
,i1.\ Jak se nepolerniu,ie

Pedagogick lekce uěnouana Jií.imu Kar skoui ze staré ndklonnosti něktlejšim

ieho učitelem
Mil)i Jii.í'
poslední Vaše pensum v M. revui dopadlo nad pomyšlení bídně. Tolik dětsk;ich

hňíchrl proti logice, tolik zelen;l'clr naivností, tolik dětskfch.nezptisobtiI A to pÍes

všecku moji snahu a pedagogickou tcndenci, ktcrou jsem občtovně ukazoval po

kaŽdé, kdykoli jsem piišel s Vámi ve styk: vždy a stále jsem měl na zÍeíeli jen Vaše

vychování. UŽ minulé své polemiky psal jsem zvláště pro Vás, s pcdagogickfm zŤo.

telem _ ovšem diskretně, vÍc mczi iádky, poněvadŽ jsem Vás nechtěl zahanbovat

a spoléhal se na Váš d vtip. Ale vidím, Že všecka distinkce nepomáhá. Vězít,e

opravtlu piÍliš hluboko ještě v dětskfch punčoškách a stÍevÍcíclr. A íak, mám.li

Vám prospčt, jsem nucen rnluvit pŤÍmo, vzÍt do ruky rákosku a kÍídu a hezky ro.

hatě, puntík za puntíkem, vyloŽit Vám abecedu polemické methody a polernic-

kfch usancí.
l. PÍedrrě, pamatujte si, synáčlru a v mysl vštěpt,e, Že poleIrrisujete.li v Praze

v novinách a ne v Klábosilovicích, nesmíte v polemice uuddět soukromé Íeči: co |<de

kdo kdy povídal. Totnu se musíte o<]naučit právě tak, jako jste se odnaučil v mlťttlí

strkat prst do rist. To je stejny dětsk1/ mrav a nezprlsob' A má to, mládencčlitt,
dob r . r tť rvod :ne l ze j c l r on t ro l ova tapĎí t seoněas l ušné l i d i v r l b c cneza j íma j í .C l r co .
|,eJi tedy už lhát, musÍte se troc}ru namáhat; nesmÍte to tak pÍÍliš usnadĎovat svému
ingerriu. Má to také tu v1fhodu, Že budete nucen víc pi.errr1/šlet a zbystŤíte si tlušcvrrí

schopnosti - nepodcerlujte ji.

Tedy, milf synl: obmezit se. Nlusíte se vŽdy obmczit la ueíejnd ltontrolouatelnd

|akla a jel těmi operovat. obmezit se, ano. In Beschránkung zeigt sich der Meister -

to je začátek umění,kaŽdého uměnÍ, i polemického. A v něm je také pojmov roz-

díI rnezi polemikou a pomluuou, kteréž dva pojmy si nesmÍte plést, poněvadž by to
nrohlo mít pro Vás nepÍljemné následky, které byste snad nevsaclil jako perly do

své muěeďnické kot'uny.
Čímž byctr byl hotov s Vašínr passer}l' jak prf jsem ironisoval r'eÍeráty -ičouy

i svoje atd' Na to se ve slušném listě neodpovídáazab1fvárrr-Ii se tíln zde, jsou Lítn

r'inny jen Vaše - dětské stÍevÍce.l
2. Po druhé, lnil:/ jinochu' nedopouštějte se nikdy té srnčšnos[,i, abys|,e srl c|o.

l'rrlával soultomé p dtelshé protekce ue uěcné uefejné debatě. Clrytat se takto ltraminči-
u;ich sukní, prlsobí strašně uboze. Tak ku pi. dovolávat se ,,pi.Ítele Sovy,.. o něnrŽ

,,doufáte. . ,  Že Vám odpust i l  Vaši poťouchlost a bude , ,mlčet. . ,  coŽ Vy s i  vy loŽíte

ve svťrj  prospěch. Ale proboha, mládenče, co je v našenr sporu,,pŤite l  Sova..?
I{ektrbou. Ničím, neŽ nálrodn1inr objektem. Já konstatoval pouze a prostě, že r. l896,

kdyŽ byl prve Sova odepÍel pÍíspčvek do Almanaclru Sccesse, byla Vánt jelto ,,Zlo.
rlrcIrá duše.. knilrott ,,chorobnou, nemocnou.., ptlsobÍcí ,,staňeck1/'m, svraštěl1/m, ne.

| . Za _ iče nevydával jsem se nikdy nilromu. Pravda je jen Z celé fabrikace Ka-
ráskovy, že jsem někdy věděl, o čcnr bude -ic referovat: hovoÍíval jsem s ním
občas'

vrl]Íill dojn|eIIť., ale r. l898, když Scrva zatítn psal již zase do Vašelro lis[u, cltil jste

z téŽe ,,Zlomené duše.. dout protestujicí uichťice, Co Vátn tu nrriže pomoci,,pi.ltel
Sova..? ZdeYám nepomriŽe nikdo, ani nebe ani peklo ani celá legie pŤátel, poněvadŽ
jsLe sdm soDi zasadil smrtelnou ránu.

