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Několik slou ,,Času,, z 6. čeruence t. r.

l. Nedebatuji nijak s p. }Ierbenenr o filosofickém problému, kterJr jsem forrnr.loval

ve svlch dvou článcích o hrách sl. Pospíšilovyl. Nechávám zcela klidně rozhodn<rut

čtenáíťrm' kteňÍ sledovali diskusi, formuloval.li jsem otázku správně a ÍcŠil-li jsem
ji správně či nic'

2. Nepru se takÓ s p. Herbenem o tom, kdo z nás dvou f alšouat mgšIenkp o smgsl

slou v debatě. I to pfenechávám kliclnč rra rozhodnutí lraŽdému, kdo se o pŤi zajlmal.

3. Pan Herllen naŤíká mne však z nečestnosti povalu, Í|<a, Že ho ,,nedovedu
uraziti.., poněvadŽ ,,má o mně ustálené mínční.. ze sr1ržky, kterou se mnou měl
o t H. G. Schauera i ze sráŽky' kterou měI s p. A. Sovou pro ,bástríka.byrokrata.'

Proti tornu tvrdím:

a) Zachoval jsem se ve sporu o f H. G. Schauera k p. Herbenovi noproslo čestně
a logáIně. Spor točil se kolem dr'ou punktťr: nejprve tvrdil p. Herben, Že jsem podo.

biznu Schauerovu naprosto slcreslil - tu jsenr se ovšem hájil. poněvadŽ Lo nenl
prauda, poněvadž porlobizna má v Llt.listech 1892! je pŤesná a spráuná. To doznal
mi sám p. prof. Masarglt, jehož studie moje o Schauerovi pŤiměla, že mne, tuším

v bÍeznu 1893, v době sporu s Časem vy|rlerlal a spráunost iejí mi píiznal' A drulrf
punkt: byl mezi mnou a p. Herbencm spor o autorství Schauerovo k rrěkter$m

čIánkrlm v ,,Čase.. a o poměr jeho k realistrim. Já poclle sdělení, jež mi f Schauer
učinil' líčil věc jinak neŽ p. Herben; kdo měl z nás pravclu, nenrohl jsem rrrzhodnouti,

a proto konstatovav tuto situaci, sám z ctobré uri/e podal jsem i versi p. IIerberrovu
v jec lnorn,,Zas lánu.,  v L i t . l i s tech 18933. VJ 's lovně pak lam jsem konstatoval ,  že

z dobré vťtle - nemolra rozhodnouti nrezi oběma versena - uvárlínr i versi p' Her-

benovu. - b) Ve sporu pp' Sovy a Herbena o ,,básníka byrokrata.. (p. I(lášterského)

netněl jsetn uťtbec niiaké učash'
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L - [Viz zde na str. 176 n. a na str. 254 n.]
2 - |viz I ir it ické projevy 1, str. 77 rr.]
3 . [Viz l{r it ické projev5' 1' str '  425-432]


