiti, že moje přání
se splní a že konečně zrodí se rozhodný
převrat, jejž jsem tak často oznamoval.
V ZÁŘÍ DNE 8. // Ještě jeden Dán,
jenž se mnou hovoří o Aféře! Příležitost
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k poznámce, stokrát již se naskytnuvší, že
zájem všech cizinců O při Dreyfusovu jest
nesmírný, a že opovržení, jež vnuká náš
štáb, jest všeobecné a naprosté.
Jak. jsem předevčírem napsal, jest příliš
jasno 1 pozorovateli méně hlubokému, že
záhuba tohoto člověka jest rozhodnuta a že
parchantům v uniformách, kteří zasedají ve
vojenské radě, nejedná se ani na okamžik
o to, by se pravda objasnila, — jež ostatně
jest známa celému světu, — avšak jedno
duše a jedině vypátrati takovou zápletku
a obrat k odsouzení, jež by příliš neotřásly
lidským svědomím.
Jednohlasné mínění cizinců jest, že toto
předvídané rozuzlení by bylo pro Francii
hanbou, z níž by se ani nepozvedla.
DNE 9. // „Konec páté knihy“ a.
„pokračování“, Ah! toť hrubá rána! A což
není paragrafu, by se tomu učinila přítrž!?
volám. Jak dlouho ještě tato bezejmenná
běhavka, jež se zdá hrdému Blbci proudem
majestátního veletoku, hodlá trvati?
Tato pátá kniha, která nás hle! tak se
zemí srovnala, končí přirozeně již řečeným
refrenem (víz 13. srpna). Avšak zajímavý
jest záměr — zřejmý od nynějška — karak
terisovati, synthetisovatt v tomto tupém,
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bezduchém žvanění vlastní škváry, jež na
zývá svým dílem, jež jemu, Zolovi, přísluší.
Ritornela ta, jsouc čtena v této myšlence,
má cosi nadpřirozeného, fantastického:
++., Kdyby se byli méně SMÁLI, usly
šeli by crčení mléka, tento potůček v by
střině mízy, již bubřela země, jíž chvějí se
veliké stromy na mocném sluncí červen
covém. Se všech stran život plodný roz
nášel zárodky, tvořil, oplodňoval, vyživoval.
A k vůli věčnému dílu života věčný proud

mla churavci
roztékalomámení,
se světem.“
6 klidní nedužívcí,
kteří se rozplýváte m/čenlivě na mechani
ckých ložích Chorobinců,v lůně útulen; —
co myslite o tomto vemeni?

V ZÁŘÍ DNE
11. // Zdá se, že se pře
rušilo vraždění u člověka plodného. Dvě
mrtvoly stačily. o byl pokus, to bylo na
podívanou. Nenalézaje již ve svě obrazo“
tvornosti, jež se podobá obrazotvornosti bá
sníka jako rašeliniště jezeru, žádného při
pustného prostředku k zabití zbytku rodiny,
náš autor vychází z toho jak možno na světě
nejjednodušeji. Přechází na něco jiného.
Drhne stará jarmareční plátna Krčmy, ma
zaná blatem a lejnem dvacet let — a hle,
opět ocitáme se na tomto krásném světě
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u dělnice,vytaženéz bordelu, neznámo kte
rak, neznámo proč, jež provádí ctnost po
šest dní v týdnu a odpočívá v neděli, pra
cujíc. Na neštěstí tato Pelagie bez Boha
nepředvídala všechno 1 dává se popleskávati
„zavalitým mladíkem hrubých tváři“, svým
synem, běda! vrženým na smetiště před
osmnácti lety, jehož považovala za chcíplého:
dala by ráda třetinu své kůže, kdyby viděla,
kterak okamžitě propadá se na dno nejne
čistější propasti.
DNĚ 12. // „Zavalitý mladík s hrubými
tvářemi“ pokračuje Vpoplácávání své cudné
matky, jež nemá jiné pomoci než přátelství
pí. Angeliny (/), neplodné stařeny, jíž Emil
svěřil úkol, by vystrnadila slušně Milosrdné
Sestry, což už bylo na čase (*) Tato dáma,
zmocněná veřejnou nemocnicí a ničeho si
nedělajíc — jak se sluší — z jakéhokoliv
Dobrého Boha, jde navštívit chudé, „držíc

na kolenou svůj sáček nadmutý mincemi
zlatými a stříbrnými, jež má na rozdávání“.
le, tady jest věc, jež úžasem naplní bez
rozdílu všechny třídy společnosti. Veřejná
Nemocnice, předem vybírajíc kterousi sumu,
byť to bylo pouze čtrnáct centimů, na čtyři
(1) Toto slovo nepochází od Emila. Není možno,
žeby on byl schopen výrazu tak originelního.
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ceti nebo padesáti ročních milionech, jež
její mandarini si rozdělují, by přisluhovali

nuzákům!.

Zola přirozeně hltá tyto žvásty, nebo
jestli je nepolyká, tváří se, jakoby. je poly“
kal, což jest, přesně vzato, totéž pro jistý
národ, od nynějška francouzský, jenž mysli,
že Evangelium bylo napsáno v polovici

XVlllho století filosofy.
Já mám jen jednu touhu. Očekávám
„Kalvarii“ , Kalvarii cudné oné dělnice, jíž
nám má býti právě brzy poslouženo, neni-liž
pravda? Luciene Descaves. Aspoň tak dou
fám, jak říkával jeden z mých starých fa
rářů, mluvě o mučedníku, jehož považoval
za málo pravděpodobného pro své ovečky
a pro sebe sama.
Mluvil jsem již o zuřivosti jakou se
prostituují slova. Právě slovo mučedník po
bízí mne, bych přemýšlel o nectných hlou
postech nynější doby. Jsme tolik pohrouženi
v tělesnosti a tak se toužebně prahne po
odstranění smyslu slov, že stačí mluviti

o utrpeních, by probuzena byla myšlenka
o Mučedníku. Jsou ženy mučednicemi, děti
mučedníky, ba 1 zvířata jsou mučedníky.
Smysl slova jest naprosto porušen.
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Vizte ty vyhladovělé atheisty, kteří vý
lučně udržují lesk idei, zanechaných Církví
na zlatém stole, za nějž všichni národové
se posadili, a kteří nemají ani střevní vděč
nosti ubohých psů, — vizte je, kterak zne
uctívají, kterak směšným činí toho nešťast
ného Dreyfusa, jenž by je měl přiměti

k toliké soustrasti! Neumějí mu poskyt
nouti v jeho strašné bídě než nejhloupější,
nejodpornější z frási:
„Nechť jeho dítky vědí, kterak trpěl, kterak jest
veliký. Ať dozví se, že jednou pro vždy gloriola
spočinula na jeho čele a že z jednoho konce Evropy
a světa civilisovaného na druhý smekají při zvuku jeho

iména, jako přijméně NEJUŠLECHTILEJŠÍHO

z mučedníků. B.GUINAUĎEAU.“ (Červánky, 10.září.)

Svatý Štěpáne, svatý Vavřinče, svatýJiří,
dvacet tisíc milionů jiných, kteří jste byli
DOBROVOLNYMI Svědky Našeho Pána
Ježíše Krista a z toho důvodu zváni Mu
čedníky, kde jste?
Teprve dnes čtu ortel, protože jsem
v Dánsku. Většinou S5tíhlasů proti 2ma.
Co tady mají co dělati dva ubohé hlasy,
dva bezuspěšné hlasy, jimž by lépe slušelo,
kdyby žádaly almužnu na veliké cestěnebes?
Zatím co očekávám „Kalvarii“, po níž
jsem výše toužil, Clémenceau poskytuje mi

104

LEON BLOY- OBVIŇUJUSE...

útěchy, že mohubýti přítomen „ukřižování“
Dreytusovu. (Cervánky, 11. září.) Nikdy
bych dosti nevypověděl, jaká to hanba, utí
kati se ustavičně k takovým blbým otřepa
ninám, jaká to hanba zvláště pro spisovatele.

Ale to sousedství Zolovo!...