Nic by nebylo snazší pro mne neŽ vysekat se Vaši logikou. Mohl bych se totiŽ
odvolávat ne.li větším, alespoIl stejn m právem na piitele Mrštíka, kter1r mi také
pňes kr i t iku, ,Pohádky máje. .zťr-<tal  pŤítelem. Ale,  mladÍku, rozurn do hrst i :  je Žo
ir.rgika, jsou Ío argumenty?!

3. Blízko k piedešlému náleží jinf pŤíkaz slušnosti, proti kterému hĎešÍte: ne.
poštlhduejte nikdg u polemíce po spojencich, nezískávejtc si někdejŠí odp rce tacin1imi
postranními kotttplirnenty. l'ak lru pŤ. p. F.V. Krejčího, o němŽ se snažíte namluvit,
jako byste si bťtltvíjak vážil ,,jeho bohaté kritické činnosti,..

To ptisobí trapn;,Ím clojmem slabošského kiidovánÍ minulos{,i a r1zkostného
t-liploIlatisování pro pĎítomnost. Nevím, stojí.li to v Nietzsclrovi, ale je jisto, Že je to
hrozttč plebejské, ironěvadŽ tak obchoclnicky zrovna utilitaristické a praktické.

A pak: svádÍ to člověka zrovna k citá|ťrrn. otcvŤetc si jerr ku pŤ. Nlod. revui IV',
s[t ' .46. a čLěte s i ,  jak jste psal  o , ,bolraLé kr iL ické činnost i . .  p '  KrejčÍho. , ,A le in-
tuice Íaké se]Že. Iak juŽ v tonrto článku (p'Krejčího) poplet]a Verlaina s Mallar-
tn etn. Jindy natropila ještě pitvornější věci. Z Ropse udě]ala satanika, z Ady
Nogri italskélto Bi'ezinu, jednou dokoncc p. KrejčÍmrr spískala mallrcur, že četl
lrdesi název p. Huysmansova rotnánu s tisliovou chybou, 1lak o něm napsal ďriklad.
nou studii a v té stucÍii tu tiskovorr chybu s l.clrni dojemtrou tlťrslednostÍ až clo omr-
zortí opakoval... Átd.

.l.edy: hrajete-li si, jiltor:lru, uŽ jedtrotr rta ar.istolrrata a ilrtlividualistu, lrrajte tu
t'oli alespoĎ s obstojností venltovskyclr oclrotnÍkri.

4. Netuafle se nikdg u polemice nechdpauějšín, než jste. Jii vírrr, Vy chcetc -.i
l i t t t  c lodávat rrrastr i t t  poct ivosLi ,  a lc ,  nr i l  . j inoc lru,  je r 'ozdÍl nrez i  poct ivostí a hlou-
1tostÍ a liclÓ jej zttají a poznají. Jsotr clrytráci, k|'ei.Í z ve]ké clrytrosti tváť'Í se i lrlorr-
1t1ittIi - ale pozná se to a odnesou jen srrríclr. Neclrtěje se jinr podobat: buďte pi'i-
rozcně lrloupf a pi'irozcně chytr , jak jste _ to btrde i pro Vás v kažclé polemicc
tt tljv;y'lrodnější. I)o m1fch v1/lilatlech vydal jstc se uŽ rnnohé clrytré hlouposti a hloupr!
cltyLr.crsti (několik Vám jich Illoltu kvitovat), ale v posledrrí polemice držÍte se za-
s l t lpt lnč ještě t ivou: že jsern s0 chtě] pourstít  Mrštíkovi  kr i t ikou,,Pohádky rnáje. .
lt Žtl j-<etrt proi,ct uŽil pseudonyrnu. Nevítrr, jestli už čas nevykonal na Vás svrij bla-
lttltlárny vliv a ltcsmyl Vám tu[o pošeí,ilost s Inozku - ale ne-li, tedy slyšte a učtr:
sr'l l,l.oclttt tnyslit. Já psal o Mrštíkovi v ton) Íatálnílrr r'eferátě jako o silném a mo.
ltttlném ta]entu a často pi.ccltínr (referát o ,,Bavlnkov;fch ženách..) jal<o uelikém
btisniktt hmotného suěta - ptejle se koholtoli, píšeJi tak nčktlo, kdo se chce nstíI! A psal
1 lr1í jscrn pod pseudonynretn svojc nánt i tky a poclryby o, ,Pohádce máje. .? Ano,
alrl číslo pÍedtÍrn pod t1jmž pseu<-lonymem - uí,elou cloži ,,Baulnltougch žen,,!
Ano, jinoclru, Íalc Ío ctopadá s tou vaší nracltinou: porJ 1lsctrclonymcm uždgc|ty
trt:pŤÍznivě.

