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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
li. Sezirnrt
O, Šimctt

oÍokar Theer
Ladislat, Veltrusl;
,Ian z lYojkoutict

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.

29,



2!]Ú Uelk!]ch zdsluh p. Mrštiltotlgch o moderni naši prÓzu, nclopak: pí,iznatlrlje je docela
oIeufeně.

Kolčj]a tot iž nojc stur l ie do'q lova takto (str .  306.):
, ,Chápu docela jasně, že z h]ubokého upadku čcské belet ,r ie nevocl la n ikucly

j inucIy ces la nt,Ž tuc ly,  kudy šel  p.  Mrštík. BěŽelo o to,  c lokázat i ,  Že beletr ie je unění
a v první Ťadě urnění, že pÍet ipokládá žhavy kolor i t ,  rytnus, l rudbu, h ladkost
i pruŽno-st slov llned ltlazen1y'ch jako clrahÓ kaIrrení, hned roztaven1/ch jako požáry
kor-ri, Šlo o to, slvoŤit básnick 'cli] prÓzcl clá{ jí lyrickf, široky, básnick1i rlech,
p}.ovanou{ ji jínl a prožchnout ji jíln. A tu bylo tlocela pŤirozr:no, že prvrrínt
sIrtprrěni tt1[o poctisacc česl;é prÓzy nrtrsila bfti pŤiroztnč lrttro|,ná a vrriljší clesl<r.ip.
l,i\'nost', Že la Dlusila v pťirozeném rozYoji \rčcí stáLi se prvním cvo]učním siaclielrr
r' tonto procesu utrtělcc}ié renaissance. Sem ji skutečně zuednul ue sulclt širokgch,
plaulch, jiskfiugch, ale talté poněkud dutlch a dekorouanlch pracích p. V, Mrštík,
a to zťtstane uždgckg pro nds ,justus tilulus. skutečné a opraudoué tictg k jeho snarl
trochu nehordznému a ne dost jemnému a uniternému, ale nicméně krcisnemu a silnému
talentu."

A nyní s l,ím srovnejto, co napsal pan Kalásek v ,,1\Ioderní r.... Jali zkroutil,
zešvindloval tu mrij soudI Jak mizerně Iže, LvrdÍ.|i o mně, že jsem psal o }Irštíkor-i,
, ,Že je id iot . ,  (M. R. '  233') .

A taicové mizernosti - která v jiné slušné spolcčrrosti není moŽná a vyskytne.li
se pŤecc, trestá se ranou do tváÍe - dopouští se u nás jeclen z ,'mlacl;/.ch.., básník,
jenž clrce byt aristokratem, a k němu druží se jÍn;f básník stejnlích aspirací, kter
opovrhuje sv mi národními odpr1rci, Že llrou, podezírajl a zrádcujl a _ sám dělá
stejně, ne-li hriÍe, plše.li, Že m j směr byl ,,dán vždy zpňetrhan mi nebo naváza-
nli'mi nitkami osobnÍclr styktl...

Já pochybuju tot iŽ,  že by něco podobného svedly Nároďní l is ty.

Stejn1y'mi pcrfidními mizernostmi jsou další obvinění p. I(aráskova.
- Že pr jsem kdys i, když se objevily první verše pp. I{aráskovy a BĎezinovy

a kdyŽ je parodoval  p.  S ládek v, ,I 'umíru.. ,  , ,vpadnul do bolru j im oběma..  a zas]ouži l
si tak pochvalyp. S]ádkovy' která prJr mi pozdějivyncs]a kritickou katedru Lumíra.

I'cž za 1ž1, jedna drzejší drulré, a ne nevědomá, ale vyloŽená, makavá.
Pravda je ta: první verše p. Karáskovy (a v tom jsem si zťrstal věren uŽ vribcc

1ri.i jeho prodrrkci) se nri nelÍbily, r.idčl jscm a lozpoznal hnecl tu kombinovanou
nraclru a l,ekl to p. Kar.áskovi, kterf se proío nijak na mne nerozhněval (ješt,ě ně.
]iolik tlěs{cťr po tom žáclal mne o pilecllnlll\'u li ,,Zazclěn1im okn m.., jeŽ tehdy
cltystal do tislirr), a otevi.cně jsem to napsal i v Liter. listech, lidyŽ jscm pi'i pŤí-
]cŽil,osti kníŽl<y Skanrpovy st'ovnával starou pocsii s novymi pokus-v.

