
230 6. Aclt, a ještě ncrrí korrce. Nechá1la.trost, forntálnÍ logika a spolkáŤsk;7 ctucIrŠtvou p. Dyka a nepicjí rnu pokoje, TváŤí se, za."e, jako by nerozuměl větě, ktlcpravírn, že nejscm, pťesně uzato, dluŽen vysvětleni největši většině podcpsan;ich,
poněvadŽ se s rrini osobně nest;ikánl. Povím lnu to tedy; inkrinrovanou větouo,, t lupě..nedotknul  jsomsepodepsan1l 'c l r  jakoosob ajet lnot l iucťl- , 'a, ' . jvys;. . ,1atro
obětl poiadatelstua, kLeté. jc sclružilo a ;* ;e po pŤípactě vede k cíli, kterélro anineznaj i .Dotazsvr i jnrě l tcdypodepsatprostě;enugÓor, ,Kruhu.. jakojo iaáate lakce.

odsoudi l  jsern tí ln onen veteránslro-spolkt lv;í, ,o. . ,"" . , ,  jemul propaar; iz
v ťiet lm roce života, ,Kruh..:  de| i lé poitp is l i .

Jscnt hotor' s p. IJykerrl - llotov tak i liolov jirrak. Nač zapírati: jesí rlrrrčsrttutno z té hrornádky malichernosti i lrrubosti, která zbyla z jetro ounečiu'
Dcce Poeta!PanDyk,kter;y' jako básník tváiÍ se rytíňem a nrstitelem p""uuy,

tvrdí cosi, pňi čern nebyl, čeho nezná, o čem jerr ví otl l<anraráda - a pak pŤirozeně:
mluvl nepravdu, prováclÍ formá'ní cskanro[áž. o poclpisy vyjednával ." -nou 

"o.o.jediny p' Sezima - což-nevaclÍ p. Dykovi, aby si neverJl v mojí aíéie, jako by tubyl clonra. Na schttzi 24.5. - na níŽ rrriItrochodĚnr iečeno, nrluvil.jscrn. 
"in. 

po p.,,ev Životě - nesetrval do konce, otlešel o }roclintt clŤíve: ale to nevaclí p' Dykovi, abyttcšÍňi| o n l  k lep.

. - 
Snlutné divadlo: pospotka'en! bdsttik! Člověk poseclly spolkaŤsk;y'in malicher-tr ictvínt,  fanat ismem kamaradcr ie,  jo žalostn1/ 'z jev: mysl i l  jsem, že / iŽo směšnost itnlaclá litera|,ura bude ušetÍena, - ztlá se ,,i"t., Ž. pŤičindním,,,K.,,t'.';;jiz t"t.nebudc.

- ' 
Pan Dyk rrrá espril de corps' za rrějž by se nt'trtusil styclět voják. Ále - básník? lZde by se rněl p. Dyk zamy.slit. A zeptaÍ, -<e: jc.li jen tali beze vŠohtl tltrc spolkougi duchem praudy, noblesg a taktu.
A Jen někol ik s lov ještě , ,Krutru. . .
Já nestál o styk s vámi _ léta dovr:cll jsettt se mu vyhjbat. Protivi]o se rnito ovzduší dlouhfch nebo kuJat1fch hospottskjctr stolri se sv1/nr klepaÍent- a pil,nt,nbratrstvím, jímž náhle srostli lidé, kteít ."c viera jcště nenáviděli.a 

"nr;.ii. 
"

Já nechotlil za spolkem - spolek chodil za nrriou: choclil za nlnou i pri broŽurccdivadehrí' Proto jest mně-lhostejno, dne's, splláte.li rnně' Jest to jiŽ českf literárnínemrav: škemrat dnes u někoho (škenrat - uŽívám íoito slova věáomě),a nesprnrli
vám ten 

'č.ovék dosloua, coJste c|ltéIi, je.Ii odchgt'ného ndzoru, vysptlat mu zitra.Ale to jsou pohlavhy, kterfnri se pohlavkujete sami.
Zaned]ouho pochopí se to obccně.