V ZÁŘÍ DNE 13. // ŘekLliž jsem již,
že Blbec od několika dní propustil Balzaka
(Venkovského lékaře, Vesnickéhofaráře), aby
se chopil Eugena Sue«a, i zdá se, že se vrhnul
střemhlav na Tajemství Paříže? (Viz za
vraždění dámy s pytlíčkem bandity z Gre
nelly.) Kdyby znal knihy ještě neznámější,
vymazal by znamení, dle nichž se dají po
znati. Od nynějška můžeme se všeho obá
vati. Ba odvažuju se věřiti, že co nevidět

vystřihne několik kapitol z Afaly nebo
Paula a Virginie. Ke všemu snad pro 195.
feuilleton odkryje bajku La Fontainovu tak
málo známou jako Cvrček a Mravenec neb
Pohřební Řeč pí. Henrietty, neboť se jedná
o to, by se působilo velkými ranami, by
se lid úžasem naplnil.
Ach! ano, vím dobře, konec konců by
se vydaly věci, úplně a pro vždy nepoznané
jeho obecenstvem, stránky Barbeye d Aure
villyho na příklad, Villiers de IIsle-Adama
neb 1 Leona Bloy. Avšak, bylo by aspoň
==
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třeba, by se o nich slyšelo mluviti. A pak,
vždyťčtenáři Urbaina Gohiera nespravili by
s niminičeho a Emil Zola sám neporozuměl
by aní za mák, neboť jeho literatura nepře
sahuje ani večerní školu.
O Ubu! ještě jednou, pojď mí na pomoc.

DNE 14. // Páté jednání, článek Emila
Zoly (Červánky z 12).„Jsem zděšen, praví,.
hrůzou posvátnou.“ Bylo to minulého června,
kdy se objevila posvátná lampička (1 ona),
nesená týmž pitomcem, jenž patrně Ipi na
tomto slově. Ať posvátná nebo ne, hrůza
Emilova záleží zvláště v tom, že vidí Francii
„řítití se do propasti“,
Takové jedno slovo pokrytecké, prone
sené jedním ze tří neb čtyř darebů, kteří
učinili co možného bylo za tak dlouhou
dobu, aby svrhli tuto císařovnu národů, ta
kové jedno slovo zasluhovalo by již nej
hanebnější výprask na zadnici, než by došlo
k poslednímu trestu. Dnes přece jest to tak
obzvláštní, že trnu.
Vzpomínáte si na omamující článek zde

zmíněný,
ze dne
7.června,kde
o ,,Iam
pičce““, Nuže,
myslím,
že toto mluvil
jest krásnější.
Jemu, Zoloví, bezpochyby jedná se vždy
O „utrpení“ a „zoufalství“, o jeho „vyhnan
ství“, Dle všeho stále se mluví o tomto
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romanopisci splaškovém, jenž mstivé a vý“
lučně sám sebe pozoruje jako Střed aneb

Pupek.

Avšak při této záležitosti důraz, prud
kost, okázalost jeho Já zdají se míti cosi

nového,... cosi Barrěsvovského!...

Zakládá se to snad v nekonečném ne
dostatku, ohromujícím 1 dávení způsobu
ficíim. nedostatku veškerého talentu. Před
tím, než se stal Knížetem prosaistů, mohl,
přesně vzato, odvolávati se na statickou
maškarní prosu, jež mu zjednala souhlas
obchodních cestujících a většiny nehybných

kramářů; avšak teď, ach! od té doby,...

stává se to tak vodorovné, že jest nemožno,
by sám zůstal na nohou. Byť 1 stokrát byl
„dobrým občanem“, jak se toto nízké ob
žerství nazývá, neznám milosti lidské nebo
božské, již by se rozřešila packanina spiso
vatele, jenž tolik zhanobil a ponížil jazyk
francouzský
!
Což není to k zblbnutí? Hle Dreyfus od
souzený podruhé, způsobem nejnectnějším
pro jeho soudce a v okolnostech, v nichž
tolik bylo třeba nepřidávatíi k hanbě již
nevýslovné, jakou na sebe uvalilo naše
vrchní vojenské velitelství. Emil oznamuje,
že hnedle promluví, tento Emil, již tak po
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věstný svým málo vysvětleným a jistotně
špíinavým zasáhnutím v jejich přelíčení. Po
něvadž jest bez odporu nejnižším, nejplošším
duchem ze všech, jež jsme viděli, dav jest
s ním, svět ho poslouchá. Co pak nám asi
řekne?
Ah! docela nic, leda že i on jest „dobrý
občan“ mučedník, vracející se z krutého
„vyhnanství“, „vlastenec zbavený spánku“
od té doby, co „pravda jest na cestách“;
konečně, že „jest hotov zaplatiti ji“, tuto
vzácnou pravdu „svou svobodou a svou
krví“. Nemluví o svých penězích, povídám:
penězích a prosím špatné občany, by si toho
povšímnuli.
450 řádků otřepaných frásí, jež zuřivým
nápodobením Clémenceau-a zdají se sprost
šími a podlejšími, toť necitelne, krutě. „Du

Ševnostzvláštní,... duševnostpochmurná...
Ježiše odsoudili jen jednou ... Idea bude
křížována, šavle má zůstati králem ...“ atd,

Zkrátka zdá se, že to stačí jistému počtu
velikodušných.
Avšak tón tohoto prohnaného dareby,
když mluví o člověku, jemuž se vydává bez
ustání za obhajce a vysvoboditele, tón zha
nobujícího milosrdenství a mrzké přízně
špinavce rozprávějícího o vojákovi — byť
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byl vojín sám ještě zneuctěnější — tón ten
nahání strach. Stud a strach. „Tento po
litovánihodný Dreyfus, jehož ubohý cár lid
ského těla k pláčiby pohnul kameny“... atd.
Jest dobřezatím poznati, žejmenuje málo
kdy svého bezděčného klienta, během 450ti
stran, především a zvlášť k vůli Emilu Zo
loví. Místo titulu: Páťé jednání, nesrozumi
telného v Absolutnu, oh! kterak! bylo třeba
napsatí udatně: JÁ! a uspokojiti se podpisem
posledního rčení, zmíňujícím se o čemsí, co
přichází v raně blesku neb ranou blesku,
nevím již.
V ZÁŘÍ DNE 16. // Zola, lidé z Čer
vánků, odpůrca lidí z Cervánků, civilisti
1militaristi, soudci i soudní moci podrobení,
svědci „dobří“ 1 falešní, katolíci 1 svobodní
zednáři, židé, protestanti, čestní lidé! Jaká to
legie padouchů
) Jakátotonesmírná
sběř! Jakáhromada
chátra!
Jaká
holota! Jaká

blbců nebo bandidů! Jaká hanba! Jaká
ohavnost! Jaká ošklivina! Jaká spousta!
Z feuilletonu nemožno vydobyti ať co
koliv. Jest příliš tupý a bezduchý a jazyk,
jimž se tam mluví, fest příliš sprostý. Bylo
by třeba citovatí bez ustání tytéž osloviny.
Jedině možno zaznamenati bláznivý úmysl
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spisovatele, jenž jakoby nikdy nehodlal
ukončiti.
Pročpak to? Kdo to dovede říci? Jest
placen, nenií-liž pravda, Vaughane? ukrutně
placen. Zvláštní druh knihy nevynalezne,
tomu jest dávno konec, tak konec, že není
již v mocí ani anděla pochopiti od nynějška,
co se stane, poněvadž závěrek tohoto dila
nečistého, avšak nanejvýš ztřeštěného, byl
na počátku, jako konec hampejzu jest v jeho
objemném pozlaceném čísle.Tedy což? Chtěl
dělati z Balzaka a to se mu nepodařilo. Po
kusil se pracovati z Eugena Sue-a a to mu
ihned selhalo. Nyní do čeho se dá, nevíse.
Posouvá žalostně sem a tam svou děravou
stolici. Pročpak si nelehne ubohý děda?
DNE 17. // Přál bych si, aby Urbain
Gohier mí daroval svou podobiznu. Před
stavuji si ho velice dobře jako jednoho z těch
neporušitelných prťáků z r. 93., jichž Jazyk
hnusil se Napoleonovi. Možná dost, že le
post kadeřnického mládence nebyla mu ode
přena. Morálně a politicky tyto dva pohledy
skoro že splývají.
„Zaměstnání vojenské jest přede vším
školou zbabělosti a podlosti.“ (Červánky
14. září.) Zajisté nebude možno snadno říci,
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že ležím na nečistýchsvršcích obuvi hlav
ního štábu. Kdyby mi bylo uloženo na pří
klad bez ustání rozjimatí nad hovadskou
a jedovatou tlamou Merciera nebo velitele
Carriera, připadal bych si jako v přeukrut
ném očistci. Avšak co to za sluhu, co to za
pacholka, jenž odvažuje se tvrditi, že vojáci
Republiky a Císařství — nebudeme vzlětati
výše — jsou podle zbabělí! ... Tu se tá
žete sami sebe, zdali přispěvatelé Cervánků,
jichž přání sahá ani nevím kam, nejsou
úmyslně nejhoršími nepřátely, nejukrutnějs
šimí vražedníky Dreyfusa?
Hledďme! co chtějí, by si pomyslil statný
některý důstojník, málo nebo velice ve vě
cechobeznalý, když čtepodobnou větu na Phi
lippe»ville, na Pointe-a-Pitre nebo v Cham
béry ? Přirozeně nedovede se přemoci a
pomyslí si, že důvodně píší se takové věci,
že jest spiknutí proti armádě a že Dreyfus
těchto pánů, byť se o něm 1 předpokládalo,
že jest nevinen zradou, jest přece v jejich

rukou jakousi záminkou a nástrojem.
„Tento neblahý panák“, píše téhož dne
dvacet centimetrů od Urbana orakul Clé
menceau. Přiznání bizarní a nelidské! Ruce
sklesnou, když čtete tyto věcí!
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Četli jste kdy rodokmenné kapitoly Ge
nese, Paralipomenon neb Esdráše? Nuže,
hleďte, chcete-li věděti, do čeho se dal náš
Blbec v kap. II., v šesté knize Plodnosti.

