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f:]"ofi a Neurrtartrt píší do Rozhledri, do těohže Roz}rledri, kLerÓ je pť,ed rrcdávrtcrrrještě drikladně proklepár'aly a s nimiž navzájem několikrát árrytin se átrtrJno ,u p"-česy? Jak to, že speciálně p. Neumann píše áo Rozhlea,l - tyi p. Ň.u'"",in,;""z *orkdysi pro p. Krejčího jen nadávky, posíiaje ho nazpot, na verrelt, k metle a tlo školv?

Pitu or nou han swuŤtiá,ilu
o tiašem IiterárnÍm boji piineslo clubnové číslo socialistickt! ,,Alrqdgmie.. z per.ap. Pelantova. Kclyby 

".i., 
byt p. Pelant, arrve. nez se pustil do svého JalovÓlro.l::":I.l:': 

|.?,o,."! pŤečetl a promgsliln"s. eia.*y, molrl si ušetiit i své soit'isant''huntoristické.. záchvaty'i svrij velkohubf, ač jinak strašně os'*orv l aocet"zbytcčnf pathos a čÍtankové 
-metafory 

á'r" r'rato a ne1ioznané perly etc.Byl' by v'ět'ěl totiŽ, žc nebojuieme ntiai p,:oti"uměni, kt.eré vyslovuje lid a hro.ntacla, n1/brž pouze proti těm (a jc ;icr' á"es dost a roslou) , kďo nutí sebe nebo/ini k socialistick1y'm nrisslm a tendencím, k uměnÍ sociálnínru a propagačnlrnu,pro něž nenrají vniti'ního povolání a timěrného fondu psychického.i umEiccxeho,kdo s]ovem zndsiltžují, sebe i jiné _ pro politickf l oasovy rantÓ m. Proti to-mu a jenproti tomu! Ncjsme tak nevčclonrí, alyct'om upirali umění tomu, kdo sociáIně cítí,tam, kde jo živeno sociálnÍnr patiros.- a tae.,,y.tovuje hromadnost a emoce ko-Ick[ivní, a au{-ot.y n ' ' . . ' ' .|, Jez cituJe p. no""t, známe dávno a vic: propagoualijrme je dňív, neŽ se o nich p. Pelantovi 'aeto.Áru','" druhé straně Je pravda, p'.edníž nlriŽe zavlraI oči jen stranÍk z programu, že celá racla 
".or..rl 

í.rir.j.ri.".,v.nryzíc't x typickych, nejen.ncsociáI"o .ititn 1át coettre, tak Watl,eau ku pi.'), ale Žeptlmo nenduist společnosti,.a sociáIni tendence byta samfm živnfm pramenem jiclruntění, vzpruhou jeho, stirrrulans jeho, tak tr.r," u Poca, Baudelairea, Barbeycd'Aurevilly, D. G. Rossettiho, Burne jo,'".u, nráurer{,a, iustava Mo"J"u", n.".nanda KhnopÍfa a j. a j. Vezměte ton'to umÉtcrim jich antisockžIno,Í u 
""bili 1,t,"jich základ,.kt.et', srllce, vylrlrli sám koi.en a sám peř..fecly, aby byl konec již vŠcmu pi.ekrucovánÍ a falsrit,orství: nepos{,avili jsrrrcse nijak proti umění sociálně inspirovanémtr, neobouváme žádné akat.ernickékothurny, ani se nehalíme do tÓg Magťr, nic 

" 
toÍo _ jen to: ctírne a milujeme životv celé sYí/i, plnosti a složitosti a nedáme ho mrzačita osti.ihovat Žádnfmi schematya formulkami a priori' tŤeba nrěly mÓant právJso",amt utit..ty. Vystoupili jsme zaplnou uolnost umění, plnou a 

.neztenčenou' napravo i na]evo' a to právě pro tenŽivot, jenŽ je jeho základem a ktery mame pravo hlodat uďurle, podte vnitŤniho pi.í-buze.nstva-srdce, temperamenttr a.osobnos ii, ,šu,l,, ̂  nejen tam, kam se za]íbí násposílat některému programu a některému vyvolávači.
. .. 