Já psal  nánr i tky prot i , ,Pol iádce máje. . ,že byto j ich tŤeba,,pro vyšŠí sféru.. ,
jak iíkají dia]ektikové * jako protiváhy proti nekritickému bornbasttt diletantri,
lit,ril lilaclli válru na vrrější ornartrenty a poškozor-a]i vniťi.nÍ a pojnrovÓ. Proti torrru
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32() jsern se postavil v plvní Íadě a Ťekl to také vyslovně ve svém referátě. Nemám proč
se omlouvat, dnes jednal bych stejně'

osíatně: p. Mrštík není člověk, na klerém by se mohl někdo jen tak rnstít' Pa-
matujete se pŤece, Že se ozva] vclmi jadrně proti refelátu ,,Naší doby.. - myslítc,
Že by byl toho neďovedl i proti mně, kdyby byl shledal toho potÍebu?

Tedy: nečiřte se směšnym a nechtějte bft papežštějšÍ než papež.
A ještě jeden z těch Vašich chytie-hloupjch utok ' Proč pr$ jsem nepolemi.

soval s p. Hi]bertem pro jelro článek ,,Vrchlickj - football..? Ucho sem, mládenče,
pošeptám Vám to diskretně: poněvadž mi byl tuze nejapnÝ a poněvadŽ bych nrrrsil
takto polemisovat s lražd1fm, komu to napadne, a já pŤesto, že mi ráčíte ve vzácné
blahovolnosti pňipisovat velkou lásku k polemikám, rrechal jich v životě padnoutjiž
)tezkou Íadu pod stťrl. To po každé, kdy jich Jalovost šla i pÍes shovlvavy českf nor.
mál. I Vás by jiŽ stihl ten osud, neb t pedagogické misse, kterou jsem na sebe vzal.

ostatně: mojesituace tehdyaVaše,naněhož točil Machar, byla ÍoÍo genere
rúznd' Proti mně (a nejen prcti mně' n1fbrž v první Ťadě proti,,Času..)vystoupil
ne autor, alc n]ad}' literárnÍ udjchanec, ktery si chtěl získat rytlÍské ostruhy pŤed
širokjm Íorcm' vystoupi| ne d uodg, ale efektní' na širokou arénu vypočtenou in.
uel i.uou, tr{oje referáty byly obšÍrné studie, v nichŽ byla podeprena a zdrlvodněna
kaŽdá věta - a já neměl prostě nač odpovídat, poněvadž článek p' I{ilbertrlv byl
jen a ien osobni ulleu. Jinak bylo ve Vašem pňipadě. Tu proti skoupému opovržli.
vému pošklebku něko]ika vět vystoupil autor, kterÚ chtěl mít dťtuodg.lVllsto nich
tiostalo se mu ovšgm Jen uráŽek a surovostí ve stilu venkovsk ch okresnÍch lístkrl'

Nebo: proč pry jsem odsoudil ,,Marii Calderonovou.. 7en ve čtyÍech ŤádcÍch?
Ale, díLě, zde je Vaše prostoduchost aŽ k slzám Jímavá. Vám patrně neimponuje
nic, pokucl ío není velké jako vr1z sena. AŽ ilospějete, pochopíte' proč právě ten mali/
objem referátu Je charakteristick}r a povídá sám o sobě víc než čtyÍi strany textu.
Čtyrl rádky nri tak právě stačily, abych Íekl všecko, co jsem měl na srdci.

Jen Jednou, myslím, nelÍčÍte ignoranci a naivnost, n1rbrŽ prostě a poctivě
otázce ner'ozumíte. To ve svém v kladu diletantismu. Ze srdce rád uspoĎáďal bych
\rám širšÍ poučnou pÍednášku, ale pro neďostatek míst,a musím se obmezit Jen na
cxtrakt. Vzdtjt se plně chuili, vyslovit všecko, co u té chuili cítím a jak to cttím _
bez zňetele k t. zv. dtlslednosti a k t. zv' charakteru _ není, rnil1y' jinochu, ditetan.
Lismus, n;íbrž naopak: celf a rozhodnf intlividualismus. Diletanta vyznačuje právě
Í'o, Že se cele nevzd'á ničemu a nejméně pŤítomné plnosti chvlle, nlbrž zrcadlí jen
]ristoriclié reflexy' chytá logické relativnosti věcí. Individualista vzďávaje se docela
a absolutně momentu, zapomírrá sebe, relativity svého já, ltteré nikdy nedovede se
zbavit di]etant. K bližšímu poučení doporučuju Vám sttrcÍium Emersona, kter1/
Vám také vysvětl|, jak nenl větší charakternosti nad toto vzdání se chvíli a naučí
\'ás také nenávidět ten vnějškov1/ fantom drislednosti, v kterén stále tonete.