Nebylo nikoho, aby na něho dohlédl a teď
toto vyvedl. Vypočitáva, nažývaje je jich
Jmény, dítky, vnuky a pravnuky plodného
člověka. Toť neslýchané, toť k chcipnutí,
z toho by sloní pukli!
V ZÁŘÍ DNE 20. // Den ztrávený čet
bou nahromaděných čísel Kříže, týkajících
se Aféry. Strašná nuda a ošklivost. Nevím,
co více mne pobuřuje: zda neporovnatelné
sprosťáctví těchto řeholních sluhů, vždycky
na straně těch, kdož soudí nejsilněji — nebo
úžasná nizkost jejich myšlenky.
Oh! toho ducha seminaristů, nevychá
zejících nikdy z hanebných pošetilostí od
strašující dětinskosti, „rozveselujících se nad
výkalovými žerty, jež maji v jejich očích tu
výhodu, že neporaní „svatou cudnost“.
Zajisté! hampejzní hanebnosti Emilovy
jsou lahodné, rozkošné, dvorné, občerstvu
jící, liliové, panenské v porovnání s těmito
hanebnostmi.
Církevnící, jinak akurátní, jak se rádo
věří, kteří odmítají s rozhořčením a podě
šeně román Balzakův, a kteří by vyčistili

112

LEON BLOY- OBVIŇUJU SE...

rádi Ezechiela, nemyslí, že se poskvrní, pro“
půjčujíce se příběhům nočníkovým nebo
rozmlouvajíce, s jakou jemností! o „ŘITI“!"
Judr. Laboricho. (Kříž, 24. srpna, 1. strana;
26. srpna doplněk; 16. září 2. strana.)
26. srpna byla tam píseň na nápěv Cas
guefty, (*) již tuto doslovně podáváme:

PÍSEŇ
O „ATENTÁTĚ, JENŽ DOBŘE DOPADL“,

Zdá se, že minulý týden
jistý dreyfusard velmi známý
jako generál Brugěre

dostal olovo do ... záď.

Viděl jsi
díru kuli, (*) díru kulí,
viděl jsi

diru do Labori-ho?

Celé žandárstvo
hledá vraha neznámého,
jenž se dopustil barbarství

poraniv člověkado...

zád.

Viděl jsi, atd.

(1) Franc. piseň Čapka (= Casguette).
(2) Franc. le rou de balle doslovně přelož. zna
mená „díra kuli způsobená“; to se přeneslo na „řiť“.
Celé tedy sprostá dvojsmyslná hříčka slovní,
:
Josef Florian.
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Advokát přežil své

hrozné poranění,
ačkoliv to byla věc dosti zlá

míti kouli v...

zádech.

Viděl jsi, atd.

Běží a hledají, by ho přivedli,

výtečného doktora Reclus-ho;
ten, podporován kolegou,

ryje se mu v...

zádech.

Viděl jsi, atd.

Pan Doyen na pomoc
přibíhá, avšak... tydelumdurm,
raněný, jenž měl hrb,

nechtěl mu ukázati... záda.
Viděl jsi, atd.

Krátce, po tolikerém utrpení
advokát přichvátal opět,
aby zaujal své místo při soudním řízení,

nucen jsa ponechati si kouliv... zádech.
Viděl jsi, atd.

Učinil slavnostní krásnou řeč zahajovací;
jeho slátanina se opět objevila;
nic tak jazyk nerozvazuje
jako míti kouli v zádech.
Viděl jsi, atd.
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V daleký kout svého dánského fjordu
slyším, kterak smíchem puká a nevázané
jásá deset tisíc vesnických farářů, kteří čtou
tento neřád svým kaplanům právě když při
šli z kostela, kde přednášeli po přijímání pod
oběma způsoby, — a Bůh ví za jakých po
citů! — tuto libosladkou kněžskou modlitbu:
Corpus tuum, Domine, guod sumpsi, et
Sanguis guem poťavi, adhereat visceribus
mels: ef praesta, uf tn me non remaneaft
scelerum macula, guem pura ef sancta refe
ceruní sacramenta ....
Jest zbytečno, myslím, připomínati, že
tyto roztomilé věcí píší se pod Obrazem
Našeho Pána Ukřižovaného, jejž vidime
dvacet let na první stránce Kříže, a jejž
jistě nalézti možno ve všech záchodech ve
řejných nebo soukromých.
Jisté hostince, řečené Missie, v Kodaní
a po celé lutheránské Skandinavii, nabízejí
svým hostům malý Nový Zákon na zbož
ných poličkách v těchto nutných místnostech.
Avšak což jest to všechno v porovnánís usta
víčným zneuctiváním a hanobením — syny
svatého Augustina ! — láskyhodného Zna

meni?
V ZÁŘÍ DNE
21.

// Dozvídám se, že
Dreyfus dostal milost. Ten máštěstí! to již
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se může řící. Rád bych též obdržel milost.
Na to p. de Pressensé píše fráse, o něž se
starám jako nosorožec o klarinet.
Praví se, že tento israelita, málo jsa spo
kojen rozuzlením, jež mu nevrací čest, hodlá
nyní pronásledovati ty, kteřímu na cti utrhali
a ho pronásledovali. Nevyjde se nikdy z mo
taniny těto cíl.
Kdyby nešťastník ten byl křesťanem neb
pravým mužem — řekl jsem již cosi podob
ného — uchýlil by se ode dneška do dobro
volné samoty, již by naplnil svým mílčenim
a svou modlitbou, by využitkoval tak vzhle
dem na smrt útrap málo obyčejných, jež
jeho mizerní přátelé nazývají tak hloupě
jeho mučednictvím.
DNE 24. // Emil se mne ptá, proč mlu
vím tak málo o jcho feuilletonu od něko
Jika dní. Co jiného mám odpovědětíi tomuto
ubohému hochovi, než že jsem vyčerpal na
něm své síly a že jsem v koncích? Není
co zdvihnouti.
Dnes přece jakoby tam měl cosi podob
ného něčemu. Hledme. Jest zde jakýsi starý
blbý důchodní, spisovatelem přirozeně čte
náří na srdce vložený, neboť nezdráhá se
učiniti z něho přidu osudu. Proč a kterak
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tento neurážlivý, nevinný člověk, stavší se
ukrutným, chce pojednou vše ztroskotati a
rozbiti? Ostatně kterým sofismatem možno
vůbec vysvětliti, nedim vášně, avšak jedno
duché vášnívé choutky v klihovité společ
nosti, z níž jest vyloučen každý záblesk ží
vota, a jež se slupuje se svého plošného
plátna každodenně pod rukou mizerného na
těrače, jenž sám o sobě myslí, že jest aspoň
Michel-Angelem ?
Kromě hysterické potřeby, by viděl žití,
kdyby to možno bylo až do skonání světa,
dilo ukončené dříve než bylo počato, nena
padá mi nic, čím bych omluvil nadbytečné
události, jež žalostný Emil chce slepiti, ant
nevím jakým hrozným slizem, v přehojné
a vypadávavé listy nemožného jakčhos ro
mánu zásuvkového, by se dodaly do všech
kupeckých krámů obou polokouli.
Avšak neodchylujme se. Mluvil jsem
o čemsí podobném čemusi. Hle: Po smrti
starého důchodního, jenž zcepení, právě když
cosi neb kohosiízabíjí, najdou u něho nastole,
„tak jako na oltáři náboženské oběti“ — před
fotografiemi jeho ženy a jeho dcery, zabitých
před dvaceti lety vypuzovateli plodů — „více
než sto tisíc franků v měně zlaté, stříbrné,
ba 1 měděné“.
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Čtvrt století nejedl již ničeho leda za
tvrdlý chléb a žil jako skrblík, podávaje vše,
co ušetřil, těmto duchům nebožtíků.
Jest jasno, že Zola, jenž nazývá toto zde
„kyticí“ a u něhož vskutku nelze si před
staviti kult náboženský jinak než v peněž
ních mincích, nutně ukradl tuto příhodu
některému bezbrannému ubožákoví, a že
ničemu z ní neporozuměl. Touto episodou
nepřidává opravdu naprosto ničeho svému
feuilletonu, než trochu zmatku a temností.
Avšak nahlížíme, čím by se mohla státi pod
pěrem spisovatele taková látka.
A teď octli jsme se u 125. čísla tohoto
feuilletonu. Už to číní dohromady asi sedm
set stran, a nic ješťě nebylo řečeno. Zpozo
rovalo se, že v posledních letech stávají se
tyto nečitelné hanebností čím dál delší. Neví
se, kdy se to zastaví. V nynějším případě,
na této sedmisté straně románu Blbcova
vyhlíží to, jakoby byl na počátku, a nenídli
tomu tak, tož za živa nechť jsem odřen. Jsou
zde lidé, velmi podobní hovadům, kteří pra
covali, smilnili, a to po třicet let, by vy
budovali báječnou rodinu, rodinu žulovou.
Mysleli byste, že to tam jest. Nikterak.
Praská to již se všech stran. Sedm set stran
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nebylo by tudiž ničím jiným než jakýmsi

prologem!...

