
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



232 rozdl l  mezi pouhÝm,,žoldnéĚovánÍm..ve sluŽbáeh,,Kruhu.. _ a mezi otevÍenfm
a čestnfm Do7eml

4' Pánové vyt1tkají mně nakonec nestatečnost. Risurn teneatis, amici! Pánové _
kdo to je? Pan Kamper ku pň', žurnalista za pecÍ ,,Politik.. vyválen1/', _ snad i p' Je-
línek, snad p. Sezima, nebo snad p. Matějka nebo p. Rowalski! V tka nestatečnosti
od takovjch hero a titánri mne ovšem drtí: u nich, jak známo, co slovo, to čin
a rána mečeml Nu' jsem klideni fekl a napsal jsem na štěsti věci takové charakíerné
urovně, že mohu klidně spát pro slovo s takoulch tLt,

Mně statečnost nenÍ v tňáskání prázdn ch omletjch žurnalistick;/ch frázÍ, z nichž
je slepena slavná brožura pŤeslavného ,,Kruhu.., - mně statečnost jest v odvaze
a urnční: domgsliti ottizku a soud. A článek m j ',Divadlo a literárnl ethika i kulíura..
jest proto stokrát statečnějŠí a charaktcrnější než mělkj Žurnalistick elaborát
s l . , ,K ruhu" .

Mně Jest statečnostÍ ÍÍci pravdu tňinácti poštvan;/m literát m, posedlÝm
démonem spolkaňsk solidarity, _ a statečností nenÍ mně podepsati společně s tě.
mito tÍinácti nebo čtrnácti lidmi novináňsk1/ haclr, jejŽ - nota bene - snad nikdo
z nich nepročetl cely!

V Bystňici p' H' 6.srpna 1904

Karel Sezima, pííjmím ,,Mužné srdce(c,,
čili propuštěná, služka ,snluuí,o
ZnáLe Len všední pňipad z ntaloměstského života: sluŽka Jest propuštěna

a s]užka ,,zaéÍlá mluvit..' jak se ňíká po pražsku (neboť Praha jest maloměstem
pŤi svfch statisících obyvatel)' Do nedávna tichá, skromná, slušná osoba promění
se pÍes noc v Katona a cicerona a ňeční. Řeční, rozumí se, strašně pikantně: všecko
viděla, všecko slyšela, všecko ví _ a nyní povídá. A baby klepny seskupeny kolem
nÍ hltají každé slovo. A všecko iel v pňlmé /eci. Samá dvojtečka a samé uvozovky.
Je to tak plastičtějšÍ a pak - znÍ to takto strašně pravděpodobně. ,,Ne, ona si to
všecko pamatuje do puntÍku,.. mÍní baby, ,,to už je to všecko pravda...

- A Já jsem ti j l  ňeklai ,,VÍm všecko a povÍm na ně všecko...
- A ona:,,Nani, pro boha tě proslm, nedělej mne nešťastnou. Tu Irráš na

klobouk, jen mlčl..
DocházeI k vám ]eta mladIk' nrilf, tich!, zprisobn1/, talentovan1f mladÍk.literát.

Nepňicházel často, choval se slušně, nekouŤil, sedal Jen na pr1li nabÍzené Židle, a nrěli
jste ho rádi: slušnf hoch. občas vyptljčil si knlŽku, kterou neporušenou vrátil:
slušn;i hochl Sem tam opsal si titul knížky' která náhodou leŽe]a na stole, a koupil
si Ji. A víc: bral literaturu doopravdy, Ieccos věděl, o lecčems myslil - dalo se s nlrn
pěkně hovoÍit. Miloval svého Jacobsena, blouznil o svém Turgeněvu, vypravoval
o svém Hanssonovi. Milf člověk. občas byl i vtipnfm, jako bjval občas nadšenfm.
A poněvadŽ máte rádi mladé lidi a nenávidíte nade vše okoralou pÓzu literárnÍho
papeže, rádi se zasmějete vtipu a rádi jej po pÍípadě uděláte sami - stal se vánl
ten ělověk milÝm.