Čli rrri:] j-qcm proto, Že p. Slťrrick byl i mfm nepí'ítelem, chválit, co on haněl?
l\Iěl jsetl proto za1li|t svorr ideu moderní poesie, j0Ž leŽela jinrle a v jinÓn snrčrrr
trcŽ pokusy p. Karásliovy?

.|ak patrně rozumí,,individualista.. p. KaráSel( - charakteru a vniti'ní pr.ar'clě.
Doccla poli[icl<y: jli tvťrj pi.ítcl, on nriš rrepŤÍtel; my vŽdycky pravcl[|' on vŽdycky
nonr.avr]rr !

Já naopak jsem hrc l  na ta s lova, jcŽ jsem tehdy napsal  (L i t .  l i s ty,  1893, str .  299. 297

:r n.) o unlělé' z rťrzn]y'ch cizíclr haclŤíktl Slepené' vnějškové poeSii p. I(aráskově -

v'iccky pozdější kritiky, a nejen moje, jež byly o ní psány, mají tu S\'é embryo.

Bieziny, ktcrého p. Karásek v nepoclropitelné skromnosti staví r,edle Sebe' se

tcnto exkurs vťrbec net1/'kal. P. BŤezina uvei'ejnit sice telidy již několik sv:i.ch ÓÍsel,

ale to nebyl ještě clnešnÍ BŤezina, ba ani ne včcrcjší. Báseii, o níž byl Speciálně spor

a již parocloval p. Sláclek v LumíIu' p. BÍezina nepojal ani do sué prué sbíl,kg.

ostatně, aby bylo viděL nepoctiuos' p. KaŤáskovu, ci|ujrt zasc z dol,yčlrťlho

rcfcrátu:

,,Nechci tu persiÍlovaL, jak patrno, tyto posledrrí pokusy poctické' Respektuji

jo, poněvaclŽ hleclají něco, chtějí něco. Alespoii nové }rarrnonisace barev, nové lÓny

i'utiny, ''o.,e b1esky světla. A to jiŽ je něco, co by mělo nutit k ucLč u nás, kde mladí

l idé nechtéjí pravidelně nic.  Všecko, co chci  Ťíci ,  jest  jen to: posud jste sk ládal i

pěkné paví vějíŤe, tkali pěkné orientální záclony. Ale to není ješíě poesie. Poesie nenÍ

reprodukční' imitativrrí - poesie je tvrirčí.. atd.

A na str .  300: , ,A jeŠtě jer1nou: nebagatel isuju vás.  Všecko, oč mi běžl,  jest

jen určitost pr inc ipu'  pevnost kr i tcr ia.  A sympat isuju s vámi,  poněvadž jdeLe, po.

něvadž chcete jít ,  poněr 'ac lž hledáte a chccte l r ledat.  A všecko'  co jSem podnik l ,  jest

.ien konstatování ťakt,a, že jste posud rrikam neuŠli a nic nenalezli. Ale lr]edáte.

A tÍm již stojlte nad p. Škampou a podobnotl ]<Iientelou p. Sládkovou... -

Tatt tedy jsern ,,vpacll do bokrr.. p. Kaláskovi, a 'dk jsem pomálral p. Sládkovi.

fen se mi za to ovšem oclvdčči l  -  po celou c lobu, kdy vodl  ' 'Lumír. . '  b i l  do mne

vytrvale, pŤímo nebo nepňímo.
A stejně poctivé je to s tím, že jsern psal o Vrchlickém pod ,,dobrodruŽnymi

p s e u d o n y m y . . . P ň e d n ě , n e b y l y n i c d o b r o d r u ž n y , n a o p a k k a ž d g j e Z n a l a k a Ž d y

"ěaět, 
t.oo je za nimi. Po druhé: nepsal jsem pseudonymně jen o Vrclrlickém, ale

i  o j injch -  byly mi vr lbec formou, v níŽ jsenl  rozvÍje l  někte lé vedlejšísvémyš.

lenky, některé Své psychiclré tnožnosti, byl v nich smysl a systérn. Po tl.etÍ: to, co

jscm psal o Vrchlickém pod pseuclonymy, toÍéž psal jsem o něm i s plnÚm suÚm imé-

nem (viz L i t .  l i s tY,  1897, 1898).
Že bych se chtěl ukrÚt poď pseudonymem je nejapnos|,, kterou múŽe impu-

tovat člověku jen takovf odp rce' jako je p. I(arásek. Já dávrro vím, Že člověk se

stylern ztrácí své inkognito a je poznán kažci1fn.r -- vyjrna nepi.itclem, kterf ďovedc

hyt podle potÍeby i pocl normál hloup;ín.