Ach! v tom případě všeho se vzdávám.
Více než čtyři měsíce vyplachuji si hrdlo
každého rána tímto eliksírem letité schátra
losti, touto omlazující vodou hrobu. Toť
příliš žádáno na ubohém otci rodiny.
Není-li to věšení bulíka na nos, když
musíte ustavičně čísti tytéž slabiky smyslu
zbavené, spořádané tak, by činily dojem slov
stále předvídaných a stíny vět naprosto iden

tických: „víra v život... nadějevživot...

násilí proti životu... květ dobroty, radosti
a bujarosti.. .“ Naskytuje se též jakýsi
starý hlupák velmi ceněný, „jenž končí život
v šťastné veselosti své naděje v život“!...
Jest neuvěřitelno, co pitomosti a svíiňstva
může se dáti spolknouti lidem, jakmile se
jim přináší evangelium o nebytí Boha a
epištoly o všeobecném kurevství!
Vyvedli bychom Zolovíi pěkný kousek,
kdybychom se ho zeptali, co rozumí slovem
ŽIVOT. Avšak k čemu to? Odpověď by
nebyla zvláštní.
Ubožák, jenž nikdy nepoznal ani nej
jednodušších počátků filosofie a jenž se do
mnívá, že slovo Mefafysika přísluší zapo
menutému jazyku kamenné doby, užasl by
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jako první přišlý kramář, kdyby byl otázán
na věc tak jednoduchou.
Odpověděl by dobrácky, — roztrhuje
nový list papíru, — že život záleží v získá
vání peněz, v dobrém jidle, v dobrém spaní,
v ukojení pudu pohlavního a v dobrém vy
kakání. Jakou jinou odpověď doufáte od
takového mozku?

V ZÁŘÍ DNE 25. // List Emila Zoly
pí. Alfred Dreyfusové.
Pět set řádků, by se řeklo této dámě, že
její manžel jest mučeří a že on, Zola, jest

druhý mučeň a nad to BÁSNÍK. Avšak
jaký mučedník a jaký básník? Hned uvidite.
Tento list napsaný „přes všechen zá
rmutek občana, přes bolesť ze spravedlivého
rozhořčení, přes vzpouru, v níž neustávají
se sužovati (sic) duše spravedlivé“, (1) jest
adressován „pod lampu“, do „domu uzavře
ného (!!!)“, ženě „mučedníka“, „ukřižova
něho“, „z mrtvých vzkřišeného, jenž živoucí
a svobodný vyšel z hrobu“.
Odesilatel „neviděl než jednu věc“, totiž
že „nevinný trpěl“, a mé slovo na to, že on
ví, co to jest býti nevinným a trpěti! Při
rozeně tedy on vše učinil. „Kolikrát po dvě
(L) Neodvážil se napsati duše spravedlivých.
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léta krutá, tato dvě léta závasů obrovských
pochyboval jsem, že ho dostanu, že ho vrá“

tím živého jeho rodině! ...

Aféra cítu a

smýšlení! Můj Bože! ano, 1srdce moje bylo
zajato.“
Konečně Bůh, „velkýBůh“, tak často a tak
zbožněvzývaný, byl tak dobrý a přišel. ,„Umu

čený sestoupil se svého kříže,... mučedník
jest zbaven hřebů a sňat s kříže“, pokrytý
„chrchly“, napojený „žlučí a octem“... a při
šel, aby se posadil „pod rodinnou lampu“.(1)
Hle, co přichází? Tento mučedník, tento
ukřižovaný, jenž jest zcela jistě „nejnevin“
nější z nevinných, předevšemi národy země“,

tento „rek větší
než Dreyfus
ostatní, rozhodně
poněvadž„pře
vice
trpěl...???“,
tento
vyšuje Boha“.

A hle:

„Vyzdvihujeme mu oltář ve svých srd
cích, nemohouce mu dáti ničeho čísíší/to, ni

čeho vzácnějšího“...
Srdce Zolovo!... Oltář v srdcí Zolově!!!
A nyni, národové, slyšte:
Právě na stupních oltáře tohoto a ne
jinde stane se „triumfální náprava, skvělé
(1) Toto rčení silně prý užívané u obchodníků a or
něty častokráte se objevuje bez touženého úspěchu. Tof
jakási vzácná všimavost, jíž by kromě Emila nikdo nedbal.
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zadostučinění“, 1 spatří se, kterak „všechna
pokolení NA KOLENOU žádatíibudou pří
vzpomínce na slavného mučně za odpuštění
zločinu jejich otcům“.
Jest to všechno? Nikoli, jest ještě něco

krásnějšího.
„Zde, pani, dospějeme vrcholu. Není vyšší

slávy, není vznešenějšíhopovznešení.....

Tento nevinný, ejhle, kterak se stal sym
bolem vzájemné lidské zodpovědnosti, od
jednoho konce země ke druhému. Když ná
boženství Kristovo potřebovalo čtyř století
kolik národů, provedlo náboženství nevinně
odsouzeného dvakráte jedním rázem převrat
světa, spojujíc v nesmírné jednomyslnosti
všechny národy civilisované. Hledám v prů
běhu dějin podobný ruch všeobecného bratr
ství a nenalézám ho.“

To mají Chudák
C ti původní
nové
myšlenky.
Emil výrazynebo
nemá skutečně

štěstí.
„Během všech věků po prvníkráte celé
lidstvo jedním hlasem vzkřiklo po sproštění
z obžaloby.“ Nemá dosud té drzostné smě
losti, aby napsal po vykoupení, avšak sotva
malý vlásek chybí.
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„A nechť jest mu čest prokazována, nechť
jest uctiván tento vyvolený utrpením, vněmž
se právě uskutečňuje universální církev“
Eh opravdu, přiznám se, mám ještě ra
ději „díru do Laboricho““,jest to méně pitomé.
Čo se týká „převratu světa“, což slušněj“
šího mohu učiniti, než vrhnoutí se za chla
píkem, by mne poučil, že nejlepší z nábo
ženství jest to, jež způsobuje nejrychlejší
převrat světa.
To, abych nelhal, jest silné; jsem nucen
k tomu se příznati. Jenže mne to trochu
zamodrchává. Emil nám již předložil nábo
ženství práce, pak náboženství života, Dnes
jest to náboženství Dreyfuse. Které jest
nejčerstvější? Která známka jest nejlepší ?
Všechno jest zde. Ach! jak jest to pohodlné

a kterak jest to krásné, když máme co dě
Jati s apoštoly, kteří mysli!
A teď, aniž bychom vyšli z obvodu sví
tící „rodinné lampy“ neslušelo by se pro
mluviti trochu o Básníkovi?
„My Básníci propůjčujeme slávu, a zase,
Paní, my Básníci přibíjíme vinníky na věčný
pranýř.““

