
236 _ písmem i tiskem * sympatii a rictu. Na takové surovosti se neodpovldá: zde
nenÍ možna polemika a Já se jÍ také vzdávám. Všecko, co te možno' Íest jen usvědčit
lháÍe _ a jíti mimo něj celj dalšÍ život.

List p. Sezimrlv zní:
SmÍcltov l6. 5. l904 dopol.

,,Váženf pňiteli,
promirite, že burcuji Vás i v zátišl, do něhoŽ tak náhle jste ulétl.l Nemohu jinak.
Lidé' hleii podepisujt brožurku proti dnešni spráuě ND, naléhají na mne' abgch Vtiš
podpis ugškemral od Vas stt1j co st j , . .2

Myslím, že mtlžete teď svo]it bcz dalších rozpak . Bude vyhověno všem pŤáním,
která Jste projevil pÍi našÍ rozmluvě o této záIežitosti, - aŽ do té stylové stránky,
která vyspravena všude, kde jen toho sazba bez pŤÍlišnfch pohrom piipouštěla.
(Následuje několik vět, kde se obšlrně vykládá o vypuštěnÍ jmérra p' Wenigova,
o pokusech zÍskati podpis p. Marten v a j. - věci bez v;iznamu pro m j spor'
A pokračuje se:)

Brožurka vyjde ve stÍedu; pĎedešI$ tfden zarazil Kamper tisk 7en proto, Že
čekal stáIe ještě na Vaši odpověď. Nedočkal se jí bohužel . . .3 a mně nezbjvá proto,
než prosba skorem ťlpěnliurÍ, abyste mně odpověděl laskavě obratem, nenamítáte.li
tiŽ ničeho proti tomu, abgchom Vaše jméno položili na udhu, Kdybych do uterka
veěer nedostal odpovědi, dovolil bych si to vyložit jako Váš souhlas. Promirite,
mrzi mne strašně, že to ughllžl skorem jako reuoluer, _ ale na další odklady nezb1y'vá
nám opravdu již času, neboť po svatodušnÍch svátcích je vlastně již pravá divad.
sezÓna ta tam a pak byla by také broŽura nadobro pochována.

Prosím ještě Jednou: nehněuejte se na mne pro tuto ndsilnickou urgenci (stejně
ndsilně nutl mne ostatni spiklenci k tomuto ugděračstul, ktcré potlnikám věrrr jen
pro dobrou věc) - buďte zdráv a pŤijměte moji plnou rictu.

Cele Váš
K, Sezima,
Smíc}tov, ostrovní l l...

(Po straně listu jest ještě prosba o zaslání pŤlspěvkrl ,,Lit. listrlm.., zasc věc
indiferentnl pro moji pňi.)

originál listu jest v m1l.clr rukou a dám do něho nahlédnouti každému slušnémtt
člověku na požádánÍ'

Jest patrno, že p. Sezima lhal a uědomě llrol, tvrdil-li v ,,Rad. listech.., co Jserrr
z nich v še citovall jeho list Jej usvědčuje.

List tento vysvětluje každému, kdo má trochu soudnosti,jak dostalse nrrij
podpisnabrožuru: bglatoi ižuěcspolkafské cti p.Sezimoug, abg jej pf inesl ,,stt1j co
stt)j", ialt sdm praui . . .

List tento osvětluje také celf poměr páně Sezimliv ke rnně: ukazuje, Že porněr
tenbyLuctiu! aže si mne p. Sezima (jak alespo psalatiskl) udžil. JesL mně proto

l - List byl poslán za mnou na venek, lram jsem na 2 dny si vyjel.
2 . Tfi tečky jsou v l istě p. Sezimově.
3 . TÍi tečky Jsou v listě p. Sezimově; nevynechávám sám nic z kontextu.

zcela lhosteJno, pohazuje-li mne dnes p. Sezima blátem a urážkami _ clnes, když
jsem prve vystoupil proti Jeho diplomatickfm machinacím.

NynÍ pochopí snad také p. Sokol z 1, č'Is,,,Rozhled .., kdo ,,ve jménu ethické
ryzosti padá s piedestalu.., jak se vyjadňuje: jestli já, nebo p. Sezima. Pochopí to,
je.li v něm jen špetka poctivosti a soudnosti.

Sestoupil.li kclo ne s piedestalu, ale prostě jel s chodniku nejprostši a běžné
slušnosti, jsou to jen pp. Sezima, Kamper, Dyk a ostatní _ pánové, ktefÍneJprve
s neodbytnou dotěrností Žebronili o mrlj podpis a za chvÍli to popírali a spílali mně
tak uboze nÍzce'

Dnes stojí zde demaskováni.

V Praze 8. Ťtjna 1904

Polemiky
Pohled ze žab| i s ptačl perspektiuy

Čekal jsem to a nezk]amal JSem se. Věděl Jsem, že po bojích mjclr s vydavatel.
stvem brožury ND pŤispěchá ctná revue Pelclova, zalomí rukama nad zpustlostí

častnÍk a zvláště mojí (lne ke mně obzvláště a z dobrfch drivodri od mnohfclr
let), pronese velmi ušlechtily sermon a zamžourá mezi íádky k nebi: Bože, Jak ti
děkuju, že nejsern jako tento publikán, rváč atd. Věděl jsem i, že si svojí ušlechti-
lostí vydekoruje první čislo: obecenstvo má pŤedsudek proti polemikám _ spílá
jim kde kdo: proč by Pelclova revue nemohla jej ,,zformovat filosoficky..: škoclit
[o nemúŽe - jen prospět, - a tu má Pelclova revue vždy odvahy dost a dost.

