
272 nlítány sklz naskrz do poslední čárky. KaŽd! ročník rr.rá svrij plán, liter:i se posud
vždy' alespoĎ z většiny, naplnil: každ;y' ročník znamená ktrlturn| vjboj v toIrr ncb
onotn směru, vyjasiiováni zmaten1/ch pojmri, odstraůováni pňedsudkri a nevěclo-
ntosti' boj s farizejstvÍm a polovičatostl - jednou akcentuje se vícc vyt\'arná,
po drulré literární a povšechně kulturnl stránka.

Že se í 'adě l i terátr i  nel|bí V. snrěry a že by s i  je troufa l i  vést i  lépe, jest  rnoŽno:
jest to ten roztomilf českf blud, kterf má tím více troufalosti, čínl rrrá rrréně včclo.
rrrostí a l,alentu. Do každé}ro veŤejného dÍla mluví v Čechách a na Moravě iada nc.
por'olanfch diletantri _ bylo a bude do skonání světa.

Proti nim mriže člověk veňeJně pracující posta.r'iti jen svoje Vědomí a svědontí.
A stavIm je i  já .
Nevnucoval  jsem se a nevnucuju se nikterak , ,Nlánesovi . .  a stačí sebe s labší

nespokojenost mně oficielně projevená, abyclr se okamžitě vzdal svojí Íunkcc.
Nebyla mně sinekurou, znamenala mnč mnoho práce, mnoho rozrušovánl, ninolto
zápasli a trpkostl. A mohu klidně ukázat', na jaké urovni byla textová část V' snrěr
pŤed pěti roky' když jsenr pievzal redakci, a na jaké jest clnes.

Ále pokud budu redaktorem V. směrr i ,  povedu jc po nutnosťi svojí osobnost i
a svého charakteru, po svém uměleckém a kulturním pŤesvědčcnÍ a ne kom1lromisně
a bezbarvě, ustupuje kdekterému novináŤ'skénru tcroru.

3 .  10 .  1907 .

M j oilchoil z Volnlch směr
Listek in mentoriam

V l istech pIŠe se o mém odclrodu z Volnyclr  srněrt i ;  nestará l rr  sc s ice o 1,o '  a lc
pňecc toho leckdy nemohu neslyŠet a někdy i nevidět. Máln tcdy drivod podat,i
autenticky vyklad a snad sem tanr někdo dobré vrilc na něj i čeká. Alc neb;/t ani
toho _chtě l  jsem s i  hned po událost i  ce lou věc zučtovat,  prostě z pudu čistotnost i :
abych sejÍ zbavi l ,  abychjí nevláčel s sebou a v sobě. Nenávidím nedopověděn1/c lr
historií: stávají se z niclr lehce legendy a mythy. A kdyŽ již legendy a mythy, tedy
o čemsi opravdu krásném a velkénr a ne o té malé a t'ristní historii, kterotr jesť mťrj
rozpor s druŽstvem V. směr '

l4. Ťijna dopoledne by| jsenr pŤekvapen návšťěr-ou 1'. Štcncovou; pŤišel nrnc
pozvat na d leŽitou schrizi družstva V. smčrťr ten večer a zároveri povědět, co sc
bude ode mne Žádat. Hovoi'il jako piÍtel, kterf chápe, že mně bude těžlto pňistoupit
na to, co se ode mne bude večer chtít. (Družstvo representrrje list vriči valné hrornaclě
spolkové a sk]ádalo se mimo mne z pp'  Štence, Švabinského, Žrrpanského, J i ránka
a Štursy _ tento pán nedostavil se na schrizi.) Šel jsem terly večer do Mánesa.
Pánové pověděli mnč' jakj jest cll schrizky; usnesli se na tom' Že jest Lieba změnit
v piÍštím ročnlku program /isÍu, mám se vyslovit, pi'istupuju.li na něj.