Spojenfn individualis{,ťrm Spolcčné lirmy hnusi sc sice itr abstracto osobní in.

sintlace, ale proto in concre[o neníjich polemika nic neŽ pr.ávě to osobní podezírání.

PodezírajÍ mne ze zaproclanosti' slávychtivosti a špllračství, Že jsem vstoupil

rlo Lumíra.
}Iám na |o jcclnu o.lpověď: ať pŤátelé ať nepí.átelÓ, litei.Í znajÍ poměTy,vědí'

Žc materiálnl motÍvy mne do ,,Lumíra.. nevedly a Že hmotnÓ postavenÍ mé v ,,Lu.
míru..  nebylo o nic lepšÍ než v , 'L i t .  ] istec lr  . .nebo 

, ,Rozhledech..  _ spíšenaopak.

A sláva? _ Ne. slávu nečeká žádny duclr od pŤítomnosti - tu dává budouc.

nost. Pi'Ítonlnosí clává jen trr malou a b{tlnou věc, pouěst _ a tu, věděl jsem, poblá1í

nl i  c l r ik lac lnč lrn iťolmovanÍ revoluc ionáŤj,  jakmi le vystoupím z jej ich cechtt '



298 Vliv? Ano, tcn již spÍš _ a za ten arrivismus se naprosto nestydím, Zjednat ve
slunci místo svfm ideím - ne, to není nic nÍzkého. Ta expanse je krásná, poněvadŽ
podníněná vniti'nl dynamikou všeho živého.

KdyŽ mi tedy p. Hladík (pÍes piedclrozí naši polemiku politického rázu) nabídt
Íjpo]upracovnictví na novém Lumíru, pňijal jscm je.

PŤijal proto - poněvadŽ to bylo uznání našich snah _ poněvadž to byla prida,
klerá by jinak propadla odpr1rcťrm, protože to byla nová aréna pro nov1f rozvoj
a nové boje.

A pfijaI hlauně proto, že rozuoj moderních směr začinal se u nrjs monopoltsouat
u několika rukdch, začinal téci línlm, zpťedu hotoulm a dohoclnutfim, měll m korgtem
jedné akcioué společnosti s r zngmi |ilidlkami, začínal tuhnout u bgzantismu několitta
patentouan!]ch pseudoreuoluciondŤ , ktefi pťobihali do ťtnaug omletÚm mllnkem sulch
frdzí, stejně ubohÚch' tfeba pestfeji natfen1jch, než bglg tg, proti nímž bojouali,

PŤijal proto, že mně nebylo jiŽ hrdinstvím bojovat proti dobrému p. Klášter-
skému, proti němuž povstával po jednou daném impulsu kdekterf školákl _ ale
strhovat daleko pestÍcjší masku prázdn m a hluch}'m mocllám, které se ozdobily
cizím pei.ím a byly právě v mÓrlě, obtiudng pro drzost, pro niž se na nč nikclo neodva-
Žoval .

Pan Neumann dokazuje mi citáty ze Svych theoretick ch program a ělánk ,
že je -  skutečně indiv idual istou.

Ne, to je ttrze žertovné. o tom já však ani minutu nepochyboval že p. Neumann
takové články psal. Takovf hlaholnlí článek napsat není pro p. Neumanna Žádrré
umění _ ty se v1f'borně opisují z knížek - a ty zas Se lehce kupují za někotik
marek nebo frankri nebo ši]ink .

Ale apl ikace!
A je aplikací _ tisknout, cechově drŽenf, lrrubě podezíl.avf a kasárnickf článek

p. Mortua? Je aplikaci - mluvit pŤi prostiednosti, jako je Stefanikova ěrila ,,Ze
r.si oclveclli.., o velkém charakteru a silném umění?