K

My, samo sebou se rozumí, toť jedině,
sám a sám Zola. Bylo by šíleno předpo
kládati, že tato náměstka osobní zahrnuje
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na příklad Urbaina Gohiera, Cyvoct-a, Lu
cten-a Descavesvanebopí. Pavlínu Minkoovu.
Pamatujte, to že ten pravý básník, jenž
pracuje dle přírody, a to od „čtyřiceti let““,
ano, Madame, jenž /rví po „čtyřicet let““,
jenž jest 1 mučedníkem, a jenž následovně

má právo něco pověděti, není-liž pravda?
A hle! tento básník, jehož urážky lidske
nemohou zasáhnouti, praví vám, že vše jde
dobře, a že ostatně jest tam ON, dobře ro
zumite, Madame, že ON nežádá než posaditi
se „pod rodinnou lampou“ s mučedníkem.
Tak octnou se vám dva „pod lampou“,
z nichž jeden jest básníkem. Hle zajisté, tot
něco, to není banální.
V ZÁŘÍ DNE 29. // Sdělil jsem již
před několika dny, že to již nešlo u muže
plodného. Nuže, najednou vše se zařídí.
Proč a kterak? Nikdy se toho nedozvíme.
Neočekávaně stane se, že obratem feutlle
tonu každý jest hotov padatí kolem krku
slzy prolévaje. Pravda, že"každý udělal štěstí.
Jeden z dítek muže plodného stal se králem
industrie; jinýkrálem obchodu nebo velké
banky, nevím již; jiný pak králem moukya
vývozu meliv; jiný konečněkrálem Afriky..
atd., atd. Eh! bez pochyby ! kdož pak by ve
Francii v nynější hodině ostříhal ještě staro
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bylé tradice království, ne-li několik romano
písců, jež Všemohoucnost povolala za časů
Paula Bourgeta, aby čistíli nočníky a oškra“
bovalí střevíce, — avšak kteří uvolnili tento
kbelík, by svítilí na svícně?
Otec jen kopnul nohou do suchopárné
země, a hned proměnil ji v ráj. Vše se zdaří
těmto lidem; na tolik jest pravdivo, že po
žehnání nejhojnější, Oněmž druhdy se my
slilo, že jest podílem přátel Božích,Jest dnes
odměnou rodin, které se rozmnožují jako
králíci nebo pavouci.
Avšak teď feuilletonu jest konec, arci
konec, prakonec, ultrakonec, konec nejkon
covatější. Vše jest dokázáno a vyzkoušeno;
jest ekonomicky a vlastenecky nutno dítky
rozmnožovati, jest třeba z těchže důvodů
vychovávati je jako prasata; a všepřesahující
pitomost rozplývavého škrabala, jenž po léta
dělá do kalhot, rovněž jest dovozena.
Běda! nikoliv, není ještě konec.

V ZÁŘÍ DNE
30.

// Na mou věru! Na

tohle bych byl zapomněl! Zůstala svaťda
diamantová, již jsem nepředvídal, jež však
byla docela nevyhnutelná, aby se ukázalo.a
sečtlo — ustavičně jako v Genesi — „hem“
žící se pokolení“ plodných manželů. Hle,
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Matoušovijest devadesát let a Marianě osm
desát sedm. Jejích potěr, jejich šťastné mličí,
celý „ten příval děvčat a chlapců, jež nechali
druhdy svobodně řinouti ze své lásky, ze
své víry v život“, páčí se nyní na TŘI STA
osob vychovaných, to se rozumí samo sebou,
na témže hnojišti jako jejich rodiče, a nad
to jest zde ta výhoda, že jsme v době na
prosto neznámé.
To jest jednou z nejkrásnějších ideí Blb
cových. Nezapomeňte, že kolem toho času,
kdy se toto množení počalo, byly již bi

cykly! ... Šedesát neb osmdesát let uply
nulo, takže jsme uvedení do druhé polovice
příštího století. Rádi bychom, aby Emil,
požádav svého vlastního genia, nám objasnil
poněkud tuto budoucnost. /
Jenže tehdy jako dnes, — aspoň to se ví —
chudý jest vyloučen ze všech svateb. V tom
ohledu Emil se nemění a nikdy měnití ne
bude. Emil nemiluje, co jest bez peněz.
Pokaždé, kdykoliv chudý objevuje se
v některém z jeho příjemných škvárů, vždy
jen proto, by byl zneuctěn, zhanoben, by
jim bylo opovrhováno, by pokryt byl svíň
stvem a dle potřeby zavražděn jako v Krčmě
a v Germinalu.
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Nenávist tohoto nečistého italiota proti
Chudému našla toliko cosi sobě rovného
v pudu modlářské služebnosti, ježho uvrhuje
k nohám každého bůžka Bohatství. Nad tim
jedině jest u vytržení, co odvažuje se na
zývati obludně svým srdcem.
V ŘÍJNU DNE 6. // Kde jsme teď? Co
se stalo se slavností svatby diamantové?
Zůstavilí jsme tři sta osob u tabule, hemžící
se potomstvo plodných manželů. Domniváte
se snad, že jest to dosti. Nuže, ne, čeká vás

překvapení.
A tu se najednou objeví mladík,
sám se nazývá „synem samého dobrého
Nigra, zázračné plodnosti jeho vod“, Ne
opomíná dodati, že tento veletok — zdá se,
že si ho plete s Mississipi nebo s Amazon“
kou
— „jest
jenž valí
nesčetné
vlny,nezměrný
podoben ajsalibý,
moři...
jejžsvě
ní
jediný most nepřepíná, jenž uzavírá obzor
od jednoho kraje ke druhému, jenž má sou
ostroví a eskadry ohromných ryb, atd.; jenž
jest jako Nil otcem nesčetných pokolení,
Bůhtvůrce světa dosud neznámého, jenž po

zději obohatí starou Evropu ...

A údolí

Nigeru, kolossální dcera dobrotivého obra,
ah! jaká to čistá nesmírnost!.. . atd., pláň,
pole, přímé brázdy do nedohledna, "ejichž
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konce pluh by dosáhl až po měsících... role
vlnící se věčnými čněmi“.

Krátce řečeno, život v republice, totiž
vším oplývající Trantárie, nic méně.
„Není potřebí pracovati. Stačí, když se
zryje půda holemi. Honba a lov, obojí zá

zračné ... Černí lvi, orli, hrochové, kteří

se podobají černošským dětem !!! V den, až
obdržíme zemědělské stroje, bude zapotřebí
malého loďstva, by se vám odeslalo z pří

lišné plnosti naších sýpek ...“ Škoda řečí
o ostatním bohatství, jež jest bez počtu.
Praví se, že Krištof Kolumbus hledal
pozemský Ráj na Antilách. Zola dovednějí
nalézá ho v Sudanu.
„Konečně jsme pastevci, máme stáda, bez
ustání se obrozující, jichž póčet hlav neznáme.
Naše kozy, naši beraní s dlouhou vlnou páči
se na tisice, koni naši svobodně se prohá
nějí v košárech velikých jako města, naší
buvoli pokrývají srázné břehy Nigeru, když
sestupují k napájení ...“
Oslinebo spíše
prasata mateřské otčiny s hrby nebo bez
nich, ať se jim chce pit anebo nechce, pokryli
by jistotně prostranství mnohem rozsáhlejší.
Takovájest „Francie zítřku““,chcete-lt vě
dětí. Ach! bezpochyby jsou překážky. Alžír
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sko nebude spojeno s Tombuktů od příštího
zítřka. Snad ani ne v pěti stech letech. Což
na tom. „Rozmnožíme se tam dole a na
plníme svět... Pojďte tedy se mnou, p
něvadž jste příliš natlačení. (Ň eřeklo by ve,že
mluví
sleďům?)
pro ženy.
všechny,
beru s ksebou
muže,Mám
berumísta
s sebou
atd., atd., atd,“
Prosím za odpuštění, že vám předkládám
tyto píitomé
citáty, avšak zdálo se mí užitečno

a 1... vlastenecké oznámiti REKLAMU,

upomínající tak dobře na ručeje zlata, jež
jalo se druhdy téci před zraky subskribentů
Panamy. — Bezplatnou, bezpochyby, neboť
Zola jest ještě více pitomec než padouch.
Avšak kapitalisti, nejnižší nebo velicí, mají

býti vždyckychránění. Nejsowliž krátkými
střevy

Francie?

Po odložení všeho toho lyrického braku
zbývá tu, že mladý žvástal jest synem toho
ze synů pušťáka, jenž dobude Afriky. Tento
výbojce, jenž nevypadá, jakoby se nudil,
měl osmnáct dítek a tento chlapik má jíž
sám čtyři. Ve dvaceti letech bude jich snad
na šest set. Hleďte, co to vydá, věřiti VživofL.

Jest zde dítek a buvolů, jež není možno se
čístí. Jest zde též Niger a jeho souostroví.
Až k neznámému, jenž stává se plodným.
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„Símě neznámého jsouc rozseto, vydalo by
žeň báječné mohutnosti“,
Všechno to, potřebí to řikat1? děje se
„laškovně pod žhoucím sluncem tropů“.
Nato zvedá se stará plodná pramáť právě
v čas popravování svého lehátka: „Na zdraví
těch, kdož budou milovati, praví, kdož budou
ploditi, kdož s/voří nejvíce života !!!'“ "Tato
prastará zadnice jest přesvědčena dle víry

Emilovy, že se TVOŘÍ Život.

Po skončené hostině objevuje se poslední
triumf kolem prastarých plodných manželů.
Příval vítězící plodností zahrnul je svou ra
dostí .. . Ve svém velkém věku, v BOŽ.