,,Proč měnit program?.. narnltám. Program V. 'qrněrťr byl pŤed dvěma roky
rozšlien: měly v něm ved|e sebe běŽet v;l.tvarné unrční i literatura, tlop|riovat se,
sÍl i t  vzájemně, bohatnout vzájemně spol(  čnyrni  podněty.  v last l rí p i 'íčina té zrněny
byla tehdy _ vedle snalry prisobit intensivněji v cely kulturnÍ náš Žir'ot - tato:

vidělo se patrně, že není dostatek hodnotnlch pÍlspěvkt1 vjtvarně-kritickfch; že
nestačí pŤÍspčvky vytvarně.kritické vyplnit se ctí cel1f list; že má větŠí vfchovn;/
v],?znam dobrf literárně.kritickf pňíspěvek o nějaké domácí bolesti než cizí odborn5r
čtánek vytvarnlí, věnovan:Í tŤebas nějaké otázce technické.

- Proě tedy změnu?
- Proto, Že jest nespokojenost s listem, jak se vede nyní. Valná hromada nedá

prJr niktcrak tomuto c]ruŽstvu V. směr , kdyby měly jít dále dncšnÍm směrem.
Propadly by pry odprirclim a toho jcst pánrim llto, clrtějí zachránit V. směry za
kaŽdou ccnu, tedy změnou programu' koncesí.

Pochopi l  jsem, odkud vane vítr .
_ A jakou změnou tedy?
_ odstranit z V. smčrrl všccku ]iteraturu' věnovat je pouze a jedině vytvar-

nému umění. Všecko: hlavní list i kroniku.
NamÍtám: Jest nedostatek dobr1y'ch vftvarně-kritick ch pňíspěvkri; všecko, co

jsem z toho oboru dostal, tiskl jsem do poslední čárky; jsem si vědom, že literární
články nebo g]ossy ncubraly ani píď pridy v1y'tvarnému umění. Páni to vědí stejně
dobĎe jako já '  a le krčÍ jen rameny. , ,ostatně mohl byste psát i  pak l i terárni  články
do l is tu ' . .  míní jeden z n ich vel i l iodušně, , ,a le takové jako o Huysmansovi  nebo
o Miss Ruth.. .1 Rozumím, odkud vítr:  takové, které nezavadí ani  napravo, ani
nalevo, které nikoho ani  nepopálí,  ani  nezazebou. Rozumím, odkud vttr:  jen žádné
literární bolesti, nepĎljemnosti, polemiky. Krotkou, neutrálnÍ a vzdálenou litera.
turu _ taková jest devisa.

A pravím pak j iž rozhodně: , ,Mně jest ce lá otázka otázkou prosté Společonské
s]ušnosti. Uznáváte-li, aby člověk, ktcrf se vám stará o list, kter;y' mu věnuje svoji
práci a péči' měl právo promluviti v něm občas s]ovo clo driležité nebo aktuální
otázky nebo pňe, nebo právo brániti se proti utoku. Jak pravÍm: otázka společenské
slušnosti a nic víc. Já projevy svoje podepisoval sv m jménem: tisknul jsem je
většinou v neutrálnÍ rubrice ,,Fora.., spolek jsem s nimi neztotožrloval _ jest to
prostě otázka, má{i se mně popŤát do roka několik stránek papiru a tisku...

A pokračuju pak: ''Každf slušn;y' vydavatcl - tÍm víc umělcckf spolek -
pŤeje a dává svému redaktorovi volnost projevu, soudu, slova. Nevím, proč bych
se jí měl zňíkat právě já '  kterf  jsem se bi l  skoro cety život za tento postulát  -  já ,
kter' jsem té volnosti pi.ál kaŽdému svému spolupracovnÍkovi a tiskl Jsem ve
V. směreclr i nepÍátelské projevy proti sobě (projev p. Hilbertriv)... $' ukazuju
pak na pňíklad nové ,,Moravsko-slezské revue..; ta piechází nov1fm ročnÍkem
v patronát ,'K]ubu piátel umění.. v Brně _ a Klub ten sám prohlašuje v listech,
Že ,,redakce části literární a umělecké ujímajÍ se bratĎÍ Mrštíkové za ťlplné neoduís.
losti od ugdauatelstua., _ ,,hle, pravím, to je slušn poměr vydavatele k redaktorovi...

Ale pán to ncdojímá. ohradili se proti mně právnick:Ím formalismemr jejiclr
jest list' list byl p vodně určen v1y'tvarnému unrění, oni mají právo změnit Jeho
program atd.