Ne, to je mně íalsátorství - jako je v denním životě falsátors[vÍ dávat si
ohromné etikety - a prodávat pod nimi staré známé zboží.

Ale pardonl  P.  Neumann prot i  mně namítá,  že SteÍanikova práce je zname-
nitá a já že jen z osobní politiky se vrhl na autora'

A to p,  Neumann nejen namítá -  on to idokazuje prot i  mně. A jak: Žasněte,
1.y lthtpci a tupci, a hleďte, jak doliazuje _ individualista, jak dokazuje - anar.
chista I

Duěma _ slyšte, hued duěma autoritami mne poráŽí, dvěma auLoritami mne
pňehlasoval.

Citrrje proíi mně ,,y'ycic.. - to těžké, ohromné ,,í,ycie,. Przybyszewskiho,

l - Největšttn lrrdinskfm ěinem je p. Karáskovi dosud napsať něco nepiízni.
vé}to o - p. Klášterském. }Íně pŤestalo jírn bft (jako tolik jin}rch)od téclrvíle, kdy
se po mně poopičil p. Karásek. Ncvlrn ostatnč, proč bych opakoval v ,,Lumírtl,.
to, co opakuje dnes po mně tol ik l ist , mezi nirni i  něko]ik, které mi z počátku pro
tento tltij názor spílaly.

I< němuž se lnodlÍ patrně p. Neumann vstrivaje lelrajc a z něboŽ si patTně tvoŤl 299

sout ly o l idech, jeŽ pak pŤekládá ve Svénr , ,Kultě. .  a -  , ,Č. stráŽ.. .

i t<ončí vÍtězoslavně tento velikf individualista _ za štítem dvou autori[,:

, ,Kdo Vám teď ještě, p.  F.  x.  Šalc lo,  uvěŤí, že jste soucl i l  poct ivÓ?. .  .  .  .

odpovídám: .Ie mi docela lhostejno' jestli mi kdo uvěi'í nebo neuvěií, a nejmétrě

z,álež'ími na tom, rrvěŤÍ-li mi takovf íamosní indiviďualista, jako je p. Neumann,

ktery na podepienou svfch názor - citujc jiné, hlasuje, opatÍrrje si svědky -

z& svol l  nesoudnosL.
Ne tedy p. Neumannovi, ne tedy jin;rm, ale sobě 17 z(I sebe opakuji: Črta Stefa.

nikova ,,Ze Usi oduedli,, (mluvÍm jcn o té, poněvadž jin]y'ch neznám) je prrlměrná

pláce, lrterou u trás iiovede napsat iada lidl, uměiecké r1rovně nic vyšší, než jakoti

má nejedna povÍrlečka oclpol. Nár. listti.

A lepit pod ni veliké etikety, jako učinil p. Neumann' je falsátorství právě tol.to

individuálismu, kter in abstracto chcc propagovat * ale in concreto ubíjí, kdelroli

je mu nepohocllnlí.

]-Ím Íekl jsern všecko, co jsem molrl vyložit, r'šecko, ltde jsern mohl usvětlčiL

ze lŽi a demonstrovat absurdnosI a neěestnost.

Aic v p.  Neumannově odpovědi  je Jcště Ťada 1Ží a rrrážeit ,  které c lrarakter isují

jeho individualismus tak uboze, že je vytl<nu.

S e m p a t Ť { k l e p , j a k p r f j s e m k d y s i ] < d e s i m ] u v i ] o H ] a d í k o v i . T o j e z b r a i i ,
které dovecle r.rŽít jen papírov]y' individualisía, kter)i dovede dělat hubou plány

o nové kultuŤe a novém světě, ale srďcem a duŠl je těžkfm mlokenl špinavé kultury

clncšního miZerného Žurnalismu.
Já p. Hladíka tenkrát nemusil chválit - stál jscm s ním v oteviené polemice'

a S ice právÓ p lo l id i '  kteŤÍ mi dnes spílajÍ. Ale mám pŤipomenout p.  Neumannovi '

co soudil tehdy o mnoh ch pánech z Mod. revue?