Pan E. Sokol vzal na se tento r1kol a zhostil se ho brilantně.
RozumÍ se, že není v zásadě proti polemikám. To by bylo nemoderní: život

j ebo j - s l yše l i p .  Soko l , ap ro to ro z l išuJe .Ano ,  j e f i l o so f  a ro z l išu j e .  J soupo l em iky
nutné, ušlechtílé, věcné, vyplynuvší z r11zného názoru, ideové, boje proti zlu a pleveli,
boje za uměleckÝ pokrok, proti šosáctvÍ a klamu, vflevy temperamentu a drlsledky
clokonce systému. Ano. Ale, žel, jsou také polemiky osobní, ošklivé, drlsledky nevf-
chovy, které,,vyvěrajl.,, jak znÍ moderní cliché, ',ne z čistfch ledovcri horskfch, ale
z bažin dušcvnÍch: z rivality velikášské, z osobnlho záští, z urputného neomylnictví...

A aby nebylo pochyby, koho míní, jmenujc lrrne o kousek dál jménem. Neboť
toprf  Je j ižkni f  ta l rovfchosobníchrváč ,žesivyberounějakou absolutnost,néjak!
abstraktnl iderÍl, uměIeckf nebo ethick1f, a tím se ohánějí. Rozum1 se, že pak lehce
zničÍ odprlrce. Ale aclr, Nemesis člhá: záhy padnou s piedestalu, kterf usurpovali.
Tak já,  kterf  jsem takto zá ludně potÍel  Mrštíka, padám dnes Sezimou. Neboť jsou to
zcela obyčejní clowni a auguri, ,,normálnÍ litlé z ulice.., kteiÍ si jen hrají na ,,apoštol-
ské vrldce... Jitté ubíjejÍ absolutností, a sami jsou, ach, relativita ve všem.

Nuže, milf pane Sokole, kdyŽ již literární ethiku, tedy literárnÍ ethiku _ ale
bez abstrakcÍ, bez piedestalri, bez ideálrl a jinfch divadelnlch rekvisit. Já mám
literární ethiku strašně prostou, tak prostou, že se o ní s Vámi jistě dohodnu.
ZákladnÍ a hlavní jejÍ piíkaz dá sc Ťíci jednÍm sloveml Nelži. To jest ovŠem cosi
absolutniho i znamená to: nelži nikdg - nelži ani na pŤ.' když píšeš o Šaldovi a Mršt!

237



lrovi. Ale, douÍánr, proti tÓtcl absolutnosti nic nenamítáte, že ne, IrrilÝ P. Sokole?
Ale abstraklnÍho to or.šcrlr rric ncnl, naopak: sanro ltonkreíunr. Nejpr'ostší a nr.j-
srozurnitclnější rnÍra kaŽdého li[crárnilro činrr. Nenamítáte tecly jistč nic, zrrrěiím.li
jíVaši l i terárrtí cxhorttr  z , ,Rtrz}r lcdt i , .  -  a rrejprvt l  to,  co jste napsal  o lnojí polemice
s Mrštíkcr l t .

Jak vznikla moje polemika s Mrštlkem? .Iai<to:

Mrštík uvcŤcjnil v ,,Lumíru.. článek vclnli tna]odušnlí' pomlouvajlcí celorr
nrladou kt.itiktr i ce]ou mladorr __ lnoderní - tvorbu českou uŽasrrě obttrczeriě.
(Shrnul tylo nájezdy do ve]mi zpuchňelélro rárnce jakési soidisanb klitické sttrclic
o Julirr Zeyerovi.) Ubíjel mladé obrodnÓ proucly lrjavně ve jméno ndrodnosll, ktcrorr
pojíntal íalcŠněji než poslední okrestrí novináŤ; mlaclí nečesky myslí, mladí nečesky
plšÍ - a pŤirozcně o unrění a sty lu nernají ani  ponětí.  A c i tát  z Brrťfona: , ,s l ,y l  je
č|ověk.. svědčil, Že to myslí doopravcly.

Nebyl jsotn v celénr článku jnrcnován a rnolrl jsem klidně scdět u svého stolu
a neotravovati si rok Života rl,nčkatni, o rrichŽ jsem větlěl, že budou surové a urputné:
znán a znal jscttr ltrštíka. Alc cítil jserrr povinnost vystoupit proti tonlllto člárrktr,
poněvadž byl nízk]i inspirací a idr.ami, poněvadž lhal a ponlour'al, porrčvadŽ by
,,literárním plcvr:lcttr a klame nr.., abyclr uŽil Vašich slor', p. Sokole.

Článek p. l\{rštíkril' nebyl náIrodrrfm extemporeni - byl to pronryšlen1l. utok,
záludn1/ utok na .snahy a srněry, kl,cré p. Nlrštíka dávno pierostly a jeŽ se Inu stal;
1lroto nepo}roiun:Ími' Po kaŽdérl hntltÍ' po kaŽdé relormě, po každÓ revoluci na-
stupuje reakce - a ta pŤihlašovala se a pŤihlásita -qc i u nás: dolchla a ležÍ na nás
Žalostn1,?'m tlakent kaŽdému patrn m' kdo má vribec unlěleck:/ cit a ncrv' To ir''
piirozené: ale ubohé a nepěkné bylo, že této reakční nálady vyl<oii.qťoval ]iLerát,
l<ter1i nedávno jes|,ě podněcoval rcvoluci a kter1i rněl l'šccku pfíčinu bfti jí vděčen:
zjec1nala ntu místo rta slunci a uznání. Dnels, kclyŽ z,aLírrr vytiskl Mrštlk v prvnít.tr
ročníktt ,,Máje.. prvrrÍ díl sv ch ,,Zumrri.., jest v jednání jeho všecko jasné a sr.ozu.
nitelné; člověk, kterjl psal ,,Zumry.., tllěL, musil mÍti v jasnějších clrvilíclr vědonrí,
že umělecky žalostrrě klesá - a odtud hrrěv jelro proti nové kriticc, 1rroLi lnlaclé
|iteratuŤe' A proto ťrtok na ně v onon čIánku o Julirr Zeyerovi - utok, ktcr'jrrr chtěl
ocirránit pťedcm svoji pokleslou firmtr. To jc dnes jasné _ ale bykr |o čis|,é a nc
je l l  čisté: prostě rnužné a poct ivé? odpověztc s i  na to,  p.  Sokole.