Posměch, jímŽ pohazuje se své domně]ď.o.iar.,i pov1y'šenosti p. Pelant uměIrÍintimní (,,hračky.., ,,'nydlo''é bubliny.., ,,citovJ .y.ory.. etc.), je ohronně zelen1/a svědčI jen o neštčpované brutálnÍ .yďí; - or,.J..'e* ignorantstvl. o ignorant.s[ví a donr1l'šlivo'sti' jimŽ.se do'sud irr..ro ,,r'u.zoastické.., ale kter1rm, budou{ipp. soudruzi pracovat tÍmto směrem dát, líáe se co neviilět ÍÍIrat,,socialistické...Ukazuje to, jak pan Pclant ncmá smys'u pro svou rtobu, jak j i  bolestně a vÍele _

jinak by věclěl, Že největší větŠina ncjkrásnějšílro a nejintensivnějšího v dnešnim 30l
trmění, nejvíce a nejbolestněji našeho - ie intímnost a elegie a znal by také psychické
pŤíčiny toho. A vědě] by také, Že kďe se posud nejsilněji ozvala preludia budoucnosti,
síly a pychy života, nejsou dočista nic socialistická, njbrž naopak protisociální,
indiu idualistickci: Lakov! Nietzsche, takov;f lbsen.

Kclyby to věděl, netvái'il by se tak superiorně, jako by již měl socialismus, to
unrění budoucnosti v kapse a mohl je jen poloŽit na strll. Musil by uváŽiL, že bez
noué kultury není nového umění a nemoh] by citovat pro sebe lidi, kt,eí| staré methodg
uŽili jen na nové sujety, o něŽ rozšíÍili krá]ovstvÍ uměnÍ, kteŤl jako Goncourtové
aristokratickou watteauovskou methodou xvlII. stol. napsali jednu dvě sociálnÍ
tttonografie (,,Gcrnrinie Lacertcux.,, jejtŽ sociálně zabarvcnj uvod odvolal jinf,
pozdější, k,,}-aus[ině..). Musi l  by uvaŽovat o noulch uměleckfch st i leclr a rnetho-
tlác}r, jeŽ by byly ulaslnim vjrazenr nového světa a rrové kultury - a naučil by se
1lak i nutrré skromnosti i nryšlertkové opravclovosti a pronikavosti, jichž sc mu tak
žalostně nedostává.

Karáskoaštin,a, číli soustaané lhaní a podezírání

Podeziranl nen| moudrosJ. Havllček

Podezírání a llraní . . . to ncljsou jistě lehká arri povolná slova a neuŽívánr jiclt

ani rád ani lehkomyslně, alc po dobré rivaze v prvotlríIn, jasnérn prdunickém snyslu,
jako termí,n technichlch'

PoněvadŽ vfkon p. Karáskťrv v poslednÍm člsle Mod. revue jc prostě nesl!.
clrun! i u nás a nebft u nás mezi rnlai{fmi té byzantinské klikaŤské solidarity, která
zavazttje k mlčenÍ i tarn, kde logika a principielnost káže mluvit, musil by bft od.
souzen pr uě mladlmi. . .  kut i l i  n im samgm...  aby na ně nepadlo odium, Že se
ztotoŽĎují s takoulm odklízenÍm nepohodlného odpťrrce a s tabougm vedením pií'

Prohlédněte si, prosím, genesi a rozvoj těchto spor .
V N. kul tě napÍše někdo pod pseudonymem, jcnŽ je j iž umystně volet l  na pro.

vokaci a mystifikaci,l |rrub;/, uráŽlivy a podezíravy feuilleton, lide se vaše spolu.
pracovnictví v Lumíru vykládá lačnostÍ zisku a uspěchu a oclsuzuje jako zrada na
rrroderních principech mladé literatury.

odpovÍtc článkem, kde Žádáte za vysvě[lenÍ a diskusi, je-li ,,zradou.. moderních
idejí to, že t,isknete u ,,oficiálnílro.. nakladatele a v ,,oficiálnť. knihtiskárně. Místo
diskuse - Spílání, podezíránÍ a klepy v Novétn kultě a surovy, podezíravy
a diplomatickf klepaŤskf článek - - - p. Karáskriv v Mod. r.cvui _ člověka,
jehoŽ jste se vrlbec nedotkli a kterj skáěe do arény jen proto, aby odvrátil pozornost
pd vlastn1 otázky, pÍenesl ji na jiné pole a pÍispěl Lak v tÍsni svéInu partisatrovi a pcl-
litickérnu koalisátorovi.

l - Seclla jÍ na lep Ťada listtl a zahryzla se i do mozku některfch m;/ch zná-
rrr;ich tak hluboko, že bylo ti.eba několikeréIro ujišťován1, Že Mortuus nejsem id.




