
24B Prohlá,šení

V 6' čÍsle Rozhledťl v poznámcc na str' |7I a |72 navrhujc pan E. Sokol, aby
spor náš Ťešen byl smirčim soudem. Ačkoliv jc zcela zbyteěny a nemístnf strach
p. sokol v' zde projevenf, že bych odvlékal polenriku na cizí pole, ačkoliv dále
p. Sokol měl učiniíi svrlj návrh pfed svlm článkenr ,,PŤíspěvek dneška.., v době,
kdy měli jsmc oba po jednom vfstŤelu a ne nynl, kdy mne bezdtivodně pozurážel

skoro na deseti stránkách Rozhledri _ pťijimdm pfesto ruiurh p, Sokol u, abycil
nebyl podezŤÍván z polemickélro sportsmanství a abyclr ukázal, že mně zá|eŽÍ na

vyjasnění a pravdivém vyšetiení sporné otázky.
Chci, aby obvinění p. Sokolova byla kliďně a všestranně projednána a aby

bylo dokázáno, Že p. Sokol dopustil se na mně těŽké kŤivdy, vinil.li mne v podpisové

aféÍe brožur'ky divadelní z jednání nečestného, jak to vyslovil na str. l37 ,,Rozhledtl..
ve větě,  počlnaj lc l  s lovy: , ,A já tedy tvrdím.. . . .  a končící s lovy: , ,soukromě _

veÍejně...
Na ostatní stránky polenriky naší, zejména na jiné záležitosti, do ní vepŤetlené,

a na obviněnl z nepoctiqfch zbraní dialektick1y'ch, ze ŽonglérstvÍ, pŤekrucování atd.
odpovlm p. Sokolovi, jakmile bude rozhodnuto o hlavnÍch obviněních jeho.

Za tÍm ěelem jmenoval jsem dtlvěrníky svymi p. Cyrila Duška, člena redakce
Času, a p. Xavera Tejíova (dra Tejiovského), spisovatelc v Praze, které jsem

informoval v těchto dnech podrobně o vzniku a pr běhu sporu svého s Kruhem
a JimŽ dám k disposici i materiál listovf, pokud ho mám a pokud slouŽÍ k objasnění
věci. oba pánové obrátÍ se co nejdÍÍve na p. E. Sokola a podniknou všecky další
kroky, nutné k věcnému projednání záležitosti.

V Praze 13. l is tonar lu 1904

Zasláno, Vjboru Kruhu českjch spisoaatel

V;,y'bor ,,Kruhu..v ,,České politice.. (kongeniálnt listl) z l2. listopadu prohlašuje '
Žeškrtd mr)j podpis na brožurce,,Nár. divadlo a české drama.., poněvadž pIÝ noní
podepisovatelrlm ctí státi vedle mne.

K tomu Jen tolik.
Pánové, kteňÍ uložili p. Sezimovi, aby - jak sánr pravÍ _ ,,ugškemral ode

mne podpis sttij co slťtj,,, kteŤí aby tento podpis z|ska|i, ,,nutili ho pf imo k ugdě-
račstul., (ipsissima verba!), za než se sám p. Sezima styděl, pánové, kteÍÍ seo tento
podpis rvali na n ž s p. Kvapilem i jinymi, nemajÍ prostě práva Škrtati jej. MajÍ
prár'a toho tlnr néně, Že dal jsem jich akci nekoněčně vlc než svoje jméno _ pod-
poru suého sloua a sué mgšIenkg v 9. čísle,,Volnfch stněrú.., tedy něco, kanr nedo-
stÍikne slina chvilková. Pokud se í1fěe cti nebo necti státi vedle jich jmen, vědi
i Jiní, kolik jsem tu projevil uzkostlivé nechuti, a to v doběještě, kdy nebyli pánové
potrísněni surovostmi, jimiž se pošpinili v poslednÍ době.

