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Budu vam vvpravovafi o živofe, jednani a nazorech
krasnč a dobre pani Judity. Avsak, drive nežli začnu,
je potrebi porozpraveti o nžkfere jinč veci.
Stalo se, že vkročil do ctnosrneho domu slovinske
poesie neslušny človek, na pfivetivy pozdrav plivl
na muj kabaf a odešel rychle po zaprašeni ceste mo
to, aby ho nekdo v pravem čase nechytil za uši. Čim
jsem zarmoutil toho hocha? Ach, nevinne jeste nikoho neobesili; nebyl-li to zlosyn, aspoii v svčm
mladi jablka klatil. Nepfivetivy hoch, jenž mne kabat
pošpinil, zblaznil se nad m^m hrichem; a pfece jsem
si zasloužil te zrejme pohany a pravdu mel, když mne
tenkym svym hlasem rozkazoval, abych vzal šidla a
kopyta a zanechal čistehochramuslovinskeliteratury.
Muj hrich byl veliky omyl, jejž jsem ze strachu zpo~
zoroval tak pozde, skoro již pfiliš pozde. Dlouhou
fadu let vypravoval jsem vam vesele i smutne udalosti, pel o bide a trpkosti tohoto života a zdalo se
mne, že je to umenf. Myslil jsem take, že jest svet
takovy, jak ja jej vidim, a že ja mam pravdu a v ne
čem dokonce jsem čist, jsou-li me brejle, ze života
neveselych zkušenosti zhotovene, tak kalne. Nebot'
zdalo se mne dale, že podminkou všeho umeni je umelcuv život a z toho života zrozena zvlaštnost jeho
oči. Predmet je tyž, a kdyby se d/vali všickni lide
stejne, zrodila by zeme jen jedineho velikeho umelce
a žadneho již za nim. A konečne se mne zdalo, že
jsou všechny ty veci znamy již dokonce na Pasekach
a že by delal zbytečnou praci, kdo by mluvil dnes
lidem o „Novem spisovani."
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Mylil jsem se; tento hoch mne vysvStlil, že jsem se
mylil. Poslouchati je treba, moji drazf, jak v našich
krajich spisovni lide mluvi o umeni. Na vefejnem
trhu, v prifomnosti lidi, ne že by jim nekdo blahosklonne radii: „Mluv, komu je dan dar jazyka!" —
Tak mluvi: Neni hlavnf veci umelecke dilo — umelecke dilo!... Rozumife?... Spiše je ffeba, aby bylo
take umelecke dilo — no, čeho jeste? Jeste mnoho jineho, 61 Umelcum se ani nesni, jak duležife jsou jejich povinnosfi a jak velika je jejich zodpovednost
pred Bohem a pred lidmi. Kdyby si to tak umelec,
lehkomyslny človek, jaky je, jen trochu uvedomil —
devetkrat by se rozmyslil, drive nežli by nesl sve
srdce na prodej...
Sedela žena na trhu, flusta a poctiva žena; proddvala vejce a neudelala nikomu nic zleho. Jde mimo
pan, veliky a važny pan, v černem kabate. A zastavi
se pred ženou. „Zač", pravi, „zač jsou vejce, marko?"
— „Zač budou?" pfivetive odpovi žena. „Čfyfi za
deseti" — »Nejsou draha a vskutku, matko, krasna
vejce jsou to, tak vhodna žaludku jako take pf ijemna
chuti!" A vezme vejce, poklepe tenkym nožikem tu,
poklepe tam, priloži k ustum a vypije. Važna je jeho
tvaf. „Vejce je takove, jake ma byti vejce. Avšak,
matko, byla jste na velikonoce u zpovedi?" — „Každy mesic, pane, take u pfijimani!" — „Krasne je to
a prospešne. Avšak povezte mne, jak vychovavate
svč deti?" — »Nemam deti, pane, prominte!" —
„Ješte snadno mužete miti! A proč prodavate vejce?
Z pouhž lakotnosfi?" — „Zisku neni velikeho, pane!"
— „Avšak povezte mne, matko, jaka je slepiče, jež
snesla ta vejce?" — „Pekna slepiče je to, pane, a ni
komu nic zlčho neudelala." — ,Jake barvy?" — „Hnčda slepička, pekne kropenata." — „Povahy?" —

»Skromna slepičkaj flusfa a plačha." — „Jaka jest
jeji moralka?" — „Stydliva slepička je to, pane!" —
„Ted mne vsak feknete, matko, jaky je ten kohout?"
— „Statny kohout, pyšny a silny!"— „Jeho moralka?"
— „Jaky je již kohout. Moralky mnoho nema..." —
„Co?" lekl se ted' pan a rozhneval se. „Tak mluvite
o kohoutech a o moralce ? Vejce, jež prodavate, jsou
dobra vejce, tak vhodna žaludku jako tčž pnjemna
chuti. Avšak kohout je nemoralni! A ja vam pravim,
matko: kdo pohoršuje jednoho z maličkych, fomu
bylo by lepe, aby povesili mlynsky kamen na siji a
potopili ho do hlubin mofskych! A všeho do času!"
— Tak se rozhneval pan a šel svou cestou...
Neni dosti, že je umelecke dilo — umelecke dilo
takč potrebuje, aby slepička byla moralni.
Nač by človek jeste mnoho mluvil? Požaduji-li
toho lide, kdo by se jim vzpouzel ? Maji uplnou prav
du. Pravi, že pri umeleckem dile umeni je vedlejši
vec, hlavni je dobry umysl a moralni sloh. Neni-li
toho, jest nutno vyhoditi pfes prah umelecke dilo
s umelcem zaroven. A že umelecke dilo neni stvoreno pro ^ospele lidi, umeni dychtive, spiše — pro
koho? Cert vi, pro nejaky tak zvany narod, jenž ovšem knih nekupuje ani jich nečte, avšak pfes to je
mlčenlivym a pfisnym soudcem umeni a jeste mnohych jinych veci. Ten narod je veliky chytrak. Sam
nikdy nepromluvi, človek ho nevidi, sotvaže jej citi.
Obhajcu vsak ma veliky počet, svedomitych a ohnivych obhajcu.Dlouhym anemluvnym pohledem prohliži si obhajce umelecke dilo, zakyva hlavou na
pravo, zakyva na levo a zdvihne ukazovak. „Co se
mne tyče, reki bych, že je umelecke dilo opravdu umčleckym dilem.Pfijemnčfvarema štavnate obsahem.
Avšak co tomu fekne narod? To neni pro naš narod.
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