Ne, fuj !
Ale jen jeclno, poněvadž je to uěcně dflleŽiío a vysvětluje to cel1i mtlj styk s p.

Ncumannertl: p. Neumanrr, dotrrd osobně mně neznám;t, Žádal mnc o práci do

I.  roč. , ,N. ]ru l tu. .  a já mu j i  dal  -  poněvadž N. kul tem chtÓ l  se Stavět pro[í M.

revui, poněvadž ncbyl s ní Spokojen. Jaknrile však pŤišlo staré pňátelství a jakmile

1l' Neumann zača] mÍsto ideové práce siiácké cirkusáctví - vyhnuljsem se zdvoŤile.

Takov l i '  j e  p .  Ncumann  i nd i t i dua l i s l a l
'Iakovf, Že clvčma pánrlm (Thecrovi a wojkowiczovi), ktefí podepsali proltlá.

šcní, lrázÍ na lrlavu i - jejich ot'ce, .spoleěonské post'avcní jich (,,ofic1rslré ťlčtť.,

, ,synkové ul l ]obaronťl. .  ) ,
otázka: ukažte mi člol.ěka posedlejšít]o fanatismem tildy, fanatismem strany'

luub1,im zÓlot'st,r'ím vnějška a politiky?l

Á  j en  l o  j cš tě :

Všecliy moje ihrse o vás - i ty seŤídlÓ zby{,ky jich - po Íom spatlly.

Nevidím ve viis nic neŽ zlroršenou kopii starjch.
or1 nic l r  oc lkoukal i  jste r 'šccko - a rozmnoŽi l i  ješt 'ě a Zdokonal i l i .
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SIejt zrádcujc[e, slc7nd pranyi'ujeLc, slejně |,1,l.anísujete, slelnd tcťorisujet'tr,
slejně podezlráÍ'e, slejně lžote - lecla surověji ještě a neomaleněji.

Stejně vám rozhoduje vnějšek, šablona, konvencc, vnějšÍ nractia a vnější slrocla,
ttnifornra. Už,|váte logiky, kterou nesmíte obrátit na sebe, poněvadž by;to l,}'li jí
rozdrceni '  UŽíváte zbran|,  j ichž sami ncsnesctc.

A opravdtt nic se nczměnilo, neŽ že se vysti'Íclaly osoby.
A jen to je lště: ncmítIn nic s vámi.  Jsem voln jak napravo, ta l t  nalevo, a jc mi

c locela lhostejno, že dnes nr i  sp l la jí t i tíž l idé, kte i|í ještě pňea,.edávnem maza] i  mi
na prsty tlustě krajÍce chvály, jalio na pÍ. p. I(arásek v prosincovénr Žycic l898'
Mně byla te l rdy lhostejna j ic l r  chvála -  *. ižc mi bf i  dncs lhostejna j ic i l  hana.

A všecko je dobňe.
Je dobie,  Že po utocích,,star; ic l r . .  p i . išly ty|o, ,rrr lad c l r . . .  Jc rrr i  [o negat ivnIrtr

sice, ale pŤece jasn.rl'rn clr1kazem, že jsem šel dobi'e' ]Itrsilo to l,ak b1l.t,, aby"nezaclo.
ncno, santo ze sebe a samo za sebe, rnluvilo slovo.

Všecko je dobi.c.
Dnes nehleclám žácln}rch '161,1|'ch itlejí, Žádnil'ch směrťr, žťrrln1rcir progranrťr -_

|,y jsou jen maslra a barva star1/clr ]arcv a star1l'ch Irrobri _. ate- p,,nená prostého
poctiuého slušného člouělta' V rrěnr je víc ncŽ ve steclr ročnícíe]r stti revrrÍ, šktlI, -sp[11i
a programrl. A nad srll r'zácnější a nacl zlato clraŽší je v této zenri.

.q' vira \' něj je ještě r-šecko, co mi zb:l'r,á, ktly proběhnrrt jc kruh a naplnčrra
je dráha.

Zolrromnfchvel ik chhradr i l t r lys i  -  jedin!Pr,o-s l1/,  1z5.noaner l ro lÍcísc,pcvrr j ,
]<ámen.

A všccko je dobÍe.