To byl tct,ly motiv mého bojc proti r\írŠtílrovi. Byl to nrotiv osobni, 1l. Soliolc?
Pramenil ,,z rivality velikášské, z osobního zášt|, z urprrtného nt.oÍlvlnictvííí?
Myslím, že piisvěclčit k toIrru nonalcznete o<lvalry ani Vy.

V mé polemice šlo nlně o jcdno: usuědčtt p. Mrštíka - trsvětičit, že lže a po.
mlouud, Škl o |o, ukázat, že srin lrÍešt tím, co vyt1fká jinfrir. Pan MršíIk pomlouval
mladou getrcraci, žc ncčesky lnyslÍ a ncčesky ptše - šlo o to, ukázat, že sanra po.
tnluva jc}ro - sánr č]ánek jeho - Jest, nečesky p'sán a myšlen. Pan t}Irštík spílal
kritice a sárrr kritisoval - ovšent š1latně, mělce, jalově. Šlo o to,to dokázat. Když
styl je člověk - tedy bezclrarakternÍ styl, bezcharakterrri člor.ěk - nečesk1y' styl,
ncčesk člověk.

A clťtkaz |cn jsem provedl - provcdl na sarrlotnyclr větách p. Mrštíkov1fch.
I{de je tu ja l<á , ,abstraktnost. . ,  kdo ja l ré , ,stanovisko absolu ln l  c lokonalost i . . ,  které
nrně imputujete? Byla to lrrilika z.ce|a konkretnl, tloccla uěcna, krit1ka, kteÉ je

v cizitrě samozŤejrná kažclému literárnímu vzriě]anci' V cizirrŮ r.čll |1 toliž opraudu a tlo.

sloua, Že,,styl je človÓk.., a ňÍdí -qe podle tolro: lrritisují styl s pi.ísností, která se zclá

trŽ pcdarrtickou. Ncstrpí lerlabyl ch galirnatyášri,frázovitÝch slcpcnin, novináfského

pŤíštipkái.ství - r.ěclí, žtl r.št'clren tako\':Í nevkus jest r'rritÍrrírtl tlefcl<trlnr, r.atlott

San]ého charakterrr  a sarnÓ osobnost i .
Vezrněte si francottzskorr kritiku, vezmčt,r'si i kritiku jetr nětttcckotrl - a nebucle

\;linr o torn pochyby. Tam nctrí totiž rrťrzoru u náŠ běžIrého, k|.er1Í sdílíte i Vy:

žr , ,ne mal ichernost 'ne s louo, ne punt iček - a lo ic lea, .systérn.,  ]ná bÝt i  pfedmětem

]it'crárníclr sporrit. Ne, p. Sokole, mfl1te 'se: slovo, pun|íěek není v litcratufe nic

lnaliclrernélro - slovo jc v literatuŤe ušecko' LiLeraLura je složcna ze slov jako obraz

z barcv - rra literatuie jsou jerl Slova jako na obrazc jen barvy. A pŤece dosti

hluboká kritika zpú'sobu, jak jsou barvy kladeny a jak jc jich uŽito - tedy technikg

obrazové -, je kritikou cltarakteru, osobnosti rnal1iovy. A stejně v literatufe:

kr i t ika s lov,  vět, , ,puntíčkr"t . .v l i teratuie noní nic vnějšího a rnal icherného, n1ibrž

zkoumánÍ sdmé potence, sllu, Itrasg a bohaIstui - Iogické plnosti - t'oho, kdo je psal.

, , Ic leje. ,nejsou nic,  co se vznáší nat l  s lovy, a s lor 'a ncjsorr r 'ěšáky na idejo:

Lenlo dualismu's, kterf [u vyznáváte, je víra Žalo-strrě nerrntt:llecl<á. Literární kultura

začÍná tím' Že se tento clualisnrrrs pŤekonal, - jako kultur.a spo]ečenslrá jcst teprve

tam, kcle se nevěií v dualisrrrus těIa a cirrše: v krásné c1uše v ubolr1fclr, zaner-lban1f'clr

tělech. V umění jdc o něco jiného než o projevování .,idejí a systént .. - a nio

nebrání víc poclroperrÍ rrmční ncž t,ento školskf pÍedsuctek. Unlěn1 je v první Ťaclě oá-

rodou smgslti, a ,,idca.., která nenl v urlrění získrina smysloulm postfehe,n jeltrr

ěisLol,ou, ryzost1, zákonností -, která neroste pfeď čtcnáÍenr ze sml|sloué plnosti

u kras11, ktorá jest nalcpena z vnějška, jest prostě neŤe'qtí. Umt-lní obrozuje neustítltl

srr tys ly,  jej ich logiku, jej ich zá l ronnou pŤesnoSt a čistotu. , , Idca..  není nic '  co se l |}á

ktá-sti p7"9J; ,,slovu..: literárnÍ umělec myslí ve slovtclr jako rnalíi myslí v barváclt

a jako soclrai. rnyslí v Inramoru neb v bronzu.

Nenlli co jadrně a charakterně napsdno, jcst to proto, že to nebylo r-liívo tlrl

\;oít,,na prom1\šIeno, zotganisováno v mysli. Proto správná kritika Sty]u, vyraZl't,

ltrr.my je vždy kritikou celé sll|yslové i nryšlenlirlvé potcnce autorovy.

Á tláte' p. Sokole.
l)íšcte, že po svém boji s MrŠtíkerrr uŽil jscni ,,obvyk}élto závěru pathetického..

a ,.proskriboval jej a clal lro cjo literární lilatby r'e jménu ctlrickÓ ryzosti unrětrí...

Na to otlpor.ídám: Nelži - základní.posttrlát každé,a tccly i literární ethiky.

Ncšlo prostě o žádnf pathetickÝ závěr., rrcšlo o žádnorr ct]rickou ryzost umění.

