
316 Jen jedno ještě.
Pied m]adou generací stojltn čist.
Já neplijal redaktorství, ač nri bylo nabízeno, a to jen proto, abyclr neznásilfio.

val, neregimentoval, ncvykonával jiny vliv než ďťsÍou myšlenku' Já nepsal pŤcd-
mluv k almanacht)m, v nichŽ bych byl lepil na lidi, kteÍi o tom neměli tušení, své
ryze soukromé prograrny. Já si nedělal z dobrfch, d věÍiv$ch pŤispěvatelrl dob;l'vací
berany pro sebe a sv j obchod. Já nekazil a nehudlaŤil krásné cizÍ myšlenky jako
id'eu Intimního ieuiště jen proto, abych si ji zprivilegoval a pak _ zabil. Aby mi
byla reklamnírn plakátem listu a směru. Já nepsal pŤedmluv ke knÍŽkám mlad ch,
já nezavazoval a nezavázal si nikdy nikolio. Já nevyclroval si oddané satelity,
kteŤÍ by se vrhali za mne veršem i prÓzou do boje, kdyŽ bych byl v uzkfch'

Já sice nezašlapal nikdy uměleckou rozhodnost, jak mi imputuje p. Karáselr
- ale já také se nebratŤíčkoval. Našel jsem tÓny sympatie k mladfm: Hilbertovi,
Dykovi, Hlaváěkovi, opolskému, Neumanrrovi, Tomanovi a jinfm, s nimiž jsem
se osobnč ani neznal' NevÍm, m že-li to l.íci p. Karásek o sobě.

Neclrodil jsem mezi mladé, nenadbílral jim, neodvátlěl k regimentrr, nerozdě.
lor'al funkce a ukoly, neorganisoval vfpady a vňavy'

Nezndsilr\oual jsem nikdy nikoho z mladgch. Jen dcbatoval, jen pÍesvědčor'al
a dost.

A pak jen: l.ánu za ránu - ano _ ale nic r.íc.
Clttěl jsem, aby platila nroje myšlenka sama jen vlast,ní tíhou, a dost. Sánr se.

bou a ne politickou konste|aci a literární organisac|, časopisem, spolkenr, corc]em'
stranou a frakcÍ'

Pt1sobil.li jsem čltn, p sobil jsem jen vniti.ně, myš|enkotl, názorem, ideou. Nc-
rnusím vylrládat své ělánky, vysvětlovat své referáty - mají své zdrlvodněnl
v sobě, nesotl v sobě svt1j smysl, svťrj zákon a svťtj kllč. PodezÍravost nrr1že je shle.
dávat a sčenichávat ve vnějšktr a náhodnosti, kde jÍ libo. Je to pak charalrterist,iclté
pro ni, ale ne pro mne.

Píísp ěa ek k ari stokr ati smu Kar áska. N obíIi s sirna

\,' poslední NIod. revui vykŤiltuje velitel ,,osamělé tvrze.. největšími literanli,
jicltŽ je schopcn p. StivÍn, moji smrt a mrij ztnar, poněvadŽ do 8. června nevyšla
tnoJe or1pověď na jelro posleclní vfkon. Jásá sice írocllu pl.cďčasně, ale to je zatlrrr
vedlejšI. Všinrněte si jen, z čcho má tak olrromnou, divošsky neovládate]nou ra-
tlost. ,,I/. X. Šalda nemd tentokrat posledního sloual.. volá s rozjai'eníur, jež neza.
potnnělo na genitiv po záporu'

Ano, prozt 'adi l  se.  Ano, na tom mu zá leží: mít,  poslední s lovo. To jc věnec,
o němž sní. ['IÍt poslední slovo: docela jako hokyně na Zeleném trhu. To je ta velká
jeho bolest .