5. Jin1i podstatn;/ pi'íkaz, mil také-aristokraLe: rounost zbrani. Bez ní nenÍ Io-
yálního boje. Tak na pi.. zavedete-li do svfch polemik sgstematické podezlrtittí
a učinÍte-|i z něho svoji v;ílučnou zbrař, nesmíte bft ani ttdiven, arli pohoršcn,
aplikuje.li odprirce tuto nrethodu i na Vás. To je pak tak komické, jako kdyby
strana, která zaveďla první ve vojně surové trhací koule, byla indignována a volala
po ml'avnosti, když sc jimi brání takÓ nepĎítel'

Proto nepište: , ,o nízkost i  snr šlenÍ Šaldova svčdčí..  (str '  33l)  to,  žc Vánr ukázal ,

jak lrladce a pohodlně šlo by i Vaše Óiny vykládat soulrr'om1l.mi motivy (ntstou), a

rrvažte, jak drikladně dopadá lroi'ejší Vaše odsouzenÍ na Vás, lrterf jste si vyfanta.

soval motiv i docela věcnÓ st,udie p. Sezimovy -_ r'e mstó (,,Že jscm rnu sdostatek

I}epochvál i l  zázračné je}ro novely. .  ) '
6. Varujte se, jinoclttt, vribec v polerrricc duojsečnlch zbrani, Lltkovlch, kl,eré

crbráceny zasahují a clrtÍ Vás. To je prvnl regule polemickÓ moudrosti, a kdyby's1g
ji slecioval, ušeti.il byste si mnohou komickou blamáž.

1.ak na pi'' vyLfkát,e ni (lžiuě,jak dokážu níŽ) sentiInerltalitu * a sárrr c}rlubite

-"e jako invalida kaŽdou utrženou ranou (,,literár'ní pi'eltlecly v Rozhledeclr vynesly

Ini dokonce osobní pňepaclcní.. - s tlustfm vykÍičníkem!), k níŽ jstc ostatně pÍiše|
jako slepf k houslÍm, stavíte se do efektnlch mučednick1/'ch pÓz a apclujete na soucit

irlrrpákt1 trÓpy a íigtrranri pi.írno špi|álrrick1y'mil (,,Dnes jc po boji. lÍy sc vrátili

z boje enervováni, potlačeni, ponazáni a roztrlráni, rozptylili jsme sc vy-síleni do

sr'jch osamělfch tr.rzÍ.. atd.' 259.)
A teď si pi.ečtěte svťrj silácky passus z poslecIní }Iotl. r'. str'. 332, ktery se čLe

jako slovní cloprovod k nějakÓ typické l(rejčíkovské ilustr'aci ze ŠÍpťt a nad nÍmž

oclplivovali i stai'í nor'inái'ští lrusaŤi, a aplikujtc jej la'skavÓ - na svoji vzácnotr
osobu.

(Senr vsutrujrr Vám gratis t1obrou radu: abyste taliov1itui naturalistick 'mi

šťavnatostrni á la passus o pouťov1lch mrzácíc}r, rrrastil spÍše svÓ vodové, postně

polévkové romány' Anebo, což bude snazší, picčctl si - kdyŽ už Vám noblesa není

vepsána clo clrrše a nrusíte ji shledávat z potištěného papíru, z Nietzsclreho, kterého

citujete pŤi kažclé nevhodné pŤÍležitosti, tentokrát velice pÍípadné poučení o takor'é

,,p lebejské Kraftmeiere i . . ' )
Nebo: píšcte o m ch r 'eferátech o Vrchl ickÓnl  z Lumíra jako o, ,ot lporné pi .Í.

zcmni gymnastice... Ale uvažte, mistŤe, jak se tínr srim zraĎujete. Neboť polc nepsal
jste aní 7y, irrtransigeantní obŤe a mistŤe vyššlch evolucí, o Vrclrlickélro ,,Mod.
básnícíclr anglickfclť. v Lit,cr. listcclr nic víc _ neŽ pi.ízemní gymnastiku. Ncboť

rnrij refcrát v Lrrrníru a Váš v Lit. listech jsou v resultátě docela stejny.