S]ovem: Ícč právnickélro fornalismu, Íeč v]astnlka nebo obchodníka, ale ne
ňeč umělecké pravdy a vnitŤnÍ poctivosti. odpovÍdalo se nrně jinou Ťeěi, než v nlŽ

r - [Viz Duše a dl lo' 5. vyd. str. 157-]'62 a zde str. 163 a n.]
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274 Jsem se tázal '  než v níŽ js l t le j indy Spo|u l rovoi 'Ír 'a l i .  A ta l r  Json vsta l '  oblékl  kabát,
a ncpodav ntlry, vyšel.

Pochopil jsem, Žc pánové seltráli se nrnou obŤadnou komcdii: položili mně
podnrínky, na něŽ, věděli lrned zpŤedu, Jako literá t cti své dbal! pŤistoupiti nemolrrt.
To bylo jasné každému z nich a limine, a|e konredie se musi]a sehrát, aby si molrl i
pánové umft ve veÍejnosti rttce, obléci b|lé rukavičky a trkázati na mne pak svynra
nevinnfma rukama: Ej l r le '  tvrdohlavce! Děla l i  jsnro, co mohl i ,  a le ne a ne.. .
Nczbyla lo tec ly k našÍ |ítost i  než.. .  A vznešené pokrčení rameny'

Řekl jsen pánrim na sclrrizi, Že bych nerad pomáha| k tonru, ally z \,.. směrr1
by|o ' 'Dílo č. I l . . .  Co čini lo nebo s l ibovalo a lespot i  odl išnotr jedinečnou markr ' r
V.  směr '  zn iči l i  s i  páno\ 'é. '  .  CoŽ jest konečně věcí jej ich; a le necirutnfm tartuff .
str 'írn jest ,  t r 'áŤit i  sc '  ja l ro by r"ážně očokár.a l i ,  žr.  brtdrr pontá|tat boÍit ,  co j 'sem sánr
s l  ar 'ě l .

' 'Padl  jsont. .  [cdy kottrp lo l ,ent c l ruŽst,va, j t l l toŽ j t ldnoLl iv i  členovÓ byl i  se nlnou
až do onoho dne v nejlepších pňátetskfclr stycíclt, jelrož jcden člen navštívil rnne
dopoledne tolro dnc, aby nlne pňipravil na to' o ěett se buclo vcčerjednat, a aby mně
naznačil' že mne clrápe a Že se Ínnou sympatisuje (coŽ trru or'šerrl nevadilo, aby vcčer
na jevišti nepostavil se proti mně nejpitkieji ze všcch).. . DruŽstvo lrodilo nrne pŤes
palubtl a šlo na valnou ltromadu 18. Ťíjna ,,zaclrraĎovat Volné srlěry.. _ nello
něco nebo několto jinélro? Ať tak' ať onak: nebyl jsem na vahré hromadě (nechÚěl
jsem provozovat' Žádny tlak na rozhodnutí valné hromady), ale slyšel jsem, že jed.
náni družstr'a ttclivilo iadtt člent]' ktofí ntají patrně o Žonorosnosti a taktu lepší
n á z o r ' .  .