J . I{lasick1im pÍíkta<lem takové kritiky čistě stylové - kritiky té,,malichcr.

lros[i,.' kt'erou jc slouo podle p. Sokola - jcst někotik stran Nietzschovy ''neča..ovÓ
uvahy.. o Daviclrr Straussclvi (vyš]a jiŽ takÓ v ěeském pieklaclě). Zcle ukázal

Nietzsclre, jak rozbÍedlost, bozcharakternost a bcznervnost ,,idejÍ.. Straussov;fclt
jesL taž jako rozbÍcdlost a }]eznervnost jclro v:irazu: jest iedno a totéž. ZrJe nohott

r.irlč| |'aké naši P. T. geniálníci (vlastně lajdáci), jak uelik! básník a umělec pÍť-

m šIí o každém slově' cítí je jalro živou věc, nlá k něrnu \'ztali uzkostně jemnii

t t  1 l i . t ;sIry -  s lovem hotov pedant ismus [ětrr ,  l i r loŽ Ži jí r ,  povťl ie gcniá ln ické nr l .

t1 l ln lost i  a, ,bezprostŤednost, i . . .

239
2,3,\



240 Věc měla se zcela jinak: MrštÍk, když otiskova| po p lroce svoJe polerniky
z časopisťt do knihy ,,Moje sny.., z|alšoual véLy, o něž bgl mezi ntimi spor, opravil
poduodně tex tpomo i i l t r i t i c eapod l emo j ík r i t i kg  -  t akžekdočtepouze  j ehokn ihu ,
musí se donrnívat, Že jsem mu vyt1fkal věci, jichž se vrlbcc nedopustilt Rozumíte již
p' Sokole, čeho se tu dopustil Mrštík? Podvodu, praprostého podvodu, kterého se
nesmí dopustit ani sedlák ani měšťák, ani krejčl ani mydláÍ, ani koŽe]uh ani zednÍk,
ani dě]ník - prostě Žádn! občan. Nešlo tedy o žádnou absolutnÍ ethiku uměleckou _
šlo o nelprosÍšl občanskou poctiuost, poctiuosI. ušedniho dne. V článku, v kterém jsem
jeho podvod denraskoval, nepostavil Jsem se tedy na žťrclnj ,,piedestal.. _ stál
jsem jen na chodniku nejprostšI občanské slušnosti a poctiuosti. JiŽ proto nemohu
,,spadnout se žádného piedestalu.. (kterjŽ malér se mně _ bohudík - jerr ve Vašl
fantasii pÍihodil) - poněvadž padáme odněkud jen tchtly, kt1yž Jsme dÍÍve tam
vylezli nebo se vyšplhali.

Proto, mily p. Sokole, nepište po druhé nikdy jiŽ ,,pohledy zpovzdálí..
(jak etiketujete svrlj článekv Rozhledech): Jste patrně krátkozrakf člověk a nevidÍte
dobŤe na dálku' PiŠte vŽclycky jen ,,pohledy zbil1zka,, _ pohledy na věci, které
jste dobŤe poznal, prozkoumal, promyslil, abyste nepsal nepravdy Jako v ménr
pfípadě. Pro literárnlho tnoralistu je to pak šlakovitá věc.

Nehrá l  jsem s i  v bec, mi l j  p.  Sokole,  n ikdy ani  na , ,velekněze.. ,  ani  na , ,apoštol .
ského vtidce..r vystupoval jsem tlm, člm jsem by]l kritikem - to znamená člouěkem
Iiterdrnt kulturg. To znamená: člověkem, kter} věňí, že v literatuÍe projevuje se
rozum, Iogilta a poctiuost - ctnosti, na nichŽ stojÍ i celf Život ostatni všedního
i svátečního dne. To znamcná dále: člověkem, kterf nenáviclí žurnalistickou
lepenku, strakaté divadelní pláště, banálnost frází. Fllásal.li jsem co, hlásal Jsem
cosi uŽasně prostého: buď alesporl poctiv m literárnÍm děInlkem _ nejsi.li zrovna
vyvolenfm Páně, básníkeml SpoléheJ jen na vnitňní svoji sílu _ nasloucheJ pra.
menrim svého nitral Cti svoji individua]itu - neznásilřuj se do divadelnÍch pÓzl

To bylo velmi málo, ieknete. Ano: netvrdím, že to bylo mnoho anebo něco ne.
obyčejného. Ne, kladl jsem driraz na cosi samozŤejmého, na základní a koťennou
ctnost života. Je- l i  v čem moje zás luha, jest  jen v tom, Že Jsem vypozoroval '  že se
právě u nás pŤehlíŽí. NeÍÍkal jsem nic víc než co s talcntem nekonečně většÍm a duŠÍ
tisíckrát a tisíckrát bohatŠÍ ilkali pŤede mnou Flaubert a Taine, Carlyle a Ruskin -
a co se stalo u jinfch národrl prostou praxÍ všednílro literárnÍho dne. To byla celá
moje literární ethika - ,,litcrárnlho.. na nÍ nebylo nic neŽ právě to, že samozfeJmj
postulát Života obracela i na literaturu.

Není to žádná ethika á part - ethika ]iterárního cechu: Je to ethika, kterou
bezděky Íídl se kaŽd1r děInik, má-li pracovat se zdarem. Je to prostá ethika dÍla,
poctivého r stu, poctivé tvorby. Měj charakter a cti jeJ! Cti jeho logiku, dej se jí
véSti - nepŤitnylrej se k njčcmu vnějšÍnrul Nelapcj po literární mÓclět NepodlÓhej
pňedsudk m časovfm a neobětuj jÍmI Nevykofisťuj nálacly doby a chvíle - nálady
literární ulice! NepodpÍrej se spolky a majoritami - zeslabuješ se tak, zeslabuješ
tak sÍlu a spolehlivost vnitŤniho charakterul

Je tu něco ,,velekněžského.., pane Sokole? Jistě ne _ naopaki je to ethika
docela laická, která se nedovolává vnější sankce. Nevylézal-li kdo na ,,piedestal..
a nemoralisoval.li kdo, byl jsem to já. Všecka ethika, vnášenÁ rlo literatury z uněišha,

- všecka morálka konvence, morálka látky a sujet,u - sc mně hnusÍ a vždy hnusila
a dával jsem jl najevo vždy, co zaslouží: despekt.