7' Jirré neccssarittt^ll: nelželc u poletnikác|t. Polemisovat a lhát ncrtí totiŽ nic tčŽ.
kÓlro, alo polemisovat a nelhat je daleko r'čtŠí unrÓní' IIleďte tecly stttptiovat poŽa-

rlavlry na svúj um, a ne je snižovat. Jon ta]< brrtlcl,e Žáken Nie [zscheho, jehoŽ mát'e
posud jt.rr plná usta a z rrělrož nepÍešlo Vánl clo krve ani práŠku, tolto mistra, lrtcr;Í

tol ik nenávidč] . . rrízkélto cí lc nízcc t losaženÓl to. . .
Á pak: ncrrÍ to nic plalrro, jsotr liclÓ, ktcií Vás doveclou pi.istillnout a - clo-

rr asliovat,
Tak na pi. nclŽctc a nepiš[c, Že ušcckg mé nept\irniué reÍerdta o Vťchlickéln byly

pseudonymní, lrdyŽ jsem Vám vypočetl pln1fch ptil pÍípadrl, kdy byly podepsány

1ltn1/m jméncrn: v Rozhledoclr o pi.ekl. Baudclaira (kter;1i obvyklou karáslrovskou
metlroc lou umlčujctc),  v L i| , .  l i s tech o Krá l i  a p|,áčníku a Mar i i  Calderonové, v Lu.

mírtr o Cyranovi a Modernlch básnÍcích anglick1/cli. Dncs dodávám Vám šesÍ ..

o knizc ,,TŤi krrilry vlaské lyriky.. v Rozhledcch.
NclŽete, zv láště ne l r loupě, a ncpište, žc jsem se dovolával  souci tu pro Svoj i

chorobtt, kdežto jti prostě ttutiděl je'n d uod, proč Vás nezl,rtlstám za Vaše surové kle.

!1 l i r i l ické projt t 'g 1
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322 paŤstvÍ a I}Ul l ] l t l \ -y.  PŤcrjLě[c s i  NieLzscheho, kc lo k totnu rat lí:  , ,vysvčl l i ,  proč js i
tteztrestal... L]lrcete{i znát tolro, kdcr tu|,o osobrrÍ a vecllejší ol,ázku zatáhl tlo polerrrik,
ot{kazuju Vás na Nou! kttlt z 1. ltuětna, kcle Váš vzácn! pi.íl,ct a kommiliton,
Neuntann, na nroji uěcnou polcniku odpověděl - soucitenr a otlpuštěnírn pro moji
ttetnoc. [Irozny byly lišákovi vysoko a ta]< se rratrčil i pohan p. Neumann ki'esťarr.
skému soucitu a otlpuštění. }tne těŠí jen, že jselrr talcto, íí,eba oklikou, dosálrl orl Vás
odsouzení této Neumannovy nízkosti.

Nclžete a nepište, že jsem se vr'ltl tra začii|,litt polerrriky rla Vaše ,,Zazdéni
okna.., a nemyslete zeJrnérra, Že lež, opaltujete-li ji vytrvale, jako v tonto pŤípadt),
sl,ane ss pravdou.

Vy sám vtáhl jste svcrje prvotiny (a pozclěji i jinÓ své proďukty) do ďebaty:
vinil jste nrne ze zrady moďerníc}r ]iterár'ních idejí proto, že jsem se odváŽil neonrdlet
pied nimi obclivem.

NelŽete a nepište, že jsenr s Maclrat.cnr rrásihrě zbubnoval Českou modeťIltl
a lepil ji na rolry, kttyŽ Vám mcl}ru ht'avě clokázat opak. Já stál z počátku i pr'oti
tnanifestu a rramÍtal leccos i pro|,i textu a rrrfm pi.ičiněním zejména obmezen počct

častnlkrl; podepisoval jsem s nechutí a pro propagaci nedělal jsem dočista rric'
ZeptejLe se jen pĎi pi.íležitosti rra to pp. Pelc]a a Krejěího'

NelŽe[c a nevi te mne, jako byclr si byl pí.ibásnil ve Vašelrr článku v Žycie
první místo, když Váur rnohu lrravě dokázat, Že tnne oprauclu stavíte nejv!š z české
kritiky.. Dotyčn1t odstavec zač,Lná dosloua: ,,V lcritice tul čdst tuťu,čí prdce ugkonal
r , .  X.  Šalda.. . . .  To jc,  myslím, pi .Ímo souclně prr ikazrré.

Neličte historii se sonetcIn o genrech Kláštcrskétro tak, jako by byla obdobna
Vašemu os]avnérnu poenlatu. JrÍ netisk] ten soneť v,,Lumíru.. r. I892, nlbrŽ vyložil
jsem jiŽ tehdy, Jak se věc měla: sonet ten byl psán jako irračka r. 1886 a po šesli
leteclr vylovil jej ze svjch papir.rl a dal jej proÍl všemu právu i proti všÍ slušnosti
tisknout p. Kláštersk1i v LumÍru z malomocného hněvu nad rn;l'm referátem.