Z listt1' které glossovaly tuto událost' jsem nlrcen věrrovat slovíčko ,,PÍehledu..,
již pro jeho noblesu, která si hledá v Čechách rovné. Myslím totiž, že ani v posleclnÍ
Lhotě neposÍlajl za člověkem, kterf odclrází z domu, nruže nralého rozumu a ma|é
poc|,ivosti' a]e tÍn] větší ncr.ybíravosti slov i argumenttl' al;y ho znect|val ještě na
ttlici _ což právě provedl Se mnolr ,,Pňclrlcd... Vystoupila tatn tedy s dojemnÝln
chvatem Jakási šifra a pochvaluje si rozlrodnutí družstva. A tfmiŽ koženě dokona-
l$mi' juristicky Íormálními dtivody' kterfch užívalo proti mně družstvo _ dojemnťl
shoda! Prf jsenr si ve V. směroch vypoŤádal své osobnl čty. Ach' ouvej, ouvej,
osobnl učty, objektiYní a neo'sobni ''Pňehlede..! Michal Koltlhaas mstÍ se piece za
kňivdy neosobnÍ' na jinÝch spáchané - že ano? A Ťada filosofti od Sokrata do
Schopenhauera a Nietzscheho nerná ani potuchyo tom, co jest toosobnítjčet_žeano?
A ,,Pňehled..s dr' Chalupn1y'nr _ kdež ti by teprve měli č šku o takol'é neiestil
A majÍ také všccko právo, aby se jinl hnusily poleniky _ jitn' kteŤí v poltnutějšich
dobách dovedott jich (ať odl(rytÝch, ať zakuklcn1y'clt) pŤinést tĎebas |Íetinu listtr!
A Ještě cos i  t rápí poct ivcc z , ,PŤel l lcdtr . . :  V '  sntěry sta ly pry 'qe za rnélro režimu
orgánem ,,vc]mi uzké kliky... Aclt ovšcm, nejcn velttri uzkÓ, dolionce nejužší, neboť
skládala se z jcdiného človi .ka, F.  X.  Šaldy. L i tuju toho ta l iÓ ,  že byla tak uzká.
.IiŽ proto, že kdyby byla širŠl (jalio rra pi'. lilika, liíerá sedÍ v ]iter. odboru Uměl'
besedy, v Lumíru, v Kruhu a j.) a rnčla delší ruce a více vlivu, šel by šleclretny

,,Piehled.. rrrimo ni zcela nrlčky a nroŽná i s plachfrrr pozdravem. Což jen jako

extempore a dokument české literárnÍ noblesy. -

Nenám sntčšné i lusc,  že by mri j  odchod z V. směr znanlena] pohronltI  pro l is t .

Ntlnalrradit,elny ncní rriltclo, rrcnalrraclitclnf nt'llyl byclr ani, kdybyc}t byl tisíckrát 27n

r,tltší, než jserrr ncbo ntljsctrr, lidybyclr byl r'c Srněrt:clr pracoval stokrát r'íce, neŽ

jsem pracoval. Člor.ěk n(lnÍ Innohclrl víc ntlŽ dočasnf orgán MyŠlenky: nejsi-Ii jejím

orgánem ty, jest jím někdo jiny; dělnÍci se stňÍdajt, ale role zristává. Nepochybuji

o iom, že V. směry dostanou s dostatek rukopisú (vždyť v Čechách se dnes to|ik

p|šc a, alesporl na pr\,nÍ pohled, většinou slušně píšc), zvláště poprosí.li o ně unrělcc

takové}ro Jména jako p. Švabinsk}i  a poprosl l i  o ně tak roztoIni le,  jak j iž pros i t i

rrrni. Navázal jsem styky s cizÍrni literáty a kritiky' s ]llauclairem, Moricent,
Meicrertr-Graefem: dnešnÍ redakci stačÍ jcn, aby konexl těch vykoÍistila _ a není
pochyby, Že btrde míti k torrru nejlcpší vrili! Stálo mne dost a dost práce, dopisování,
vfkladri, cest, neŽ jsom prolonril privodní upjato-qt a ned věrtt těchto cizinc : ovocc
r lojí námahy spadne dnes do k lÍna grat i -< nové redakci . . .  Jest rr ioŽno i ,  že nové

