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Zasld.no Času

odmítáme rozhodně domnění, jako by poslední ,,I(ronika.. pana T[ťebického]
v ,,Rozhledech.. byla pokánÍm celclro časopisu a jakousi Canossou České Moderny
pied triumÍujÍcími obličeji našich starfch.

UŽil-li p. T. slov ,,nostra culpa.. a kŤidoval.li boje v ,,Rozhled'ech.. vedené, směI
tak činiti jcdině za sebe a nanejvfše ještě p. redaktora Pelcla.

My' kteŤl jsme v ,,Rozhledech.. kritisováli' bojovali, titočili' se bránili' byli jsme
si vždy vědomi dosahu a vjznamu svfch slov a dnes neodvoláváme z nich ani litery'
odmltáme rozhodně i ten nejmenší stín slov ''gladiátorsk zápas,.,,,Rozhledy.. nyrrÍ
užitfch. NesdílÍme nikterak touhu a voláni jejich po staré a sonetní ,,caritas...
Taková cariÍas, rozlitá po všech a cítěna všemi, je ropuší lhoslejnost, indiÍerentnost,
mdlé podzimní slunce, volání pŤemoženj'ch a kŤivocbstníkú. Je to ta česká' |alešnčt
sentimentalíta _ sentimentalita, kterou se dělala v Čechách vždycky d.iplomacie
a politika. Je to ten falešnf liberalismus a Íalešn diletantismus, proti němuž jsme
namífili maniÍest České Moderny.

Z celé duše poctivě a pňímo rrenávidět _ pak se naučí člověk z celé duše silně
milovat _ a vfron nenávisti tdkoué je pak stejně ctyhodnf jako vJ'ron lásky'

osoby, věci a zásady, proti kter$m jsme stáli' jsou tu dosud a nezměněny -

nevidíme ani nejslabšiho drlvodu k rnetamorfosám a zpovědím'
Co jsme v ,,Rozhledech.. uveÍejnili mg' patiÍ ndm. Dnes ,,Rozhledy., mohou

pŤinésti slrad jakési pozdnl rozželení pana majitele a redaktora, že dal takov$m
projevrlm, bojťrm a p. místa _ jind kasace je nepŤípustna.

V dubnu 1896.
J. S, Machat _ A. Soua _ F' X. Šalda - Y. Mršttk

P. S. Toto prohlášení je projev spontánni, ne uerbífsk!. Neucházeli jsme se
rimyslně ani o podpisy většiny Modernistťr, abychom spontánnost projevu tohoto
neporušili - tak nám běži o chemickou slučivost idejí a principrl - a ne osob.

Rozumí se, že z téhož drlvodu čekáme zĚejm nebo mlčelivf souhlas ostatních
Modernistrl - souhlas danj právě logikou idejí a myšlenek.

otlpouěď p.F,v,Krejčímu na list ze 7. čísla brněnské Niug

I(onečně tedyl Vznik a vj.znam mysteriesnÍ kroniky ,,Pollice verso.. je vy-

světlenl Vysvětlen po|ouŤedním alespoř dopisem p. Krejčího, t. č. premier-ministra

,,Rozlrledú.. brněnské ,,Nivy..' Bohu díkyl Nikdo z toho nemá větší radosti než já'

kritik a vykladač ze l'emesia. Bohu díkyl .fo byl pern kus práce, a čest a sláva

p. Kr'ejčímu' že do něho kous]l Vellrolepj vfkorr p. T. měI totiž jednu věc společnou

s rrejvětšími v$kony světové literatury: temnost, Ano, bylo to hluboké a temné,

temnější snad. než Dantťrv Nov1i život nebo Goethrlv Faust, a mnoho vykladačú

a glosátor ubrousilo si do tupa svá dravčí (: analytická) spáÍata na tomto

balvaně.

Věděl jsem' Že i osoby nejzasvěcetrější jako p. Pelcl jsou v rlejistotě o smyslu

tohoto opusu. Není divu, genius, jak známo, nechává si rád svá tajemství pro sebe
a ani nejbližší nevědí, co ukryl do své práce. Proto pr*ijínral jsem s nedrlvěiivou
reservou vjktady p. redaktora, do koho to vlastně bylo stÍeleno. Pan Pelcl sám
nedržel jednu u!1kladouou / eoril, naopak postctuil a poit(lcel jiclr rrěkolik, neŽ došel

lc té pravé - černuž se zajisté nepoclir'í nikdo, kdo zná obt1ž.e taltové práce z otázky
homérovské nebo dantovské' Jen pŤiklady: mně psal, Že kronika šla proti polittcké
(jen té prj,l) rubrice ,,Času.. a,,České stráže.., proÍ. Masarykovi Ťekl zase, že proti
polilice (zase jen té) listťr: Vgšehratl, Česká stráž a - - RadiltáIní tislg/ (,,Čas..

vyjmul zcela zietelrrě.)

Opakuju: těmto irrterpretacím jsem nevěŤil a to již proto, Že š|y ptoti liteie

a texlu d1|a; v kronice p. T. totiŽ v slovně je jrnenováno i unění a liíeratura.

Byt jsem již polozoufal!, když vyšla ,,Niva.. s famosními objevy a vjklady
p. Krejčího. Nevim sice, jeJi vfklad jeho autentíckl (mluví strašně ceremonáÍsky
aopatrně, jakobyptozrazola|státrrítajernství1 -v k ladjehomátakézabi lL lmne
_ ale nicméně rrezištně se raduju. Záhada rozluštěna, co na tom, žetě1"o bude stát
tŤeba krkl Sláva drivtipul Moriturus te salutatl

1 .,,.. . domnívám se do stanoviska, s něhoŽ jsou dnes vedeny Rozhledy'
na tolik (ahal) b ti zasvěcen (slyštcl)' že se mohu odudžiti (jak bystrél) vysloviti
domněnku, kterd jest utce než domněnkou (pravá perla diplomatické obezÍetnosti|),
komu platilo ono,,nostra culpa".