8. trIá|e.li co vyvrátit, neuguracejte to nikdg ušeobecnlmi citdtg - z ctzích autor .
To je strašně nair'ní a srněšné a inrponuje již jen rnládeŽi pod šestnáct let. VŠichni
tlospělejšÍ vědí, že lze oitáty porlepi.ít a vyvrátit všecko na světč, a každf sečtělejšÍ
člověk uvecle Vám jich v desc[i rninutáclr kopu pro a kopu contra, Clrápu Ýás: clrcetc
ukázat, jak jste sečtěty - ale právě to je taková školácká koketnost. kterou musíte
piekonat.

Tedy: c i táLy z Goncourta a j .  s i  pro poclruhé laskavě uspoÍte; rrcc l r ' rkazujÍ
zhola nic.

Já ze svélro upozorrrÓtrí llcdčlal zbraů proti Várn: tlal jsem jo do poznárnky
a užil lro jen jako pedagr'rgickÓ porrr cky, abyst,o se ráčil rozpolnenoui na něco,
na co se Vártt pohodlně zaporrrínalo. A hle, osvěclčila se: pamatujete se už
v1fbolně.

Jinak však lituju, že Vám ntllrrohu byt ani v téLo lapálii po vrili, ač byclr strašně
rád, už z kulantnosti za tolik tlťrležit,ych vť:ci, jež jste asi mlčky koncedoval.

Váš referát z Nivy svědči, Že jste znal moji studii z Lit. listtl a nese stopy té
znalosti. Že jste psal o }Íacharovi r1o Roz}rled ďÍíve' nemění nic na věci, pon8vaclž
jste v nich neÍekl nic vlc, ncž ccl Íekl Machar sdm o sobě ně|<o]ikrát ve veršÍclr pŤímo:
Že je antiromantilr ' . AIe o estetick u1Jklad tottoLo sanrozŤejrnélro Iakíurozborem

stilu a ugruzu Machuroua - a r.l to pÍccc jcle v kritice -_ poi;usil jserrr so [eprvo já 323

v L i t .  l i s tech a o nÓj  opŤci  js l ,c  se Vy, v Nivě 1896.1

ostatně, aby nebylo neclorozumětrí, nemyslete, žc Vás chci pro 'o le hldlit.

Bťrh uchovej! Už proto ne, Žc mrlj názol o lilcrární krá<IeŽi jc dočista jirtf. Prav1y'

ti|er'ární zloclěj nekratle nic hrrrotnélro, slova, věty, ba ani SLránky - alc clucha

a mcthodu, vrini a atmosféru, faktum a síil - to nejtíŽc posbižitelné a pr kazné

a pi'cce v urněnÍ unum nece$arium. Prav! literárnÍ plagiátor nedá so chylit za ruku

a pi.csvěričovat ci|,áty pi'cd soutlem, na to jc pňÍliš clrytrf, a i v litera|,ui.e věsí vžtly

jcn rnalé lzlotlějc. Alr: pi.esto, rrr j zlaty, znajl |l'o všiclrrri dobŤe a uliazují 'ri ttati

prstern. ČírnŽ jen clrci ŤÍci, žc se ncrnusíte korllIoutit, jstc{i v tornto puntÍliu po.

i,ažen, poněvarlŽ je to v jáclňc tloce]a indiťerenL ' Vlastnl ottizka inlitace a plagiáLu

leŽí t locela j int le. . .  A le i  v tr . rrnto srněru buďtc k l iden: rnoje noblcsa sc jí net lovt-t lí

c lo tknout.
9. A rrráte{i něco rlokázat, nepište níkd11 ušeobecné |raze á la ,,iak ušeobecně

znamo,o , ,,celd Praha ul,, etc, .|ak na pŤ. měl jstc dokdzat, ltde a ltdg jsem koltrprottti-

soval vc sv;y'clr kritikách v LunÍru, ktte a kdg činilo na tnne rrakladatelství náLlak,

kcle a kdg byl jsem censurován ve svych projevech. Fakta, |akta, lroloubku! A tnÍsto

dťrvodrl píŠetc takové abstraklní květnaLosti: ,,Ví se po celé Praze clnes, kďo cettsu-

rujc . . ... Milf mláclerrčo, zde podobálc se tomu anekdotovému školákovi, kterf tct,

co rriěl dokáza L, pÍedpoklddat a začínal vždy o t,om, co sdm neznal: ,,jak jc všeobocně

znáttto . . ... Podle Vás vÍ ,,celá Pralra.., Že jsem byl v LurnÍru consurován _ fri
v lnr zase, Že jste prostf  pomluvač a Žc , ,ce lá Praha..  jc  Vám jen , ,asy lurn ignoran.

tiac.., takové školácké, ,,jak všeobecIrě znárno...