SKÉM STAVU DĚTSTVÍ, do něhož se
vrátili, nepoznávali již ani vědy chlapců, ani

děvčat... Pak, byly zde matky, zabývající
se kojením, podávajíce prs pod stromy se
dice, bavící se vespolek, s ňadry obnaženými,
v ušlechtilé veselosti. To bylo rozhodné ví
tézství plodného mateřství nad panenstvím,
vrahem života.

Potom ještě refrén:
„Mléko řinulo se ustavičně z kojících
prsů, věčná míza živoucího člověctví.A tento
——

——
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světa, a dmul se, a překypoval pro věky
nekonečné,“
Idiote.
V ŘÍJNU DNE 7. // Byl mi konečně
donesen poslední feuilleton „Plodnosti“. Bůh
buď pochválen po všechny věky věkův.
Několik citátů:
„Co nejvíce živoťa, k vůli štěstí pokud
možno největšímu. Takový byl úkon víry
v živof,“ Milion, nabízím milion tomu, kdo
mi vysvětli tato slova.
„Nebylo v Historii učiněno ni jediného
kroku v před, aniž by množsíví neposunulo
lidstvo na jeho dráze,“
Nebylo nikdy velikánů, kolů národů —
před Emilem. jÁ st dobře vštěpte v paměť.
V Medanu myslí, že Cesar jest slovo assyr
ské, jež znamená tolik jako množství. Jest
podivuhodno, jak nízké ideje navštěvují tuto
pitomou palicí literárního příštipkáře, zvyk
lého vykřikovati svůj výrobek plnou hubou
v chudých čtvrtích.

„Povinná
Není
že by, Ona
byla
uložena
lidempráce.
jakožto
trestpravda,
za hřích.
jest naopak samou duší světa ((297). Když
se dítky pobízejí, budou pouze nástroji bo
hatství.“ Tak mluví, šeptajice,když jim zbývá
jakási podoba duše, obchodníci s otroky.
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„I zvítězí živoť,obrození života, uctěného,
zbožňovaného; toho náboženství života, jež

dlouho dusila dlouhá, šeredná můra kato

Jicismu.“
Kult „ženy plodné a země plodné“ jest

kultem budoucnosti.Takhle: V každém městě
nebo městečku dva chrámy : chrám Práce a
chrám Řitě. Kolem prvního místo obyčejných
prodavačů devocionálií budou zde prodavači
obušků, bičů, karabáčů, knut, opratí a ohlá
vek, býkovců atd. U druhého obchůdek se
zdravotními mycími houbami, vaničkami,
přístroj na vystřikování a na klystýry, prů“
svitné deštičky, ba 1 preservativy, vůbec
veškeré příslušenství, jichž může sí přátí
moudrá zbožnost, opatrná, ačkoliv vroucí.
Toť opravdu po čertechkrásnější než Křesťan

ství, —nentliž pravda, Francis de Pressensé?
„Matouš a Mariana skončili jako kero
ové života. A ve své velikosti heroů chovali
též celou žádostivost, kterou hořeli, božskou
žádostivost, tuto vyrabitelku a pořadatelku
světa, jež je navštěvovala úžehem plamene“
Ach! to dobře působí, že opět se shledá
váme — posledně — s touto dobrou starou
známou — frásí!
Zdá se, že oba staří přemýšlejí mnoho
o hřbitově, kamž je, tvrdošíjné rozplývavce,
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jejich nespočetné dítky bezpochyby něžně
doprovodí. „Doufali, že se tam pospolu po
loži, týž den, neboť nemohli uchovati ží
voťfa(!) jeden bez druhého.“ Slyšel jsem
dobře, Pane? Což budou tyto dvě mumie
dělati ještě dítky ve svém hrobě?
Jaký může býti základ, jaké dno, jaká
vnitrná myšlenka tohoto bídného ducha, to
hoto škodlivého přepisovače všedních frási,
tohoto pitomce, jenž k pláči nutí? Zda se
mi, že slovo Živof, s nímž setkáváme se
skoro na každé řádce v tomto posledním
feuilletonu a jež naplňuje celýromán, mohlo
by býti klíčem tohoto mista.
Zde prosím za odpuštění křesťany,všechny
kategorie křesťanů, od hrdinských, jsou-li
ještě jací, — avšak tito mají lepší věcí na
práci než mne čísti — až k plevnatým a
tlustokožným. Naskytuje se zde, to dobře
vím, spojení idei, jež jsou hrozná a důvěrné
obcování slov, jež podobají se rouhání.
Nutno však přece pravdu pověděti.
Nuže, víme na základě Evangelia, že
Ježíš jest Život a že právě on sám nás vy
učil: Ego sum vifa. Inteligenci schopné Ab
solutna v těchto slovech celé křesťanství se
objevuje.
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Zajisté bylo by to nevýslovnou urážkou
Duchům hbitým a po nebi rozniceným,
kdyby se předpokládalo, že se může Zoloví
v okamžiku osvícenějším přisouditi podobná
inteligence. Avšak 1 když by neporozuměl,
mohl čísti neb slyšeti, že se tak věřilo mezi
křesťany, mohl tu uzříti svýma velkýma
očima bez světla zbožnou formuli, jíž vy“
užitkoval zneuctiv ji, uvrhnuv ji v trouchni
vění jako ztracenou květinu v strašné bláto
svých útrob. Ostatně jest dobře známo, že
jakýsi pud vyšlý z Dola uvědomuje vždy
neomylně tyto sluhy Satanášovy.
Nuže, objevuje se zde fraseologie ohro
mující a zvláště nepochopitelná, a to tak
dlouho, že myšlenka svatokrádeže takovým
zneužitím Slova se duchu nepředstavuje.

Tak, a jenom tak možno vysvětliti hro
madu slov, jinak velmi pitomých, jako:
„víra v živoťf,... vítězství života, .. . nábo
ženství Zivoťa,... heroově živofa, ... ŽÍVOf
požadující heroismu, .... nenasytný Živof,
jenž chce, bychom se mu celí oddali“,...
a, abychom už tomu konec učinili, „město
pokoje, pravdy a spravedlnosti, totiž jedině
žádoucí vládu ŽIVOTA svrchovaného, ko
nečně pána času 1 prostoru“...

134

LEON BLOY- OBVIŇUJUSE...

Nahraďte slovo „život“ strašlivým Jmé
nem, ži go omne penu fleclafur coelestium,
ferrestrium ef infernorum, a patřte, zda to

nenaháníhrůzy!...

Vypravovalo se mí, že jistý Belgičan,
náramně napařený dily Blbcovými, odhodlal
se jednoho dne, že ho vyhledá, by ho spatřil.
Neschopen udržeti se, letí do Paříže, pak
do Medanu, a právě maje zazvoniti u mřížky
tohoto domu nepřívětivého, jenž podobá se
románu těto serie, zastihl najednou člověka
vážného, v kšandách a s čelem drsným,

zbrázděným nesčetnými vráskami,...

kte

rak právě bleje s výše okna nebo balkonu.
— Co jest to za prase? otázalo se dítko
Mosy jistého venkovana.
— To jest pan Zola, odpověděl sedlák.
Jaké to světlo v tomto vypravování!
ŘekLliž jsem pak všechno o tomto ne
šťastníkovi, jenž umře, aniž by zvěděl, že
byl čtyřicet let pitomcem a čtyřicet let zlo
čincem ? Snad. Zatím nerad bych se vzdálil,
bych mu neudělil almužny.
Ubohý Emile.