,) 01

Pozná,m'ky ke grandiosní logice IÝI. rcuue a N. kultu

- Největší prrlkaz lrrdinství, kter1f otl nás Žádá p' Karásek, jc, abyclrom ne-

pi'tznivě posuzovali knihy vyclané nákladorrr p. ottovfm' Pak je nárn hotov uvěi.it,

Žo jsme skutcčně voini. Drivěra za drivěru a otázka za otázku: pŤinesla by I!I. revuo

nepÍlzniv1i,rlsudelr o kniháclr, jeŽ vyďala sugm ndkladem? Je jich hezká kopa a mezi

nimi leckterá bÍdnější neŽ vydaná nejoÍiciálnějŠím nákladem. Poi.ídil bych jÍ jt:

s opravclovou chut,í a vfjimcčně * gratis. Ale doktrcl to neprovedc, dotud není ani

r lna po své vlastní logico volná.
- Pan Karásek div se ncrrclusí opovr.Ženírrt k p. Illadílior.i, jenŽ prf pro kšef t

pi'ckládal ohrreta. Ale t1iŽ p. Karásek zpíval často cltlŽc a posutl pi.átelsky tisknc

ťuce p. Kosterkovi, nyni majiteli M. revue a stá]ému jejimu pŤispěvateli - témuž

1l, Kosterkoui,jenž vydává u Šimáčt<tl pi.eklariy - z Clvojctihoclné pensionátní spi.

sovatelky Flggaré.Carlénoué. A\e ovšem, moŽná že to dělá p. Kosterka ne z kšef{tt,

a]e z literárního pÍesvědčení, a odtud snad ricta p. Karáskova k němu'
- Pan Karásek podezírá mne systematicky z nepoctivosti, všude tam, kde se mrij

sotrci dá spojit s nějakym vedlejším a vnějším faktem. Zajírnavo, ale málo utěŠeno

bylo by prohlédnout si těmito skly minutost p. Karáskovu. Dověděli byste se na

1ri'', Že p. Karásek nesoudil vždycky tak nerni]osrdně jako dnes o p. Jar. Kvapilovi,

naopak, že byla doba, kdy si p. Kvapila jako básníka i váŽil. A ktlo by chtěl hledat

tnczi změnou sotrdu ty p. Neumannovy ,,navázané nebo zpi.etrhanÓ nitky osobníclr

styl<tl.. - našcl by je t,aké. ovšem, k o bg chtěI! A chtÍt' moill by opravdu jen ni.

zorrr],' klepai. a podezíravcc odkoukavšÍ svfIn oďpťrrcúm všecku špÍnu a podlost.

Á takovf pscucloindividualis[a rázu p. Neumannova rnolrl by pak i mluvit o vzác-

ném pŤípadě p '  Karáskovy ncobyěejné bcnevolence nejcn k , ,Bar-Kochbovi . , ,  a lc

i lre dvěma pracim p. Šubrtov;im: ,,Klicperovi ďramatikovi.. (Lit. listy, 3' listopacl

l898) a, ,PatnáctÓmrr r .oku Národnílro c l ivad]a. .  (Rozlr lcdy, l5.  pros ince l898) '  jcž

lráj i l  jako zjcc lnan1l 'ac lvokát,  a mohl by z časové koinc idence těchto kr i t ik s j is t;/nt

tlr'arnaLickfm krokem a pokusem p. Kar.ťrskovym * vyvodit souvislost a piíčinnf

ncxus, kter} by p. Karáskovi jistě nebyl pi'íjemn '. ovšem musil by to bft mizcra

tllulru Karáskova nebo Neumannova a rnusil by sr'á podczi'ení uložit jen v }Ioderní

r.ovui nebo N' liultě - poněva<lŽ c}rci cloufat, Že ncni jiŽ v Čechách jinjch listťr,

ktr l ré by ta l<ovÓ surovost i  a perf idnost i  t isk ly.
* Pan Neumann nem Žo pochopit ,  jak jsern se sta l  spolupracovnÍkem ,,Lumíra.. ,

lctlyž piecltím jsem měl polemiku s p. }Ilactíkem. Pornohu íu soucitně jeho slabé

clrápavosti: ať veztle si pi'iklad bliŽší, na 1rŤ. p. I(rrrrÍs}ril nebo - surl7. Jak to, Že