A ještě Jest ve Vašem článku termín, kterf žádá vysvětlení a vyvrácení:
rn]uvíte o nás rváčÍch a specielně o mně v narážce jako o ,,augurech..' Ale, p. Sokole,
rnyslete po druhé chvilku, než napiŠete takovou floskuli| Kdo že !e to augur? Pfece
jen ten, kdo se dorozuměl se svjm kolegou a hraje s nÍm smluvenou hru. Kněz,
literf má smgsl cechou!. Nuže, byli jsme my, kteiÍ Jsme se rozsápali vzájemně pÍed
veiejností, augury? Byli jsnre smluveni? DorozumÍvali jsme se postranním mrk-
nutím oka? Tvrdit něco takového Je prostě směšné, p. Sokole. Naopak _ pojmu
unějštho deltora pro nás nebylo: v záchvatu krajnÍho individualismu neviděli jsme
nic než suoii čistou pravdu a za ni jsme se bili. Augury byli by liíeráti, jak si je
pÍejete mÍt Vy: ti, kteÍi z ohledu na d stojnost umění a na váŽnost svoji v lidu
chovají se moudre a rozšafně - to jest na oko se snášejl, ale vnitrem se rozcházejÍ.

A zde Jsem u povážIivé a reknu piímo: necharakterné rady, kterou dáváte:
literáti, snášejte se, abyste nediskreditovali umění pÍed lidem. ,,SniŽujeme sebe,
snižujeme lid, zvykáme ho otravě,.. míní p. Sokol, ,,vymstÍ se to na nás...

K tomu jen několik slov.
Boj' Je{i veden Jen poctiuě, a kdyby Ltyl veden i o věci menšího dosahu, není

nikdy otravou - naopak nese v sobě vžďy očistu. ''Lid.. _ to jest široká čtenáŤská
obec - se otravuje jinfmi věcmi než polemikami, v prvnÍ íadě špatnjm uměnlm,
špatnou literaturou, špatnfmi novinami. ,,Lid.. polemik nečte, a kdyby i četl'
nerozuměl by |imt rozumět mohou jim jen zasvěcenci, lidé z literárních kulis nebo
amatéíi literárnl. (Vedou se ostatně většinou v listech odbornjch nebo alespoĎ
určenjctr inteligenci.) Jednoho jest ovšem tŤeba a to jest, aby nezťlčastnění |idé
polemik nerozšlapávali a nezanášeli Jich do novin stranicky zbarvenÝmi referáty
a nekazili tak soudnost _ cosi, čeho pod maskou mravokárce dopouští se, jak Jsem
ukázal, p. Sokol. Jínak však tuším neuškodÍ nikdy ani lidu, zvlli a pfesvědčí.li sc,
že literatura není salonní idylou, n1y'brŽ bojištěm _ právě jako jest jÍm žÍvot -
a často i bojištěm, na němž se bojuje otrávenfmi zbraněmi a uskokem - právě
lako v životě.

Rada p. Sokolova čpÍ vr}bec Jesuitskou morálkou' Nic nezáleŽí na tom, Jaká
lest tvá vnitfnÍ pravda' _ dr1ležité jest jen, aby se ,,nezdálo.., aby se ,,neÍeklo.. _
aby se nedalo pohoršenÍ. To nenÍ právě statečné. Ale to není ani moudré - Je to
pouhé chgtrdcluí a ne moudrost.

-,,NenÍ tedy malichernfch a surovfch polemik? A nemají se zamezovat?..
namítá se n'Ii'

- ,,No, 
.. odpovÍdám, ,,isou polemiky malicherné a hrubé a maJí se zamezovat...

Jest jen otázka, Jak se to má dít.
Malichernou byla na pÍíklad moje poslednÍ polemika s vydavateli broŽury

divadelní, specielně s p. Sezimou. Jsem prvnl, kdo ío pfiznává. Neboť o co šlo
v této polemice? o věc docela unějšl, kterou by mohl a měl rozhodnout kterfkoli
oběanskf soud. Šlo o to, dal-li Jsem mandát p. Sezimovi, po pňÍpadě byly{i splněny
podmínky' za nichž jsent jej dal. Soud, jsem !ist, rozhocll by pÍi v plilhodině -
zatÍm co se polemiky vnějšími kombinacemi protáhly na tii měsÍce a spotŤebovaly
spoustu nervové energie. Je to Jistě ztráta času i sil _ cosi anomálnÍho' co ukaztrJe
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242 na nedostatek našl literárně.společenské organisace. Proč nemohly by se takouéto
spory' spory ěistě unějšI - které nemajÍ s literární nryšlénkou nic spolcčného -,
Ěešiti smírčÍm soudem, do něhož by na pŤ. každá strana jmenovala po dvou drivěr-
nÍcÍch, kteňí by zvolili pÍedsedu, projednali spor a vynesli nález. Sám byt bych
s radostí prvnlm, kdo by se podrobil takovému soudtr. Proč ,,Kruh.., kter1i' byl zrle
pÍÍmo angaŽován, neukázal pňíkladem, že rozumí svému poslání organisát,orskému
a pojÍmá je váŽně? Proč nepŤišel s návrhem smírěího soudu, kterf by věc stručné
a klidně rozŤešil?