Volné směry 5..661 l'yhlížeti skvěleji a lelrčL'ji, pňíjerrrněji' brilantněji' Že budott
roztonrilejšÍ a líbivějŠt' neŽ byly za mélro reŽitrtu. lllaji 1rro to dnes rozhodně upra.
r .cnější pr idu, než jsenr j i  nalez l  já  pňi  svÓm pňIc lrodu do l is tu pŤed pět i  lety.  Mnoho
nevděčné černé práce, černé a nepŤIjcmné práce, musilo b ti dŤíve vykonáno, neŽ
nlohl nastati status quo. Ano, moje práce ve V' směreclr nebyla piljtlmná, nebyla
snadná, ne}:yla polrodlná ani tnně ani snad jinym; nebyla mnohdy ani snad vzhledná
a zvláště patrná _ ale byla jak trrrdná, tak nutná. Šla podstatně za dvojím cÍlerrr,
ktery vposled spt1ival v jediny: šlo nejprve o [o, ujasnií a uti.ídit ce]ott iadu zmate-
n$ch pojm , kter1fmi se pracovalo v trměrrl i v uIirělecké kritice a kterfch vykoŤisťo.
r,alo pseudouměnl a pscr.rdokritika ke svynr snad oslniv1y'lrr, ale podvodnfm nranév.
l.rlm, a po drrrhé šlo o to, absolvovat, co bylo již v jinfch kultrrrnějšÍclr zcmÍclr
dávno absolvováno, rokapittllovat v1/vojovou 1ogiku všeobecného uměleckélIo
a krrlttrrnÍho rozvoje cvropskélro, prornyslit, probojovat, procítit jej a získat čes.
kému uměleckému dramatu jelro resultáty jako podklad - a ne jal(o pohodlné
akadenlické pravdy, nfbrž jako hoťkotl koiist boje.. . Bylo tÍeba ukázat za kon-
kretníclr a doce]a urči|1y'clr pilpad ' co nenl ttmění, co nenj literatura, co není
rrmělecká poctivost a logika; bylo tÍeba zač ínat v mnohént od abecedy' liopat v černé
zemi základy _ což nenÍ snad práce brilantní, ani pňíjemná' ani polrodlná a lÍbivá
na pohled, a|e nutnd na ten čas v Čcchách a neughnutelnd, nránre.li vyjít z diletantní
podvodnosti, z lepenkovfch Potcnrkinád, z divadelníclr kulis, postaven:Íclr na
ctrvilkové oslnění, aby se zltra Žaloslnil sesuly pi.i prr.ním nárazu větru nebo deŠtě. ' .
1.ato práce' opakuji, ncní zvláště čistotná: kladeš.li základy' pracuješJi v zemi,
snadno se zatŤlsníš a musiš po pňÍpadě zatŤÍsnit i jiné _ ale pánové z drtlžstr'a
\r .  sniěrr l  donedávna cít i l i  stejně jako já její nutnost a ct j l i  j i .

Tuto pruci svoll ve V. směrech nepokládal jsem jcštč nikterak za skončenttn
naopak: zdálo se nlnel, žc nejsme jeŠtč mnolrem dále neŽ na jejím počátku _ když,
pánové rozhod|i se pŤerušiti ji a ustrojiti si V. směry patrně krásnějšl, líbivější,
které by oslřovaty \'íce zrak a vribec vyhlížely salonněji a s|ivě|eji, rozkošněji
a lahodněj i .  Pánové jsou patrně trocIru nedočkaví uspěcl t t i  a zdá sc j im'  Že jest j iž

časnas tÍechuadeko rac i f a s ády , l i dež tomnězdásc ,Ženes to j íposud  pevně  z ák l ady .
BojÍm se,upŤÍmně mluveno, abyvtéto piedčasnÓ Louzeza pi.ljrtrttrostí a nezávadnou
|r|adkostl neskrfvalo se čertovo kopftko' NÍnohá věc, l<terá se leskne, proto ještě
nesvltí, aní nehŤeJe.



276 Áť tak' ať onak, pieju si jen jednoho: aby duch, kterf projevilo družstvo proti
rnně, aby dttch ten zr1stai roŽiséren jen mého intermezza a ncdostal se k rcžii 1istu.
Neboť duch ten neni duch unrělocké poctivosti a vnitňní síly - jest to duch lstivé
potutelnosti a kompromisního intrikánství. Kdyby dostal vliv ve vedení listu,
uvidělo by se to brzy patrně a znamenalo by tu uměleckou déroute|isLtl.

Č:onoz ly nebylo nikomu vÍce líto ncž jeho někdejŠímu redaktorovi.

Tedy ještě rn j oilchoil z Volnjch směr
odpouěď p. Nepfedpojatému na |euilleton u Čase 8, listopadu [1907],

Jest dobŤe, Že se ten pán takto podepsal;  z článku jcho nebylo to tot iž patrno _
i jest dobŤe' že ujistil o tom svoje čtenáňe hodně hlasitě a že ío dal hned do nadpisu.

