
121o120 Získal jsem ve svém životě dvou podivn1ich zkušeností, které
snad st,ojí za to, aby si jich povšímli i jiní. První: kdykoli jsem
byl něk1fm opravdu a hodnotně obdarován, byl to někdo chudši
než já. Druhá: kdykoli jsem se v životě o něčem opravdu pod-
statném a d ležitém poučil, bylo to od člověka mladší'ho, než
jsem byl já. Stojí snad za to, zamysliti se nad tím.

Umí dávati jen chudf ? Skoro se tak zdá. Snad proto, že musi
nalézti nejprve v sobě, ve své bytosti něco, co pňidá k daru, čím
jej dováží a učini tak darem prav;7m, skutečn;1im.

Jest mládi prosto moudrosti? obyčejně se tak soudÍvá; ve]mi
ukvapeně. Dlouhoživost brává se za moudrost; ale ona svědčí
jen o dobrém trávení a ničem jiném. Veliká větširra lidí stárne do
hlouposti, pošetilosti, stiízlivosti a pňedsudečnosti; Ťíká tomu *
ve]mi neprávem _ moudrost. Je to jen okoralost, neschopnost
cítit, vnímat, myslit a soudit. I v mládí b;.,Ívá často moudrost,
musí se z něho dovést jen vyčÍst.

A tak nenechám si vzíti své dobré právo, abych se nepoučor'al
od mládÍ a neradoval se s ním z jeho objevri' Či snad proto, že se
tím vydávám nebezpečí, aby mne nějaky pan X nebo Y ne-
podezíral z lichocenÍ, mám zapŤít svtij soud a neradovat se z té
nebo oné básně Wolkrovy, když mně pť.i četbě ustrojila opravdu
krásnou chvÍli? Myslím, že toho ki'ivocestného, hokynáňsky malo.
dušného tichošlapstvi jest v Čechách aŽ t,ak dost, abychom si je
molili odpustiti my literáti nebo novináii, nota bene novináii,
kteŤí chceme b;iti franctireuňi dobré lidské pňe. . .

Budu se tedy dál učiti od mlad11?'ch, ať tím koho pohoršuji nebo
ne; a od mlad;1ich v první ňadě. To jest mrij komunism dobré
známky: učiti se všude a ode všech. Nevylučovati nikoho. Není
to tak snadné, jak se zdá na první pohled. Žaaa to oproštění
a odosobení mnohem většÍho, než aby ho byl schopen kdokoli
kdykoli. A jest částÍ nové discipliny, aé se jí ňíká klasicistická
nebo realistická, o níž jsem se rozhovoŤil v tomto článečku, té
nové discipliny, již by si měl uložiti každf z nás dobrovolně.
Dňlve než kní bude pŤinucen během věcí a tokem pŤíštÍch dějri.

Franctireur a žoldá,k

Na m j íeuilleton o internacionalismu, uvei'ejněnf v tomto listě' odpovÍdá
V. Dyk v posledním Lumiru těmito líbeznostmi, které maji jeho obvyklou dnešnÍ
rlroveťr myšlenkovou' Prf mt)j článek mu pi.ipomněl debaty posluchaět1 prvniho
ročniku university z devadesát;/ch let minulého století. Proč nenapsal V. Dyk
radikálně: kvartán 'nebo kvintán ? Mohl mne zabít dtikladněji. Dále odhalil
V. Dyk hluboké vnitl.ní spĎíznění nrezi mnou a kasami kapitalisttl. ,,Jsou to právě
kapitalisté, kteŤi si praJi Šaldy a Pujmanové.Hennerové.., aby hájili a propagovali
internacionalism, piše náš rytÍi péra.

Tato mrzkost V. Dyka Žádá si slovička odpovědi. Já právě jako panl Pujma-
nová-Hennerová jsme v Tribuně placeni jako liter rnI dělníci - nic vÍc, nic míĎ _
a nic jinak. Ne za směr a tendenci sv ch článk , kterou s námi nikdo nesmlouvá
a v niž jsme plně volni: mrižeme psáti pro kapitalism jako proti němu, pro na.
cionalism nebo proti němu, pro sociaiism nebo proti němu, pro internacionalism
nebo proti němu _ zcela po svém svědomí a pŤesvědleni. 'fribuna jest nám uolnou
tribunou: proto do ní rádi píšeme. A vydávají.li Tribunu kapitalisté, jak vi p. Dyk
(já toho nevím, poněvadž se o to v bec nestarám), nakládají snad Národní listy
proletáňi? Že by ostatně na propagandě internaciotralismu měli zvláštnÍ zájem
kapitalisté, jest směšné: kapitál žije a tyje naopak nejvíce z obmezenosti naciona-
lismu, jež vedou dňive nebo později vŽdycky k válce, která jest Žni kapitalismu...

My tedy v Tribuně _ já a panl Pujmanová-Hennerová - jsme franctireuri.
Dáme dobrou ránu bez komanda a reglement ve službě dobré věci, dobré pie lidské'
v niž věĚímo a jlŽ sloužime sluŽbou svého volného svědomi.

Ale jakÝ jest poměr V. Dyka k Národnim listrlm a k národni demokracii?
Jest redaktorem NárodnÍch list a jest tam placen tisícovkami, kde {ny bereme ve
stovkách 6vou mzdu literárně dělnickou; strana dává mu nadto mandát posla.
neck:í, honorovan1i pěti tisicovkami měsičně... A zač? Aby psal a hájil volně podle
svého svědomí cokoliv? Nikolivl Abg hdiil ndrodnl demokracii, jejl zájmg, jejl
ltanouiska a hledíska stranickd. Plali mu tedg za určitou tendenci jeho čIdnkťt a pra.
jeuťt, kterd jest mu určena a ddna pÍedem!...

Proto jsem mu dobrou radou, aby až potká po druhé on, Žoldák, Íranctireura,
nechal klidně na hlavě a neobtěžoval ho svou pozorností. A aby prozkoumal obsah
sv$ch tučnjch kapos, dÍÍve noŽ budo klevetnicky očmuchávati cizi, chudé a poctivé.