24,,2Ú. 7.  1904

Zaslá,no
Panu J. I{amproui

Litttju vehri, Že nen uuite-p.t,uutlu, Lvt,tLiLe-li, Že jsíe ttttte 24. 
.,;l. 

odhazat naUgboť
,,Kruhu,,. Nikoliu! 24. 5' několikrá1e jstc nrně opakoval , že bude ušecko uuefeiněno,

j uk s i  p f e j u , r e sp ' j a k i s emIos l u l i s oua l u l i s t ě , I t t e r y  j s emVámt l lždenpos l a l .  Něko l i .  2 ' : J l

krá[e ,  opakuju, jste mne tínr uj ist i l :  pp. Sez ima a Je línek, oba tuším členové v;íboru,

ujištěn1 to slyšeli.
Nenrohl.li jste nrně nic splnit - neněl jste mně také nic slibovat, ltičínr tltre

rrjišťovat: měl jste rrrrre oclkázat prostě na vlbot, na ieÍrcž rozhodnuIl neb11l bych

čekat. BuI bych si pomohl sdm a ugličil sam uěc u listech hned tehdg!

Nezapornínejte, že poptrd k smÍrnému Ťešení otázky vyšel od Vás. V listě, jcjŽ

jst'o mně poslal, Žádal jste mne v zájmu akce, aby se věc vyŤÍdila tlohoclrrrttíIl a vy.

světlením. A na základě tohoto listu šel Jsern clo sclrrizky 24. 5'

Lituju tedy, Že vftkou neloyálnosti Vás stílrati musírn i nadál.. - a t,lnes nalé-

l r avě j i  neŽ  včera '

26. 7. 1904

Zaslá,no

VáŽenj palrr: rtlclakíore, tlovolto rrrně ještě nělrolik slov otl1lověcli na vfklatl

r.yboru ,,Kruhu.. a ,,Zvonu., 8. července, kterf sc nrně dostává teprve cines do rukou.

Butlrr stručn1i, poněvadŽ hlavní věci vyložil jsem již v ,,Píehledu.. ě. 37 a v ,,Casc..
čís. 2l2 |viz zde na str.223 a 227f.

l '  Pan Sezima zná se sám k tomu, že jsem žádal  u svélro j rnéna k lausulí:

,,sotthlasl do 30 proc,,, vlÍmluva, jako by to byl žert, Jest nejapná. Pronesl jset-tr to lra

konci našeho rozhouoru, když Jsem jmenoval všecko, co se mně na broŽuŤe nelíbí

a s čím nesouhlasím. a mělo to tudíž smysl zcela určitg a iasn!. Znamenalo to:

souhlasím sotva s tíctinot..
2' Není pravcla, že vytfkal jsem brožuňe ,,nedostatck temperarnentnosti.. a oul

IrásledujícÍ galimatyáš, kterf zcela zÍ.etelně prozrazuje, že si jej páni vynryslili

r : xpos t .Vy t f ka l J se rnsnadvšecko  j i né jenne to , copíšÍpán i ve , , Zvonu . . '  Kom i cké

jest také, Že to chcc dekretovat ulbor ,,Kttlhu.. _ kdežto já nrluvil se samojedingm

p. Sezimou - mezí čtyÍma očimal Textu brožury - ne celé, neboť dostal jsent jí

jen rlo str. 13, šest stran poslednich mně nikdo nedonesll - vytykal jseln l<romě

některfch stylistickÝch nesnryshi a kotrnelcrl hlavně a pŤedevším: že je měIk!'

že neumi domgslit, že špalně argumentuje, že je mlstg nesprauedliu!.

3' Pánové podávajt pak některé moje vfroky (většinou rrepÍesrrě) ze schtizky

24. května, jako by to byty ndmjÍlry proti brožuíe. To jc velmi komické. Já 24. května

nepronesl jiné námitky než jedné - ale oušem kardindlnl, z nIž pan m bulo horko:

totiž že mne podepsali neprauem. Věty, kterfmi mne chtějí zesnlěŠriovat, byly pro.

lrcseny v hovoru o literárnich, uměleckjch a divadelních otázkách cltto - a netrí

Ila Itich nic směšného než nejapná stylisace, která patŤí ovšem na vrrrb geniálního

v1j'boru. ostatně nejedna z nich nalezne sc v mém článku ,,Divadlo a literární kultura

i etlrika.., kde, uvidl se, rná svťrj dobr a jasnf smysl. Tam nalezne se také r'šecko,

r:o jsem Ťcltl proti p. J. Kvapilovi, nt.boť netajil jsern se nikdy nilrotnu, že lresort-

]rlaslm s nÍm v rrrrroltértl. - tam rraleznc se to pověclÓno plně a oLcvŤeně. Jc právě