Zrekapituloval tctty pan NepŤedpojaty moji literárnl činnost ve V. směrech
za posledn{ dvě léta a p]yne nu z nÍ samostatně již mr)j ortel. Prosíě, nevyhnutllně,
santozŤejmě. Nesplnil pr;i jsem program' ktery jsem si položil: li|eratura a uměnl
neběžcdy pr;,Í vedle scbe, nedoplůovaly se, nesílily vzájemně společn;/mi podněty.
To pr;/ jest jasné jal<o slunce; to musili vidět znalci literatury, jakfmi pr jsou
čienor'é clrrržstva. Nuže, donedduna neuiděIi této jasné uěci; donedauna líbila se jim
literdrni čdst V.směrti; doned una (alespoii až do mÓ polemiky s p. Karáskem)
plnila po fejich soudu sutij ťtkol; jcště pii mimoÍádné sclirizi na jaŤe (pŤi pňíleŽitosti
r r:p l iky p.  F l i lbertovy) háj i l i  tento program' háj i l i  i  vo lnosí redaktorskou'  A nejen
to: donedávna neviděl  to l ro očiv idnélro zpuštění ani  sám,,Čas..;  aŽ náhle,  pŤes noc
|akl 'ka,  spadly nrr šupiny s očÍ. Ješťě v lednu t .  r '  p i ines l  , ,Čas..ve své Hlídce
zcela opačn! posudek mojí liter. činnosti ve V. směreclt, posudek ženerosní, nesenf
sympatií ke rnně. Nanrítne se ni, Že není z íéhož péra. vím také, ale rozdÍl mezi
n imi není také žádny stupínek, n brŽ cc l  ch l800.

lne by těšilo' kclyby p. N. pověděl' jak si pŤedstavlje napInění našelro pro.
gramtt. Jak pňedstavuje si, Že se má doplriovat literatura a uměnÍ? Jak mají sílit
a obohacovat se navzájem? Měly snad V. směry pňinášet na jedné straně v1ttvarné
dílo a na druhé v1/klad o něm? Nebo na jedné straně sujet vftvarnf (tiebas krajinr.r)
a na j iné báseĎ komponovanou na ten sujet? Nebo jak?

Za mojí re dakcc dopliiovaly se v1l,tvarné unlěnÍ a literatura, jak jcdině po mém
soltdu cloplůovat se rno|tou: inspirací, vysvětlcním, které pŤinášÍ vytvarné dllo
bá-snÍkovi a naopak, širokott spolcčnou záliladnou myšlenkovou, LLm, Že se vytvarné
rtmění i literární práce svádi v tutéž jednotu, redukují v t;íž společn koÍen _ jed.
notícÍ estetikou a kritikou, která vyhlcdává podoby, analogie, spolcčné zákony.
Co jsem tiskl z beietrie ku pŤ., t1/lralo se většinou vclmi dťrvěrně tvr}rčího procesu
ttměleckého (Merežkovskélro Monna Lisa, některé články Barrěsovy, ,,Město v rr1-
Žích..a j ' ) ,  nebo byla to dramata trmělccké myšlenky ncbo práce inspirované
kulturou v1/tvarnou. Nedovedu s i  pŤedstavi t ,  že někdo mriže pŤečíst pozorně,,Město
v r žích.. a nezachvět se nad záhadn],imi ranami duše, nad propastmi vnitŤnÍho
světa, nad nebezpečÍmi hypercivilisace. Nebo jak mrlže někcio (rozumím člověka
dobré r.ťtle) odložiti bez cluševnllro zisku něktcrou nteditaci BÍezinovu, aniŽ by
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bez uŽitku ku pň. listy Flaubertovy, kde se stále vrací problém Íormy atd.

Ja l t  rekapitu luje rnoj i  činnost p '  N.,  jest  v idět i  z  tohoto bodu: , ,v lodnu podnik l

utok na Laiclrtrriv naltladatelskg prospekt, vrátil se k něnru v bŤeznu at,d...'fendtncc

patrná: zesměšnit  mou tehdejší kampaĎ. Vpravdě měla se věc doccla j inak:

nakladatelskÝ prospekt byl pouhou lrmotnou narážkou, v;íchodiskem a ovŠcm ne

ten prospekt, nlbrž tendence a progťdm noué beletristické ltnihoung Laichtrovy;
odtud rozvinula se mezi mnou a spis. p. Laichtrem polemika, která sc dot;lkala

zdkladnich otdzek líteraturg a kr i t ikg ' . .  To nazvc p. N'  bojcm o nakladatc lskj
prospekt!