l0. Provecll-]i jste něco, co Vás později rnrzí, nikrly 10 nelušuite - a zv]áště

uŽ ne nešťastně a naivně. Tak na pÍ. napsat jste o mně hotové Čimborasso clrvály

do Žycie, která ovšeIn dnes je Vám svrchovaně nepohodlná - ale proto nesmíte je

c}rtít setŤít takovym haclrem, o ktery se - sán znovu zanražete. Nesmíte psáí na

pi.., že na té chvále je vinno - polské obecens[vo, pro něž jste psal. Vy, aristokrat -

a obecenstvo?! NÍon dieu, jak se to r1y'rnuje? Várn tedy takÓ určuje pŤi psaní posici-

tlbccon-ql,vo. Álc, probolra, co to na sebe Ťíkátc? CoŽ ncvirlíte, žo taklrle nl Že pĎijíti

špr. nlaň, ktery Ťekne, Že snacl i dnošnÍ nadávky také píšel,c * pro obecenstvo,

tenlokrát obecenstvo l\[orl. rcvue, kterÓ takovou silně popÍenou liuchyir zvlášť nti.

ltrje, a Že tedy vlastnÓ mezi clrvály v ,,Žycie,, a nadávky v ,,Moc1. rcvuil. patÍ'í :.

viditc, kanr to vede, chce-li čtověk merrnomocí něco zaki'idovat: rozmaŽe to ještě

vÍc. Je to trž latálrrí. Chcetc.li tedy trŽ mernromocí rralézt nrotiv, Íeknčte raději:

pr.o|,oŽe terr den, kdy jsem to p-sa1, sví[ilo slurrce, nebo: protoŽe jsem tněl ten dcn

i lobrou te1ccÍ k obětIu. Budc to i  rozurrrnější i  ar istokrabičLější ncŽ to Vašo , ,vz l t ledotrr
k obecenstvu".

l1. PŤeInítejte, 1'ri.íteli, troclru o laLinskÓ reguli: Si duo faciunt idem, non est

iclertt - a neomlouucjte se nikity tím, že to uttělat Vciš otlptlrce píad Vanti. Poirěvadž

ta podol la jc jcn zc lánl ivá -  uŽ prot,o,  Že on byl  prv irí a Vy sc po něin opičíte. Ne-

l  -  Jen, prosírt l ,  netvrďte takovou absurdrrost,  jako Žc Vaše stut l ie je širši ,

pončvadž se v nl nrluví - o Mussetovi. To bystc Larn mtrlrl dát 1,i.cba Nurnu Pornpilia

_ a byla by ješťě širší, alcspoii potilc Vaši ltigiky.



;t2J Ťíkejl,e teďy, že já jsenr také o Vaší povídce napsai ',sl,y]ovf gongorisrrr.. a ,,nekotr.
[t'o]ovate]ná psychologie... Já lo napsal: l' první, 2. v klidné studii, 3. s drikazy,
4.  o Vašich,,Stojat jch vodách..  _ kdeŽto Vy to píšete: l .  po mně,2. v panrf letrr ,
3.  bcz t l t ivodr l ,  4 '  o moj l  povídce,,Šly svčtern..  -  coŽ je všecko kardiná lní rozdÍl '

12. NeÍsteJi' chtějte se alespoti zdťtt slušttě uachouanÚm. Ničte svého nepĎítetc
taktctn - to je strašnějŠí zbrar\ neŽ Vaše nejstrašnější soi.clisant ,,vtipy..' opsané
Ze Šíp nebo Humor. listri. Zejména pak, pŤíteli, nebuďte nevclěčen ke _ sv17rn
někdejším kritikr1m. Tyt,o obět'i povolání šetŤte vŽrly, jich ostrd nenÍ závidění hoden;
vŽdyť kr i t isovat Vaši knihu piedpokládá j i  číst -  anebo, horreur!  po pŤípadě v idět
ji na jevišti a pak nádavkem číst ještě v knize' Byl jeden takov1f'nešťastník, kter1i
to všecko pÍestál a zachova] se k Vám ještě tatr slušně, Že napsal o Vás - dvě
stránky věcného a k] idného rozboru. AVy dnes pi i jdcte a napÍšete:, ,surově skopal
tnoji I.Ioňící duši...

To nenÍ rozhodně hezké a s]ušné od Vás.  Měl  bysLe bft  laskavějši  k této starší
trpělivé, dnes již vymírajíc1 generaci kritické. TÍm spíše, Že pŤíchází dnes mlaclá,
která se nedá za nic na světě polrnout k tonru, aby Vás četla a o Vás psala. Tak na
1tň. p. Sezima, jemuž p. plof. Dlouh]l' nabízel vysokou bankovku - a on oclolal,
jak Vám minule vyloŽil. A p. Šiniek dal se zlákat jen byronovsk;l.m honoráÍem: za
ňáclek guinea.