V krátkosti musíme se opustiti!...
Běda' ničeho dobrého nemůžeme se do
mýšlet:i, ba ani z daleka tušiti o takové
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osobě jako ty, jenž jsi neměl nikdy ušlechtilé
myšlenky, aniž jakého šlechetného hnutí.
Upamatuj se na svůj ocean svíňstva ... Co
se týka Dreyfusa, kterak chceš, bychom tě
považovali za nezištného advokáta, když jsi
tolik měl získati a tak málo ztratiti?
Což neví kde kdo z půldruhého poko
lení, že jsi nevýslovné obžerství, nekonečně
nesnadné k zatřídění a jež docela nemá
jména? Příliš jadrně, než aby se to nevě
dělo, řekl to již Jules Barbey dAurevilly,
hluboký a silný umělec, jenž odmítal tak
zarytě, když jsi chtěl mu natíratí podlahu.
Což mohu já ještě ?
Mluvím-li k tobě, Zolo, nalézámelí síly
a přemáhámeli strašnou ošklivost, kterou ve
mně vzbuzuješ, to proto, že pomýšlím přece
na tvou ubohou duši.
Chceš naprosto, by se ti obdivovali k vůli
tomu, že jsi hájil onoho setníka, bys 02

vinil — ostatní!.
Oh! té bolestné vise, jež mne stihla ve
skrovném kostelíku Koldinském, když jsem
konal Křížovou Cestu, v okamžiku, když
jsem se modlil před barbarským obrazem
XII. zastavení!
Kdosi, jenž na neštěstí tě čte a jehož
nechci jmenovati, vyjádřil mi málo dní před
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tím nejprudší a nejhrdější opovržení pro
bytosti — nehodné každého zájmu — jež
tvé knihy mohly pošpiniti, totiž v podstatě
opovržení pro malé, chudé, slabé, přemožené,
zdrcené. „Což na tom, psal mi, v srovnání
s tak velkou úlohou a jakmile máme tak
mocnou páku (péro spisovatele článku Ob
viňuji, jak samo sebou se rozumi), co záleží
na pitomém románu Plodnosti ?*“*
Tento pohrdač, jenž jest jednou z nej
novějších a nejžalostnějších vymožeností Ale
xandra kramářů, přešel v hlubinách mé duše,
v pochmurně zasmušilé brázdě mé pamětí.
A v témže okamžiku, v téže vteříně, aniž
by tím modlitba byla zmatena, jakobych
viděl jednoho z 7o0zdrcených právě v téže
chvíli, na jakémsi ostrově Propasti, drženého
duchovními řetězy, silnějšími nad železo,
vězněného v pekelné ztrátě naděje, a jehož

proces nemohl, neměl nikdy nikým býti
revidován.
Podomní obchodník tohoto mátožného
přízraku, této můry, jmenoval se Emil Zola.
Získal čtyři sta tisíc franků ročně prodává,
ním smrti a nikdy nikomu ani troníčku
neudělil. Následkem toho mnoho milionů
hlupců nebo rošťáků považovalo ho za rov
ného převelikému muži, a on k vykonání
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své potřeby použil národa druhdy křesťan
ského, jejž spravedlnost Boží uvrhla do
prachu země.
Nuže, ještě jednou; myslím, že vrcholem
pitomosti jest uvěřiti, že bys mohl býti ve
Iikodušným, byť jen na jedinkou hodinku,
že bys mohl učiniti něco šlechetného. Tvůj
národ není takový, tvůj národ odpadlý a
zvrhlý. I kdyby se zdálo, že vykonáváš sku
tek pravý, tu bys měl, nebo bys myslil, že
máš z toho prospěch a vlastní užitek, — jenž
se nemá vyjeviti leda na Soudě Posledním.
Nuže, starý mazle Třetího Stavu, starý
dráždiči a topořiteli pyjů lidí podrobených
daní žívnostnické, vyznej, že si vzpomínáš
na svůj článekuveřejněný figarem z 18.ledna
96 a jejž jsi nadepsal „Samotář“. Timto
samotářem byljsi ty, člověk přecestád, davů!
Ale což, tebe logika vůbec málo navštěvuje.
Myslil jsi tehdy o sobě, že jsi kancem., Každý
spisovatel, pravil jsi, jenž nevyzíská peněz,
marně se dámě koří.“ Shakespeare velmi
málo jich vydělal a Dante ještě méně. Tys
nad ně náramně se vyvýšíl. Hle, jak to vy
padne, když se někomu porozumí. Článek
ostatně byl psán hrozně.
Připusť, že máš vždycky tutéž náplast na
to, co ti ochotně poslouží. Ano, bezpochyby,
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chápu, trpíš tím, že jsi považován mladými —
snad též několika starými mého druhu, —
za bzdinu chlapa a za kakala. Tvoje benátská
upřímnost přinutila tě, bys vystavil si v ře
čeném článku toto vysvědčení bez velikosti.
Nebylo ti možno skrýti, co jsi plnou hubou
vyvalil plivaje, pří jediné myšlence, že mladí
lide, kteří čtlí vášnivě chudé básníky jako
Barbeye dAurevillycho, Villiers de UIsle
Adama a Paula Verlaina, tě považují za starou
zednickou lžíci, jež lejnem omítá. Bylo to
mou vinou? ptám se tě.
Bylo ti třeba buď jak buď odvety,a aféra
Dreyfusova na štěstí se namanula. „Ve svém
vysokémvěku,v BOŽSKÉM STAVU DĚT.
ŠTVÍ, do něhožjsi se vrátil“, přirozeně chtěl
jsi se ukázati jako heroj. A tak jsi hájil
1zachránil Dreyfusa, jenž se od tebe nakazil
malomocenstvím a jenž, kdyby tě znal, ra“
ději by si ponechal svůj Ďáblí ostrov.
Dle mého mínění zločin nejdokázanější,
odplacený pykáním nejhanebnějším, zaslu
huje přednosti před nevinou, tebou doká
zanou. Avšak toto aby již oddálilo valbu
souhvězdí:
Autor Zeměa tolika jiných sviňáctevstává
se mstitelem utiskované Neviny! dovoláva
telem Spravedlnosti!! svědkem Pravdy!!!

==%=
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Ejhle, tady ta poslední hanba; ejhle, toť
poslední, nejhorší urážka Francie!
Ať žijí mrtví!
Francie byla opojena slávou vojenskou
zvláště od Napoleona. Válkou z r. 1870.
vystřízlivěla strašným způsobem. Cosi přece
zbývá ještě ze starého opojení. Vesna slávy
velikého Ciísaře v těchto posledních letech
to dobře dokazuje.
Jasní se dnes tomuto nešťastnému ná“
rodu, 1 poznává, že jeho generálové jsou
pitomá hovada nebo hanebnílotři a padouši,
že jeho vojenské velikosti již není... A hle!
Francie v zoufalství!
Jaká to příležitostpro tebe, Emile! Ne
dvořil jsi sé dámě nadarmo. To se tí musí
přiznatí.
Avšak ted, Ó bídníku, teď, kdy tvoje
stížnost přenízkého uličníka proti rozsudku
jest přijata, dnes, kdy Západ Světců a Heroů
pohroužil jsi do své špiny, zdaž pomyslíš
st opravdu, že tisic nevinných galejníků, z0«
tavovaných tvou nečistou prosou, může t1
odpustiti toto nevyslovitelné zhanobení ?
Slyš, jsi-li schopen slyšetí a rozuměti,
Jsi narozen, neví se kde, jako se rodí ne
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zvěstní. Budiž. Praví se, že jsi splaškou
Benátek. Uznávám to. Rodíme se, kde mů
žeme, a jest, jak Bůh chce.

Avšak býti naprosto zbaven toho, co
slove od století Zuchem francouzským; býti
olověnou zadnicí, přirozeným a kontinen
tálním troupem, jenž nedovede rozjasniti
čelo bližních právě jako nedovede zdĎavifi

vrásek svoje čelo, a v témže čase,... pano
vati nad Francií! hle, to již přestává všechno.
Jsem nucen vyznatí to.
Kdo by tomu však uvěřil! To ti nepo
stačuje. Jest ti třeba, by století přišla na
pomoc. Napsal jsi pí. Dreyfusové, že jsi
POETA a že následkem toho vzdálené po

tomstvo připomene sí tvoje přípovědi!...
Kterak jest možno, ubohý hochu, že
nemáš aní přítele, by tě poučil, že v ho
dinu, která bude následovati po tvé smrti,
dle všeho právě tak blízké jako hanebné,
nenajde se jediné bytosti lidské, schopné
pověděti, co jsi napsal nebo co jsi nenapsal;
a že trochu později, až tvoji kupci se roz
ptýlí a hrnce na vaření zastraší se samy
nesmírností tvé fravičské,jedovaté polévky,
staneš se velmi špatnou aférou ?
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Politovánihodný Zolo, nezbudeti již ni
čeho než Otcové Augustintání od Nanebe

vzetí Panny Marie a jejich „díra“!()
Ti, osmělují se doufati, poznají brzy, čím
jsou ti povinní a budou snad, — opustivše,
konečně ! své kleriky, — tvými posledními
čtenáři.