Ale vrátÍm se k věci. Ye sugclt literárnícli pÍíspěvcíc}r ve V. srněrcclr měl jsotu

vždycky na mysli společnou umě]eckou basi pro literaturu i umění vJl'tvarné. Psal
jscm tÍebas o novoklas ic ismu v l i teratuíe a ukázal  jsem současně, Že toto l tntt l ,í
nrá paralelu ve vftvarnéIn umění; psal jsem o lrercích ruskych a ukázal jsem, čamu
se od nich mriŽe učiti kaŽd umělec i v;y'tvarník. To viděl kaŽd ' poctiv1/ člověk
a upírat i  m že mně to jen z lá v le.

Pan Slauiček není jistě žádnf estét, není ani snad čiověk trrého dušcvniho typu
a založení, ate jest poctivÝ umělec a poctiviy' muž, a proto tuto snahu cítil a Ťekl
nrně to.  Y dubnu t .  r .  dosta l  jsem od něho l is t;  ot iskuju. l i  je j '  ot iskuju jej  jako l i te-
rárnl a unrě]eckf dokument, otiskuju jej v krajní chv1li, kdy se proti mně utočí '<e
všec]r stran zbraní nevybranou. To budiž vysvětlením.

Zn|: ,,!ážen! Pane, nečetl jsenr _ uŽ ani nepamatuji' jak dávno - nič:ho
s tou živou radostí, jako Vaše ňádky v posledních číslech V' smčrti. - A právě' Žc
r'ysloveny tak upŤímně a včas a Že se t;Íkajt uěcí zdsadnich, mají volikÝ Svtij v1y'znaln.
PÍálbych,abyiMánesubylyněčímozdravujícím,dokud snadje ještě čas -protože

tgkaii se nejen literatury, ale toho opraudouého snaženi uměIeckého u Ďec. - Nepíštt
více, ale chci jen tolik ještě Ťíci, Že tisknu Vám upiímně ruktt. _..

Tak soudil muŽ mně cizí, kterého osobně ani neznám; molrl jSelll sc doirrtlíva|',
že cítí jinak mí osobní pŤátelé z druŽstva?

Pan N. mínl, že pr1l'rozplašuju spolupracovniky; nezískávám prf a nepňil,ahuj|1.
Ruku na srdce: kolik lidí, kteŤí kdysi založili člrnáctidenÍk a tfdeník ,'Čas.., jdc

dnes s ním? Kde jsou? V mladoěeském táboŤe. Kde jsou někdejŠí spoluredaktoŤi

,,Času,.? Kde jest mladšÍ realistick;i dorost? Ano, ,,lidé S0 scházelí a rozcházejÍ... -

c i tuje p.  N.,  a le jen tarn, kde se mu to hodí'  Chceš-l i  něco a jdešJi  za tím neucl iy lně,
nemrižeš se divit, Že druhové kolem tebe Ťídnou, že se jinr stáváŠ ncpolrodln m' že
samotníš. Pan N. píše, Že měl jsen-r jen 4-5 spolupracovnÍkti. Ano' a ti ještě muslvali
čekat měsíce a měsíce, ncž jsem j im mohl uveŤejni t  prác i ;  to l ik míSta zauja ly Ó lánky
vftvarnické' Jest vedle niclr jistě nejméně ještě dcset lit,crát,ťr' od nichž bych b val
nlěl rád pĎlspěvky ve v. s[iěťech, alc bál jsem se pi'lnro iíkaii jim o ně - ačkoliv
vltn, Že bych je byl dostal.

Pan Nepňedpojatf viní mne z nerytÍŤskosti, s níž jserrr se zachoval k p. Hil.
bertovi '  Pr}jsem jej  dal  spoutat na rukou, na nohott a pak jsem do něl to b i l .  Pan N.
stal se patrně obětí klep a pomluv. Podmínky, které jsem dal p. Hilbertovi, tněly
jeden -smys]; aby Se polemika nerozši i 'ovala na j iné pole,  DeŽ kde vznik la; proto ne-
mčl p. }Iilbert pi.ekročit ve Své replice objelnu stati, lrtcrou jsenr mu věnoval. 

.ryto




