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Ncnl ton'ru dávno, ktJy umělci si vybojovali právo trrtti jin]i názor neŽ uznané
au[,or i ty,  j iné c l le neŽ tradiční, j iné c lLčrrÍ než nlasa. Dnes, zt1t i  se,  jako byclrorrr  s i
tnt]li navléci sťará pouta.

Umělec niá bfti zodpověden Irejen za literrirnÍ hoclnotu své práce, ale i za l.aclrr
jiniiclr vztah , podstatně cizícli a vrltllojších, jako jsotr 1lolil,icliá taktika a politickli
posice listu, clo něhož pŤispívá.

Nám j dl: nao pak j en o llutloucí, lirásrrou kul [tt ru, o s1lolc čcn sk1y' Živo t proniknu tf
a Ťízen1l.krásou a uměním, a tcn nárrr není totoŽrr1y' s politikou žtitlné sLrany, tÍeba
si náhodolt osobovala ŤÍzenl budoucnosti, - rny naopak jsme pŤesr,ědčeni, Že uttrě-
lecká práce žije sama sebou, Že je neodvislá od programri a cllrl frakcí. Dllo rrmě]covo
je pto čIouěka uěčného a ne e|emerniho, a proto se o}rl|žínre l,ak nrálo na běŽné a měnrrÓ
programy listtl, do nichž píšerne.

Nerrráme listrr, kter1/ by nám mohl bft, pťaporem; nejsmc jelro rcrlaklory, ne.
bydlítrre ve vlastnírrr domě; a list ve svrlnr celku není literárním vfrazetn rrds, vysl'tr.
pujemc od pŤÍpadu k pŤlpaclrr tra cizích jevištíclr, a ručímc právě jen za Í-cnto pňÍpad
bez solidariLy s jinyimi.

trIánre plrrou volnost prodávali své práce i listrim jin}rm a dllo umělcovo je
nám v dnešním společenském Íádu díiom na prodej - ncbojlmo sc tolro s]ova -
a plně zt{t1vodnčn;y'm, bolrr-rŽel, Že u nás rrevyplněnfnr pŤáním je, aby bylo co nejlépe
prodáno'

Umělcovy lásky a nenávisti nejsou olrrarričeny stranarrli; ulrrělec nemusí b1tt
jej ich pŤívrŽencctn1 u něho není pÍi jÍmání osob.

, ,Novy kult . .  prohlašuje svobodu indiv idua; a zárovt l r i  chce podrobit i  unrčlct l
jedné straně, jedné tňídě. Chcc, aby urnělec s]cdoval masrt; náIrr je rizko v této jeclno.
strannosti a žácllinlc, aby unrč'lcc l, pruni ladd slcdoval sele . jcn to je l<onec koIlcri
rozhoclné.

, ,Nov} kr-r l t . .  s i  pňcjc,  aby uměloc hledět jcc lnÍm směrem. Taková ohlávka je
Irám pi.lliš těsná. Chcemc sc rozlrlérltrout a po pŤípadě i rozletět r'pravo i r.levo, žÍt
v širok1ich obzorech.

Známe jedinÓ po's lání umě]ce: ztě lesni t  to '  co v jeho ni|ru volá po vyjádŤcní.
A znárne jedinf ctruh nepoct,ivosti: nevěrnost vlastrrímu srdci, jeŽ se nyní jeví tal<
často násilnfm z]omením ideové linie tt autotťr, kťeŤí r-črra hlásaii lir'ajní aristokra.
t isn a dnes olročí mase.

A sloužit davv múže r3ilj někdy ničivější neŽ jednol'Iivcli.

l l ,  X.  Šatda
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1 . Protest tcnto, scl)San:i bez popuclrr a včtlonrí retlalice, je l'1l.try-s1ienr rrut,-
nosíi  chvíle,  a poclcpsáni  jso ir  jon pŤi-spír 'aLelé , ,I , t tmíru.. ,  ktc i ,í . j rorr  r 'osobním sty l i t t .