Ale v poslednÍ době stala se s tímto slušn1y'm mladÍkem neslušrrá změna:
pospolkafil se' Tato rabies, kterou si studenti odbfvajÍ obyčejně v prvních ročnícícir
university' posedla ěeské literáty ve věktr trochu pokročilejším - a byla tím zuíi.
vější, oč déle dala na sebe čekat. Slušnf mladík propadl jí měrou až neslušnou.
Dopouštěl Se nevkusri' tahal vás ku pí. mermomocí do spolku, jehoŽ lidé vám byli
lhostejní a nudnÍ. Ztrácel vtipu a pŤibíIal hrubosíi. A hněval se, když jste ironisovali
jeho pivní hospodské pňátelství a Spolkarské obmezenectví a malichernictvi a ze.
jrrréna když Jste činili psychologické pozorování o vzniku literárního pŤátelstvÍ
v Čechách a resumovali je do sentence: ,,V Čecháclr vede u literáLrl cesta k srdci
pÍes hÍbet.. _ narážejíce tím na žertovn1y' fakt, že v ,,Ktuhu.. semlrli se pŤátelstvím
často lidé, kteňí se pňed nedávnem lÍbezně spráskali a seprali.

A tento mladík došel dnes šťastně nejniŽší prohlubně nevkusu: ,,začal mluvit..
- rnluviť jako nluví propuštěná služka.

A literárnÍ baby seskupeny hltají každé slovo: ,,RadikálnÍ list,y.. uveÍej ují jeho
povídkydokoncevrubrice Uměnlauěda,Umění?- zapomněIypatrtédod'at,,klepafské.

Jak to ňekl Šafaňlk: Praha, ten nejhorší slovansk Kocrirkov! Ano: Kocurkov!
Avzduch jeho shnilf a plesniv1/! I z lidí, zaloŽen ch kěemusi lepšímu, dělá nakonec
klepaňe' prosté citu pro neJprimitivnější noblesu a takt, fanatiky hospodského sIohu,
malodušné citové hrubce a duševní kŤečky.

A p. Sezima tedy ,,začal mluvit... Pňibylo mu ostatně žasně v Ťečnosti od
té chvile, kdy se stal členem ,,I{ruhu... A touío obšírnou, nekonečnou vfĎečností
píše do nov ch ,,Lit. listri.. kroniku: vypisuje tarn každf hospodskf klep dtlkladněJi
než popsal Heroclot válku perskou a obšírněji neŽ Titus Livius zaloŽenÍ Říma.
A všecko periodami tak líbezně kudrnatjmi a tak krutou ironií solen;fmi, jak
psával kdysi p. Lier. A touto obšírnou v ňečností a těnrito ukrutně vtipn;rmi pe.
riodami začal dnes tedy p. Sezima ,,mluvit.. - mluvit o mně'

A všímněte si: mluví jako klepaŤící služka. Nejprve: podává naše jednání
v pilmé Íeči: reprodukuie celg díalog (,,Rad. listy.. z 9. července). Dosloua reprodukuje
9. července, co jsme hovoÍili _ snad 12. květnal Ani slovíčko mu nevypadlo z pa-
néLi za těch sedm neděl! ,,.Íel to v|, ten to zná,.. šuškajÍ literární baby.

A jak ozdobně a duchaplně mluví v dialogu tomto sám p. Sezimal Já koktánt
u něho jen jednottivá slova,nanejv;iš dá mi zmoci se na holou větu. ŘÍt<ám tam samé:
nu a ulte co a tak tedg auděIáme Žo a jinou slabomyslnost -ale Sám opisuje na konver-
saěnlch parketách takovéto elegantní kÍivky: ,,obejde se bez Vašeho podpisu.. ...
nebo: ,,Děláte dobrf skutek, věňte . . . Vždyť my většinou exponujeme se tu za věci'
na kterfch nemáme nejmenšlho osobního zájmu.. ' . . Jak krásně konversujete, p. Se.
zimo, - na papífeI Bezmála Jako navoskovaná f igura z ohnetova románu. ,,Jak jsi
ušlechtilf, mil1/'synu,.. praví Šalomoun, a,,jak jsi se chytila, Kavko,.. praví EnšpÍgl'

A p. Sezima mluví dál. Ó záplavo z medov ch těch r1stI Věta za větou cirátně
z rrich plyne, tu ironická, tu mravokárně pathetická - a ach, neni naděje na konec.

A p. Sezima mluvÍ často dÍrky' Jako lady Macbeth' Včera ještě slušn1f mládenec,
dnes mstitel a rozumÍ se: mstitel ,,pŤátelství.., píátelství,,zrazeného hrub;y'm zprl-
sobem postranní perfidiÍ..l. Včera sluŠnj čIovíček s červenfma tváňičkama a dobro.
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l - Kterou jsem div neoznámil lidem na nároŽnÍch cedulÍchl