Není pochyby: jsou polemiky malicherné, vnějšI, surové. Ale otázkou Jest, kdo
Iest Jimi vinen' Jsem názoru zcela odchylného od běŽného mÍněnÍ, které vinÍ vflučně
nebo hlavně soupeÍe. Myslím, že v první Íadě jsou vinni diudci, jako na soubojÍch
jsou vinni predem svědkové. Kdyby někomu š|o ttoopraudg o zalnezení malicherné
polemiky' vystoupil by prostě a navrhl by ňešenl smÍrěín soudem - po prvním
v1fstÍelu, Jaknrile Se poznalo, o co béž|. Nic snazšlho nad to. Ovšem: kdyby někomu
doopraudg o zamezenl polemiky šlol Ale v tom to vězít doopravdy o to rrikontu
nejde. Kdyby někomu o to doopravdy šlo' Snesl by lehce trochu námahy, které by
Žádala podobná in ic iat iva.

ZatÍm jak sc věci mají' pŤihlížÍ každé polernice Íada diváktl, literátrl a novináŤri,
a ná z ní v hloubi srdcc své gaudium. A když se páni dosyta nadivali, nasadÍ si
nakonec masku indignouangch, začnou se tváňit strašně vznešeně a ušlechtile,
trapÍší post festum morálnÍ sermon o kleslosti literárních rrrrav a o tom, Že se kazÍ
lid, a vydekorujl si takto ]acinou ušIechtilostí první číslo' na něž chytaji obecenstvo.
Hloupé to nenÍ * jenže tuze prrihledné a malodušné' Kdyby měli opravdovf zájcm
a opravdovou lásku, uspoŤili by si závěrečnf selmott a ucas, na počátku boJe, dali
by popttcl ke klidnému a poctivénru íešelÍ soudem - ugsuěIlenim. Žc taková ini.
ciativa nemr1že vyjít od saniotného bojovníka, dá rni za pravdu každj, ktlo se kdy
octnul ve větŠÍ polemice; ten Je pŤlliš angaŽován, po p}ípadě potupen a uražen,
a proto rozhoÍčen. ŽádaL od nc o chlaclnou lrlavu a vytfkat mu, Že ,,se rtechal
strhnout do polemiky.., jest ubohá psychologic. ,,Žádny člověk se nenechdudzabÍt,,.
ŤÍkal hrabě Pourcignac,,,každ;/, jest Jen zabit... A stejně jest tomu s polemikou:
žádnf se nenechává do ni strhnout - kaŽdf jest jen do nÍ stržen.

Ujišťuji p. Sokola za sebe, Že mně polemika nebyla nikdy plezírem a zábavou,
nfbrž naopak: trudem, nudou, bolestí, rozrušenínr - tím většÍm, člm Inéně márn
nerv . To není sentimentaliía, to je prostá, holá skutečnost. I já mám svoje práce,
které jsou mně drahé, * a kdybych neIrrěl i práce, jest mně tisÍckrát milejšÍ čist
nebo snít neŽ postavit se za Lerč stťolám a ranám' MluvÍm o tom šífe proto, poněvadž
jsem došel k pfesvědčenÍ, Že dobrá vtile ,,nenechati se strhnouli.. nic nepomáhá.
Jdeš.]i ulicl a udeňÍ.li tě někdo, jcst ti svrchovaně lhostejno, pokurl je rána ,,ideová..
a ,,principielnÍ.. nebo není,- cítíš bolest,, urážlru, hněv a jednáš podle tolro. A v pole-
ririce stejně tak: jí mohl by se snad někdy vyhnout jen ten, kdo by clrtěl provozovat
pštrosí politiku a tváiit se' jako by rána rrepadla a rány necítil. JenŽe taková pštrosí
politika není ani muŽná, ani moudrá - n$brž pokrytecká - a tisÍckrát milejší mně
iest ton, kdo vzkypí tÍebas lehce, rrcŽ koŽen$ hastroš bez citu a schopnosti vzrušení.

Jistě: jsou polemiky surové, osobní, maliclrerné. Ale vinna tu není konec koncr1
ani mladá generace, kter.ou starší pŤezdívajÍ rváěská, ani (a ti již dokonce ne) tednot.

livt jejt reprcsentanti. Vinu - ltlavní část viny _ nrá, jak již v životě bfvá, tcrr, 2 } )
ktio se jí zdá b1/ti nejvzdálettější a sedl dtistojně v teple a v pohotllí - nrÍnlm
starou generaci .  Pot lačovala deset i letí a desot i letí všecku diskusi:  nechala bft , , ideje. .

,,idejemi.,a zachovávala vrrější clekorurrr. Žila opravrtu augursky: rrevážila si sebo
t'ravzájern v nitru stejně jako si ncváží sebtl rrrladí |iclé tlrres - a|e ctila se na unějšek'
'f o byla generace podle srclce p. Sokolova. l.IlavnÍ staros ti j ej í pŤi kaŽdétlr sporu bylo :
(]o by se tomu Íeklo? Ncpoltoršujme mal ičk .ct i !  Utut, le jrnt l  všecko: vyÍiďme s i  to
l rrez i  čtyina očinra!

A za ltl'íchy otctl pykáme dttos ttty.

Pracně se vybojovala koncčně volnost slor'a, dislruse,polcntiky, rlŤÍvc neznántá,
- a zrrcuŽÍvá se jí jako se zneirŽíl'á první dobu kažt1é svobody, každé zísl<ané
lrtoŽnosti a síly. Uplynou jeŠtě léta' neŽ se ovládne a z.orgarrisujo - než bude k rrprav.
tlovénru a hlubokérrru užitku. A patŤí to jiŽ k tragice lidsliého rozvoje, že právě

t i '  kdoŽ j1 dobyl i  a pomáhal i  c lob1it i ,  padajÍ první její obět i '  , ,Tel le est la Loi , . .  Ťíká
rnelanclrolicky Alfrecl clc Vigny. Takov;f jest zákon tragiky'

Napsal jsenr pÍetl clrvílí, Žr: neltí virrIra trrladá generacc. Ál0 lrenÍ to clocela
správné a opravuji se. Jest vintra - a sicc, abych Íekl celou svoji myšIénku -, jest

vinna pot,ud, pokud se drlŽiu spolltg au družslua. Bylo na to upozorněno jiŽ v pÍcde-