Z dopuštění osudu - in'ď'iaidua'listé

Spojena odpouěď zapsanénu společenstuu Mod, feuue a N, kttltu

.IiŤi Karásek: A píitom jaká mravní laxnost!
St. K. Neumann: Kousek historie, vlastně troclru informací

pro čtenáŤe, ktcry neví, jak se lŽe a švindlujc.

PoslednÍ článek mrij ,,Sťaré modly nově natŤené.. rozzuŤil íichott obchodlrí

společnost ,,Moderni revue-Novf kult.., pracující poil dvojí rozdě]enort Íirmott

tak, že se k sobě lrnecl bez váhání piihlásila.
V ,,Moderní revui.. utolÍ na mne p. Karásek, jchoŽ jsem sc v bec nct1otknul

a o něnrŽ jsem mluvil jen, kdyŽ jsem referoval o jeho knihách, naposledy o ,,HoŤící
cluši.., tak zaslepeně' perfidně a piitom malomocně, jak dovede jen diouhá a dlouhti

léta stíádany vztek a dloulrá a dlouhá léta dušená mstivosí,
NevinÍ mne milf náš aristokrat a irrclividualista z ničeho jirrÓho, než z kritické

nepoctivosti, čachru s literárnÍm svědomÍm a zaprodanosti.
Stejné obŽaloby hází na mne Jinf bohatfr, p. Neumann _ a oba dovolávají sc

pÍiíom minulosti a oba vyzpěvují se jako tenorovÓ na jevišti zavzor,,charakteru..
a bez honné ctnost i .

Prohlédněme si tedy minulost.

Pan Karásek vidÍ ,,čachr.. v tom, že prf jsem psal dvakrát rrizně o ,,Pohádce
máje.. ; jednou prf jsem ji vynesl jako ,,psychologick! zázrak,, _ po drulré prf jsenl
ji,,ztrhal co nejhlouběji jako psyclrologickou šablonu,.. po druhé byl pr1y' mi p. Mrštík

, , id iotem".
Ano, héroe charakteru, ano, já skutcčně soudil po druhé trochu jinak o ,,Po.

lrádce máje.. než po prvé. Ano, charakterně prkenn1y' JiÍÍ čcské dckadence, ano _

nesl1fchaná opovážlivost ve vašich krtčích očkáchi ano, frÍ za pět let, rnezi prvním
vydáním ,,Pohádky rnáje.. ve Světozoru (l892) a definitivtrím vydáním jejítn v knize
(|897), opoutižil se urazit kus cestg ue suém uměleckém rozuoji, mně s nového stadia
nejevila se ,,Pohádka.. takovou jako s prvého, a já se opováŽil ten rozdil i.ícil

Ta drzost - ncoh]ížet so na to, budu{i se zdát jemu, JÍÍLtttlt Karáskovi, cha.
rakterenr _ neohlíŽet se rra nic, ani na všecky literárnÍ klcpaie a podezÍravce, jimiŽ
je česk! svět rozeŽrán a otráven - a povědět za pět let svoji novou myšlenku tak
ot,evňeně, oddaně a poctivě' jako jsem pověděl svoji síarou p.cd pěLil

Telrdy viděl jsem psychologii v evo]učnÍm naturalismu (I,it. listy' 1893, str' 14),
nyní ve vni tiní introspekci a .se nsitivné novosti (Lit. listy, l89 7, str, 305) _ a domnÍval
sc, Že směrem tln'r šel nejerr rozvoj m j, ale i celé m]adé generacc.l

A s toho stanoviska nepokládal jsem Polrádku máje za ,,poslcdní slovo v urnění
a poesii.. a soudil, že se musl jÍt a prijde za nl, clále, neumenšuje osk ně nikterak

r . NepŤiponlnám ani, Že ,,Pohádka ntáje.. v prvnl versi byla daleko sťruČ.
nější a,  jak se mi zr lá1o, svěŽcjšÍ neŽ v t l r r thé, nepi . iponrínárn to proto, poněvar lž
netnán ve své c lráze co onr louvat a vvrn|ouvat.
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