Zde, Emile, neporozumiš již. Propouštím
tě tedy a mluvím k ostatnim.
Bylo by třeba slova více než lidského
k náležitému ocenění toho zprznění kněž.
ského stavu, jehož se dopustili tito odstra
šující klášternici. Nynější pohoršlivý škandál
časopisu Kříže, ať už nepovšimnemesí ostat
ních listů pobožných, jest opětné Spasitele
na kříž přibíjení.
Nevědomostí a zvláště moderní bezbož
ností, jak známo, stává se, že se nevidí
v Knězi více než člověk. Io myslím, jest
nejnižší myšlenka stoleti a proto nejvše
obecněji velebená. Bylo tedy nevyhnutelno,
by spousta takového veřejného pohoršení
byla ohromná u národa, jenž po tolik mě
síců měl bezejmennou podívanou na skupinu
(1) Viz výše, str, 112. Týž dům, Poutník (Pélerin),
24. září, V čele Obraz Marie, pod ním slova: „Adveniat
regnum tuum“' a na konct objemný nočník. Myšlenka
Otce Bailly-ho.
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kněží, rozhořčenou na ubožáka, o jehož ne
spravedlivém odsouzení věděli, a každého
jitra, — ústa plná Krve Kristovy — kterak
lízalí krví postříkané boty mučitelů!
Vzácní jsou dnes křesťané, kteří vědí, že
křesťanství tkví úplně celé v Kněžství!
Mám přítele, jakýsi druh mathematika,
jenž jedním z těch zázraků, jichž pochopeni
jest lidem odepřeno, mohl uchovati sí ži
voucí duší a inteligenci schopnou jistého
počtu záchvěvů.(*) Tento statný hoch právě
mi napsal šílený dopis, by mi oznámil, že
po nepochopitelné hanebnosti, poskytnuté
těmito duchovními, kteří doufají, že tak
dobře vyjdou s bezbožeckou vládou, neciti
již nižádné potřeby prostřednictví žádného
kněze mezi Bohem a sebou.
Kolik jiných takových, jichž neznám! Nic
činiti zjevně. Pohoršení dané lidmi, kteří
přijali moc posvěcovati Chléb a Víno a pro
měňovatí je v Tělo.a Krev Pána Našeho
Jezu Krista, i na útěk obraceti démony,jest
pohoršeníjisté, poskvrnění, ježnic nevymaže.

„., A bylo by šílenstvím pokoušetí se,
by se vpravila do lebkové schránky konce
století tato prvopočáteční zřejmost, že ma
(1) Jest třeba říci, že tento mathematik mne ha
nebněéopustil?

=
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thematická jistota není otřesena nehodností
geometra nebo deseti tisíci geometry, a že
není v moci žádného špatného kněze osla
bitt autoritu Rozkazů Božích nebo Rozkazů
Cirkve.
To přesahujeschopnost nynějšího mozku.
Ostatně tato aféra Dreyfusova, o níž jsem
tolik mluvil s nechutí, jedině k vůli Zolovi,
jest bez odporu jednou z nejzvláštnějších
na světě. Nepravim z největších, avšak nej
zvláštnějších.
Právě tak jako slavnékatastrofy poslou
žila k prosívání duší. Upadek nesmírný,
odstrašující. Poznal se nekonečný počet pí
tomců, bidáků, odpadlíků, otroků, hampejz
níků, katů, a zjistilo se, že tento počet jest
stejně rozdělen na dvě sírany.
Jakoby něcohlubokého a dokonale vnit
ného bylo v nebezpečí, viděli jsme, kterak
zástupové ztrácejí rozum nejen ve Francii,
nýbrž v Evropě a na celé zemi. Hledám
dobu, v níž delirium lži, zuřivého blbství
a pokrytecké ukrutností byly zniversálnější.
Vše přesahuje nekonečně židovský setník
a podobá se předzvěstí Potopy.
Kterak možno od té doby, kdy nečistý
a hloupý proces Remešský jest ukončen,
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pochybovati, že neštěstí tohoto člověka bylo
záminkou oběma druhům psů, by se spolu
sekáním čelistí svých rvali o Francii.
O zajatceĎáblova ostrůvku, navráceného
rodině a píjícího mléko, nikdo se již neza“
jímá. Nikdo již o něm nemluví. Stroj vá
lečný přestal ve svých výkonech, nářadí ho
dilo se mezi haraburdí; avšak každá tlupa
proklatců uchránila si svou bojovnou posíci,
svou čáru bitevní.
A úplné zapomenutí tohoto jména ne

štastníkova, jimž ohluštli zemi, mlčenípřišlé
náhle po tak náramném povyku, chovají
v sobě ani nevím co odstrašujiciho.

Čeká se NĚKDO.

POST-SCRIPTUM
—£f

Páni soudcové, neod

soudíte Emila Zolu, Onf
jest Cfl Francie.
Judr. LABORIÍ.

|
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j exemplář „Plodnosti“, jenž právě
vyšel. Ohromná spousta 750ti
stran a 26.000 řádek'!!!
Najednou se dozvídám, že tento škvár
jest první knihou nové serie, jež jest nade
psána neuvěřitelně:

ČTYŘI EVANGELIA
Červěnky nerozhlásily tuto okolnost. Blbec
chtělpřekvapenía na mou věru! mámho plné
plíce.Vskutku hádankou zůstane, kde spiso
vatel tak špinavý tolik důvtipu pochytil?!!!
Vše se teď vysvětluje, volba jména Matouš
a rodokmennývýpočet,snad jiné podrobnosti,
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ažpotud nesrozumitelné, pokud nevědělijsme
zámysly tohoto exegety, jenž umi sotvačistí,
jehož nevědomost jest nekonečná a jenž roz
umí svatému TIekstu jako vlašská kráva
Modlitbě Páně.
Bylo by patrně bez zájmu konstatovati
jednou pro vždy dokonalou bezbožnost,
smímo-li tak řící nepoctivost v bezbožnosti
písala nízkého stupně, jehož každá řádka
jest prosycena, aniž by o tom věděl, kře
stanskými formami, jak se mu vštěpovaly
v jeho prvním politovánihodném dětství, a
jenž odvažuje se „mluviti o šeredné můře
Katolicismu“!
Nemyslíte, že dříve, než vypustil pro set
níka „mučně“ rozhořčení bez výmluvností
paralytika; dříve než začal plivati proti tomu
neb onomu vojínoví obžaloby ze lži, ban
ditství nebo porušení povinnosti; nemyslíte,
že by tento justiciár záchodu, tento rytíř
kadění, měl napřed ospravedlniti sám sebe
z hanebných urážek svého bídáckého a prů
sjmového románu o Lurdech a ze sprostých
žvástů svého pamíletu proti Římu, v němž
neodpustí nikdy nikomu, co má lidskou
tvář, že tam byl přijat jako mamlas?
Avšak co pravím? Od několika pětiletí
píše bezpochyby z rozkazu, jako jiní pro
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pouštějí zločincenebo odsuzují nevinné. Tajné
společnosti, sdružené se všemi ďábly byly by
příliš hloupé, opravdu, kdyby nevyužitko
valy tak dokonalého otroka!
Čekejme teď, až se objeví ještě tři Evan
gelia. Emil zůstane tak důsledným ušlechtile
ještě nejméně tři léta.
Arnošt Hello — z něhož dle všeho neni
schopen rozluštiti ani řádky a z něhož neví
nic až na to jméno —řekl častokráte, a
| rozličným způsobem, žeZlověk, jakmile sám;
v sobě triumfuje, domnívaje se, že přemohl:
osud, a jenž vyzývá Prozřetelnost, by se do
stavila k jeho soudu, má smrt svou blízko>
Doufejme!
.
Abychom ukončili již se CíypřmiEvange

liemi, není nesnadno předvidati, že hrdina
prvního evangelia jmenující se Matouš, bude
v druhém slouti Marek, v třetím Lukaš, ve
čtvrtém Jan. Této zárodeční ideje jest Emil
Zola docela schopen.
Avšakhle, co mne uvádí v rozpaky. Se
svatým Lukášem a svatým Janem jde to
samo sebou. Svatý Lukáš, jak možno uhod
nouti, poskytne mu příležitost k nečistému
rouhání, jimž obveselí všechny obchodní
cestující a jimž se jeho sláva nevypočítatelně
| rozmnoží. Svatý Jan propůjčí mu křídla
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Orlí. Dozvíme se rozhodně, že „Slovo jest
v něm, v Zolovi, a že on jest Slovo“. Jak
možno viděti, toť velmi jednoduché.
Co se stane se svatým Markem, nevím.
Vidím pouze Lva, jenž by mohl posloužiti.
Třeba ještě věděti nebo vzpomenoutií sí, že
jednoho dne tento ubohý tchoř Emilův sám
sebe nazval Ivem (Gi! Blas, 25. března 94).
Kolkolem vzato, jaká tu příležitost pro
pokračování v malé reklamě pro Niger a
kolonisaci Sudanu, jenž vskutku zdá se býti
svatou zemí plnou „černých Ivů“ a „hrba
tých buvolů“!
Pravda, že tento smradoch může zitra
chcípnouti.(*) Toť milost, jíž jest třeba z kře
sťtanskéhomilosrdenství přátí odsouzencům,
kteří mohou pouze ještě zvýšiti nevyslovi
telnou krutost svých věčných trestů,
(1) Zola zemřel v září 1902. J. F.
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DOTISKNUTO
dne 25.června 1910

knihtiskárnou
KRYLASCOTTI

v Novém Jičíně

na Moravě pro

S+T-U-D. I. U-M

ve Staré Říši.