Mám ještě několi]< puntíkri v pelňc, ale jeilno mne odzbrojujc. Až k slzám jste
mne pohnul Svym pozváním ke spolupracovnictvÍ v Mod. revui, které mi po
vŠech pomluváclr a nadávkách _ dokonce s v;Íminečn1j,m slibem honorái'e _ na-
bízíte. Není to tedy s tím Vaším despektem ke mně t.ak z|é, když byste mne byl
hotov pŤijat mezi nejvzácnější vyvolence osudu a p. Arnošta Procházky' To je tak
s]adce naivní a ťozmilé' Ževyráži pero z ruky. Za ně bude Vám mnoho odpuŠtěno.

Jen jedno ne: to ubohé pensum. To musíte roztrhat a polrus ií se o nové, s luš-
nější. Návod jsem Vám tu dal, a Vy jsíe pilnf a vtipnf človělt: nezoufám nacl Vámi
ještě. A zkor iguju Vám je po piípadě stejně blahoskjonně a pÍátelsky jako [oío.

Do té doby Váš star1i F. X. Ša]da

Poznámky vydavaÚelovy

Čtvrt1i svazek Krit ick1ich projevťr F.X.Šaldy shrnujc kriLickou a polenricltou

ŽcĎ z let isss 
"z 

1900; časově zahrnuje tedy dobu tŤí let, prlsobností rozdělerrou

mezi Literární listy a Lumír a biograficky piervanou chorobou po urazu v orlick1y'ch

troráclr. Choroba zpťrsobila, že co do mnoŽství kritická činnost Šatdova slábne, až

roku 1 900 vykazuje j en jedinf referát. Pics Lává se taky o časopisy zaj Ímat, poněvadŽ

semuzd á ,že z t r . a t i l y smy s l aŽena s t á v á dobakn i h y . Z ačínáp s á t e s s a ye . a Ó l á n k y '
které vypln1 pŤlští jelro krrihy (Experimenty, první pi.íspěvek jeho do Lurníru, pÍeŠly

do Bojri o z1tÍek). Roku l8d8 pokrač'uje v referenlství pro Literární listy, píechází

jako riferent do iumíru, kterf se pĎÍští dva roky stane jeho lrlavní kritickou tribu-

nou, i když Literárnl listy neopustí uplně.
Bylo.tl ustreaním boáem Šaldovfch projevri z let, 1894 a 1895 dialektické

Ťešení vztahr1 indiviclua a kolektiva, a konlrretisovalli se tento vztalr v projevech

z roku 1896 a 1897 na otázku poměru individua a národa,l soustŤeďuje se Šalda

v letech l89B a 1900 opět na otázku vztahu individua a kolektivu, která se v roce

1900 stává ustŤcdní otázkou jeho polemik. Jako idcalistickf individualista' jakil.m

Šalda koncem lct 90. byl, požaduje po unrělci individualitu, v;Íraznou osobnost,

typičnost tvorby, kterou se jeden umělec ocl druhého liŠí. Za největšÍ známku

uÁětect<o stabosii pok1ádá opakování stylisací, obrazri jiŽ jinde a lépe užitfch. Tato

individualita stylu není však u něho v rozporu s ideovostl. Vltá Neumannovu knihu

(zde str.55) právě proto, že v nÍ je podtržena ideovost, která obohacuje myšlenkovou

malátnost většiny soudobé poesie. Individualismus Ša]driv odmÍtá i samoučelnost

poesic. PĎes to, i(} oceiruje v umění zachycenl tajemna, nevyslovitelnosbi a krásy

často abstraktn|, 1li'ecc stále mčŤí umělecké dílo jeho Životností a pÍimknutím ke

skutečrros|i. Proto vyčítá Mailarméovi, Že chtěl Žíti abstraktně a integrá]ně a po-

liládá za šťěstí, Že se rnu nepodaiilo uzavl'Ít se pi.cd životem. I Šalda pozorol'al r'oz.

iilad bur.Žoasní spoleŮnosti, jak se projevoval v uměnl, podobně jako S' K' Neumann.

Cítil, Že je tŤeba proti jeho or1razrr v uměnÍ bojovat a reagoval proto bojem proti dcka.

dentním pÓzám a proti allalchismu. ProLo se tenkrát postavil i proti Neuman-

novi, kdyi viděl, Že se stává anarchistotr a spojuje -qe s Kat'áskem, proti jehoŽ umění

nrěl hnecl od počátku vj'hrady. Na rozdÍI od Šaldy' kter1/ stále viděl |ěŽisko své čin.

trosti v uměni, nrěl však Neumann, aktivnÍ učastnÍk politického a sociálního' zápasu

své doby, více pŤedpokladti k tomu, aby dospěl k pŤcsvědčení, Že umění musí uvědo-

32,

l - Srov. o l'om Kritické prcrjevy 3, str. 523.