šlénr ( l . )  číslc , ,Pňehledtť.: , ,L i terární život jest  vydán plně l ]a pospas koter iínr:
starousedl;/m klikám vyr stají ncbezpečni konkurctrti v kamarddsklch kroužclch
mladlch. Nastala pííznivá tloba pro kal.iéristy'.. Jest to žalostnj fakt, ale nelzc
'ci píed ním zast,írat oči: nejhorší surovost a lrrubost _ cechoud a stranicka hrubosi -

-qe {,ím vyvinuje a rozrl)stá cclj'm našlm literártrínr životem. .fak vznikají polemiky

a epigramy,psané pro l'adost a pfcttu hospodského stolu a krouŽku,na nichŽ clc frrc[o
spolupracuje cc l1 l 's tr l l ,  k n inž podněcujc a Štve autora cc lá c l ružina. Nebojujc
jednotlivec, intlividuutrr za věc dralrou svénru srdci nebo jednotlivec uraženy a l,oz-
trpčerr! - bojuje čIen spolku X nebo pÍislušnik kruhu I/ a bojuje zui.ivčl, bezolrleclrrě,
surově, neboť jeho spolktifskd čest jest atryažoudna, Kdyby ,,padl.,, byia by to nečes|
oelého krouŽku nebo spolku, a deset ncbo dvacet pár očí shlíželo by na něho
s opovrŽením. Tak vzniká hrtrbost a kÍečkovitost soustar'ně pěstěná, sotrstavné
klepaÍenÍ a malichernictví' odtud vyvěrá a živí sc i skutečn .polemist,ick 'sport,

polcmika a satira íemeslně pěstovaná - Irenouaná skoro denně' Jsenr jist, že polo.

vičktr sottis, které napíšc takov;y' pospollraíen;/ literát, by ncna]}sal' li.Iyb.v byl jr,n

na tjden nebo na čtrnáct rlnÍ isolován od svélro krrružku.

Je to zrrámá skutečnost, Žc kdyŽ se lidé druŽÍ v houfy a Ltrr;ly, r''tle se špatrrě
osamocenlm. I náŠ literárnÍ clnešek to ktt podivrt potvrzttjc. N..boť - a to jc hodno
povšinrnutí - tyto krouŽky a spolky nebojují nrezi sebou' Ne, lrrouŽek ,,rnladfctť.
respektuj e obyčej ně a pravidlem spolek ,,star"Ých.. a naopak sttil ,, U žáby.. respekt,uj e
pravidlem strll ,,U raka..' Neboť vŠecka tato sc]ruŽení stflrajÍ se ve své ncnávisti
osamocengch: ti jsou jinr vlastně jedině solÍ r' oč|ch. Na t,y si také troufají, právě
probo, Že jsou osamoccnfmi a že nestoj i  za nimi a nekryje j ich a nepomálrá j i rn

ileset nebo dvacet kamarád a spojencri.

Tak dožili jsme se, dlky bolr n, v čoské literatuŤe poměr zcela analogick1y'ch
ponrěrrlm rrraloměstskynl - a lroršírrr nati ně, oč rtci:vosnějšÍm a urputnějším jest



244 velkoměšťák maloměšťáka. A dtlsledky zaěínalí se dostavovat již také' a to i tam,
kde by jich člověk pled nedávnern nebyl hledal: baráčnictví citu a vkusu, malo-
duŠnost majorisovánt a uniformování (,,držet k sobě ve všem.., zní parola)' pro.
tekcionáfství, které se neptá po hodnotě ducha a díla, trjbrž po barvě strany a pÍl
s]ušnosti ke stolu, kasárnickf duch, kterf kryje vzájemně chyby a nedosta|ky.

A to všecko na konci doby, která se pÍiznávala k individualismu a měla mezi
sv$mi světci na prvním místě lbsena, po němž ráda opakovala:,,Nejsi lnější Jest
nruž' kterf stoJl zcela sám...

A odpomoc? Neni JÍ než v mládi - v mládí ne podle kalendáňe, ale v mládí
intelekt,u a citu, vkusu a taktu. opravdové mládÍ jest čestné, hrdé, ve]kodušné.
A jemu zhnusí se, musl se zhnusit dŤÍve nebo později malodušnost a zbabělost,
surovost a ubohost clnešnich našich poměrr} Iiterárnlolr. Z něho vyjde dfÍve nebo
později obroda'

Ješt,ě o K. Sezimoai, rytííi stejně a!íečném jako prolhanhn,
čili čest a jazyk, a obrácen n k sobě ponxěru

Je prauda, čest ztistala na bojišIi
a mrtua je a těžce zdupdna -
než jazglt, bohudik, je neporušen
a mnoho nalhat dd se do rdna.

Ze staré ltroniku

PŤed čtrnácti dny usvědčil jsem v tomto listě ve]rni stručně a Iapidárně p. Se.
zimu otištěním vlastnÍho jeho listu ze lži a klamánl vcŤejnosti. |Yiz zde na str.235.]

Byli naivní lidé, kteÍí se domnÍvali, že je tím p. S. zabit a Že se skryje do brlohu
Jezevčího. Ale mjlili se: tak vedl by si snad v této situaci nějakf ubohj plebejec -
ale nrladj českf literát a aristokrat, kterf píše jen pro ,,Svrlj Nejsvrchovanější
plezír,.? Vari, trídná havětil Ten má jinou etlriku: usvědčili-li Lě ze|ži, napiš honen
cleset noulch _ zamotej věc tak, že se v nÍ ěert nevyzná,vyspÍlej odprirci, naplij na je-
ho literární práci a nadmi se nakonec do nejnabubfelejšÍ divadelní pÓzy * a vyhráls.