Nuže, co Irenl' rntiže bft. Možná, Že mu doopravdy zpt1sobím tu dětinskotr ra-
rlost a nechám mtt posler|nÍ slor'o. MoŽná, že na některou pŤÍštÍ porci Jeho lžÍ a ne.

snrysl skutečIrě neodpovlm _ možná tím splše, Že jiŽ nynÍ mi páchnou piíliš pňed.
měsisk mi novinami. Tedy jen ještě stateč'ně a neuchylně't,ímto směrem dál _
a vÍtězství Je vaše, ctnj grande. MťrŽele pak logikou hoky domnívati se, vy i vaše
kohorta s vámi, že máte pravdu'

o stránku dál vrhá se tfŽ aristokrat stejně zuiivě jako sltora na moji - IJo-
vídku ,,ŠIy světem... ZačÍná se s aristokratickou noblesou mstít na bdsnlkoui za Lo,
Že nem Že na kritilta' Má povídka Je mu psána ,,nabubÍelou nekontrolovatelnou
psychologiť. a' 'stylovÝm gongorismem,..

Mám hájit svoJi práci ptoli takouému utoku?
Ne.
Jen jednor aby moji psychologii,,kontroloval" - douedl kontrolovaL, lolio od

p. Karáska ani nečekám. Aby někdo mohl ,,kontrolovat.., musÍ dÍÍv rozumět
a chdpat _ douést rozunrět a chápat. Z toho drlvodu bude p. Karáskovi,,nekontro.
lovatelnou.. i psychologie pohádky o červené karkulce'

Chudoba,  15 .6 .  1900

Z epopeje liilslté suroaosti

V posledním čísle , 'Nového kultu.. čte se o mné tato noticka: ,,P' F. X. Šalcla,
od nějaké doby Žák a vážnÝ konkurent Hladlkr1v v nadávkách, oďejel do lázní a léčÍ
lam bezv1isledně pr1/ smrtelné rány a pohmožděrriny, utržené v posledních literár-
ních bojlch... _ P. Neumann jiŽ jednou místo věcrré r'epliky hodil po mně surovou
osobnÍ uráŽkou (v člsle z l. května): dnes tento ,,vtip.. podává v jiné variaci. Po-
neJprv Jsem jeJ ignoroval jako nizkost, která se odsuzuje sana, ale dnes jej otiskuju,
aby se nezapomně]o, idft polemisoval tento,,apoštol nového žití..: ani divoch ne.
posmívá se nemocnému pfo nemoc. Jinak podotfkám jen, že p. Neumann zaÍadil
sám svrij ,,vtip.. do epopeje lidské louposti _ já myslÍm jen, že patií spíš do epo.
peje lidské surouosti'

V témŽe ěísle N. K. cituje p. Neumann kus oďpovědi p' Theerovy, ale podepi-
suje ji ,,recte F. X. Šalda... K této dočista jesuitské perfidnosti, jiŽ si osvojil mil;/
také-individualista, odpovÍdámr citovanf soubojov;/ názor je vlastní p. Theerovi
nejen formou a stylisacl, ale i obsahem, a mr1j se s nÍm prostě nekryje. Ne že bych
se názoru p. Theerova zl.lkal pro směšnost nebo absurdnost - ale nevyslovil a ne.
cítil jsem jej prostě tak nikdy. VŠecko, co jscm tvrdil, bylo jen, Že pocit osobní
zodpovědnosti a osobnÍ satisfakce, běŽnf v jin;fch zemích se soubojovfmi usancemi,
nutí k rozvaze a že se neuráží tak lehkomyslně a surově jako jinde, kde nenÍ takové
zodpovědnosti, ku pÍ' u nás, a lide se tvrdí uráŽky, jež se nedoltazují, a opakují,
i kdyŽ byly vyvráceny.

''Hájil-li ..jsem tedy souboj, bylo to jen jako preuenci a ne jalio cíl.. aby se
urážky lehkomyslně nečinily, po piipadě dokázaly nebo odvolaly.

Chudoba, 26, 6. 1900
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