Pánové vytfkaJÍ mně, proč jsem neprohlásit hned prvni den, Že mrlj podpis
clostal se na brožuru neprávem' Pánové vědomě klamou tu veÍejnost. o brožurce
zvěděl jsem z dotazu p. Kvapilova 23. května, u t!ž den, snad i u touž hodinu,
napsal jsem pp, Kamproui i Sezimoui, iak snad již po pdté ughttiddm, pobouÍené tistg
s dolazem, jak mohli se dopustiti na mně nešetrnosti a podepsati mne na věc, s ntŽ
jsem v mnohém nesouhlasil. V obou lístech prohldsil isem, že protestuji ueťejně proti
tomuto bezprduí,

Tu nazejtŤl, 24. května, obdržel jsem list p. Kamprriv, kde nrne uprošoval,
abych nepoškozoval akce a nedával spolku pykati za mystifikaci nebo omyt p' Se.
zimtx. Prosebn! Iist tento mdm u rukou a pfedložlm iej čestnému smlrčtmu souc]u.

Zatlm cituji z něho: ,,Ujišťuji Vás svfm slovem' že věc má se tak, jak jsem
vám Ji vylíčil a že tedy atti u mne, ani u kteréhokoliv z ostatních pánri nem Že
bfti Íeči o zlém ťrmyslu, iežto isme se stali obětl - chci prozatim pfedpoklddati _
omglu p. Sezimova."

,,Správně ukazujete k tonru, jak takov1y'rni nemil1fmi episodami celá naše akce
Lrpl, AIe prduě proto bgl bgch Vdm uelmi pouděčen, kdgbgste laskauě pťi stglisaci
suého prohldšení uzal zŤetel k tomu, že uěc nestala se naší uinou, po pfipadě, kdgbgchom
u tom smgslu učinili něiahé uzdjemné prohldšenl.,,

Dal Jsem se uprosit a píistoupil jsem na návrh p. Kamprrlv; rra základě tohoto
vyzvánÍ jeho šeI jsem 24. května večer na schtizku s vyborem ,,Kruhu.. smluvit
ono prohlášenÍ, netuše ovšem, že budu pielstěn a že mně nebude zdrženo slovo.

Tak má se vpravdě věc _ všecko ostatní, zejména llčeni ,,Kruhu.., jest IeŽ. -
A dále: pánové dokazujt mně logické Žonglérství a eskamotáŽ tÍm, Že vyrvali
z r zného kontextu několik slovíček, vztahujících se k r znlm uěcem, - a položili
je proti sobě. Tak nazval jsem ku pŤ' ,,veteránsko-spolkov tn nemravem,, defilé
podpisťl na jích prunlm zaskinu u Č. politice ze |7' éervence _ pánové vztáhnou
si dnes podvodně tuto vytku na suoii brožuru (čin, kterf jsem _ ostatně ne celj
a ne tak, jak byl realisován - schvaloval) a maJí eskamotáž dokázánu. JenŽe rre
moji, n brŽ suo7í! S takovfnri lidmi polemisovat znamená ovšem jen Inaňit čas
a špinit si duši.

A jen slovÍčko ještě ne pántirn, ale veíejnosti' Nežádal jsem od spolku žádné
,,banálnosti.., komedie snrírčího soudu spol/rouilro, jakfm se srovnávajÍ hádky mezi
čIeny a vfborem,r jak by rád dnes namluvil veÍejnosti ,,Kruh.., - nfbrŽ opravdové
a klidné vyšetĚenÍ k ňešenÍ sporu literárnÍmi znalci - soud čestnf, do něhoŽ by
jmenoval spolek své d vérnÍky a já své d věrnIky a kterf by vyšetÍil spor svě.
domitěji než soud občansk;f.

Že takovfsoud jest pánúm čÍmsi velmi nepohodlnjm a žejej parodují a pomlou.
vají hned zpÍedu, chápu velmi dobÍe: dojde-li k němu, ukáže se tu nejen všecka
nedbalost a ledabylost, ale i všecka nepoctivost, dráčství a ]stivost tohoto nej.
mladšlho literárniho sdružcnÍ'

V Praze 18. l istopadu 1904

l - NeJsem ani členern ,,Kruhu.., a Již proto netnohl jsem žádat soudu
takového l
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