Tvr1j stril ti tleská, pŤedseda tiskne ti ruce - co chceš víc?
A tak ležÍ pÍede mnou dlouhatánské pensum Sezimovo - pensum na postou-

penou do nejvyšší tiídy hrubosti -' pensum Sezirrry ryt|Ie Požehnaného iazgka:
tušil jsem, že nebude kratší, neboť čest a jazyk bfvají odjakživa tr rytíi v obráce.
ném poměru.

Napsal jsem v pňedminulém ,,Slovď., Že s p. S. nebudu polemisoual, a cbct
dodržeti své slovot budu psáti jen o p. Sezimovi - jen několik gloss, jimiž chci
demonstrovat mravnÍ a rozumovou bídu, do níŽ dovede upadnout A. D. 1904 po-
spolkafenf literárnl zuĎivec.

Píšu spíše dokument dobg _ žalostné literárnÍ bldy dneška - než polemiku.
PÍejdu mlčenÍm {rvod polemiky p. S., veledilo podezÍravé nlzkosti a klamání

veňelnostir jest rozstÍtlen žalostně v ,,Čase.. z |9. a 20. t. m' Lži p. Sezimovy byly

tu vyvráceny se strany neJkompetentnějšÍ: redakcÍ,,Času.. a redakct,,Volnfch smě. 215

..t..,"t. ,,i*ž ie ubohf zuÍivec dotÍral na nečisté námluvj. Tam Ieží také čest p.. Sezi.

moía zdrchána tak žalostně, že by se asi p. S.ovi špatně vycházelo nějakj ěas na

ulici a mezi liťti,kilyby neměl právě čelo,o němž se fíká, žg jest lepšÍ dvora poplužního.

Tedy k,,Jádru.. (lucus a non lucendo).
Na vtastni svrij dopis, kterf jsem otiskl, nemá ovšem p. S. slova uccnl odpovědi.

Ale mluvit se musí - a mnoho mluvit,: šest sloupcrl alespoů, aby se naházel lidem

pr..t a" očÍ. A co by ťekli pÍátelé z ,,Kruh1.., kdyby mlěel? Ten despekt, bozil

,t t"t. p. S. mluví - ne: tláchá - tlachá věci, které se smějí beztrestně tlachat

jen o tučnf čtvrtek.
Jest to situace, Jaká bfvá v cirku: Padla rána, bolestná a potupná rána _ ale

clown k velkému pÍekvapenÍ P. T. obeeenstva tváŤl se, jako by to byla hubička

apokračujeveSvÝchp i rouet tech .Jes tna lÍčenazardě l . l i se i ,n ikdotohonev idí .
A Jeho Íemeslo je právě v tom: nedat nic znát na sobě.

Clown je clown a Sezima Je Sezima.
Tak snažÍ se náš literární clown namluvit v ,,Rad. listech.., že list, kterf mně

psal a kterf Jsem otiskl, - list rninro každou pochybu prosebn;f aŽ do rlpěnlivosti'

vněrnŽ. . . tyaotzasvévyděraěs tvíaomlouva lzněho,sva luJev inunasvépÍáte ly
z , , K r uhť . -že l i s t t e nny t v l a s t n ě - s l yŠte l _ Ó z a z a íd r i v t i p e s e z imov s k$ l !
-- l istemkdrngm,kterfmněmělpfipomenout,mojipouinnost-ano,povinnostl
- Jest to alespoĎ proloženě vytišt8no v RL a jsou za tím tÍi tečky, tÍi psycho.

Iogické, hlubokomyslné tečky.
Ano, pripomenout povinnostl Neboť p. S. Jest JiŽ tak psychicky organisován'

že chce-Ii pŤipomenout lidem povinnost, kleká pÍed nimi skoro na zem - _ _

Bravo,c towne:dobfehráno lAmaskasedínatváÍ i ,a rdÍŠ- l i se ,n ikdonev id l .
Bravo, clownet ale pak také učty, které vám posílá krejčí nebo knihaÍ, jsou

vlastněmilostnoukorespondencíafeui l letonyv,,Rad.l istech..proJevyzcvoi i lost i .
P a k d e n ! e n o c a n o c j e d e n - ' p a k ž i j e m e v m a s o p u s t ě n a š i b Í i n k á c h a j á J s e m
poslední, kdo pokazi žert.

Jenžec lowntakéněkdyvhor l i vos t ipňestÍe lÍas táváse_ jakbychto fek l? -
absurdnim i v clownské logice'

Tak jest ku pŤ. dojemné číst, jak p. S. znova a znova upozorĎuje na moli

nechuÍ k brožufe a moji auersi k pode,psdni a znova je dokládá. Proě to dělá? obyěeJnj

č l o v ě kmoh l b y s i r n y s l i t , Ž ep r a cu j e p r omneaženevodunamr l jm l Ýn . A l e ne '
clownská togika je pravě nevyzpytná. Pan Sezima chce tírn zdrlvodnit thesi svoji'

ž e j s emn ru17 . ě e r vnaunu l i l p Í tmo , kd yž j iž , , pŤeše l n a j i n á t h ema t a . . , - d i v n e
proti jeho vrili - svrlj podpis na brožuru.

Vypadá to sice všecko zpropadené absurdně - ale ,,pŤátel tn.. z ,,Krultu..
j e s t t o pa t r n ě j e dnoa r edak c i R L t a ké . J de j eno t o , p očmá r a tše s t s t r á n e k -čím '
to je Již á peu prěs vedlejšÍ.- 

Á rozu.t se, pokraluje clown' že klausule ,,souhlasu do 300/9*. jest. pouhá

,,fraška,. a,,šprfm.. - 1ato byl mrlJ l ist,,šprfm.., Jako hraju'vt lbec šprfmy

a ftašky, Jako lsme se na ně aai i  j iz v,,Kruhu.. lAno, šprjml Kdo se tu směje?

opakuJi již po osmér ',fraška.., ,,šPrÝm....- mám tedy koneěně nárok' aby se mně

uvěŤilo.




