
442 lomiky a kritiky, poclropíte, Že ž dn! opraudou! čin u iiši ducha nedd se pfekonat,
Stojí sánt pro sebe, hotovf a dovršenf na věky. Dá se podniknout Jin}rm člověkenr
s j inou odvahou a s j inou nejistotou vfsledlcu - ale pak je to j iŽ také j inj ěint

Pak pochopÍte také, že v duševnÍnr svě|ě nemr1Že se nikdo ,,suézti s sebou... PŤecl.
c}tozÍ generacc mtlŽe ukázati cesty, ano _ ale projít, proletět jirni musI kažrL! sám,
ulaslnt silou, ulastním kfidlem!

Ne, o pokroku musíte se nauěit od základu jinak nryslit - ne tírnto stŤízlickfrn
podvodnictvím' Jinak: čestněji a rozumněji l  Pak pochopÍte,žepo patnácti leteclr
nemusime blti ddle - pak poclropÍte, že jsnrc rnohli Jtti po pĎípadÓ i nazpět' A šli
jsnte, věŤte, mily pane, jsou-li nrožny takovÓ nesmyslné fráze a logické absurdnosti'
jako je ,,hyperkriticismus.., a takoué pokro|<ové theorie jako vašel Pak pochopÍte
také, že není nijak nečestno ,,dokazova|, nejprirrritivnější pňedpoklady literárně
kritické pokt'okové inteligenci.., zvláště je.li ta pokroková inteligence taková jako
vy a nemá-li o nich potuclry. Pak pochopítc, že vyvoj potĚebuje občas několik
duch ' aby privodnÍ a základnÍ pojnry, zkalené, zncčištěné pozdějŠtrn ,,pokrokern..,
ardtili ptiuodní čistotě a rgzosti, abg je znoua ugmezili a upeunili. A nehněval bych se
na svt)j osud, kdyby Inně vykázal tento ukol v če.ké litcratuie - pÍcs váš stŤÍzlivÝ
posměclr byl bych, věŤte, v dobré společnost,i.

Ne, pane Chalupny: následník nernusí bfti vždycky pokračovatelern a dovrŠi.
telem, m Že bfti a bjvá často, jako vy v našenr pňtpadě, len kazitelem, rušitelem
a prznileleml

Pak pochopítc Laké, že ělověk šedesátiletf mriŽc b1iti duševně rnladš| neŽ tŤeba
tĚicetiletf' a odpustíte si pro podruhé prázrlné fráze o čtyĎicetiletfch zkostnatěl.
clch _ Již proto, Že vedou rovnou k ripostě o ,,lideclr, kteŤí nebyli nikdy mladl..,
k vjroku, kterf r'ás právcm tolik pálí.

Ach, m j poměr k mkideži! oč je čistšim u čestnějším, ncž jak by byl 1,rclclle p' Cha.
lupného. Čte-l i  nrne a chválÍ.l i  mne mláclež, jak píše p. Chalupnj, , 'epokládal js" 'n
to nikdy za osclbni usluhu a planou zdvoĚilost, nybrž donnÍval jsem sc poňetile,
že to platí uccj.. ntému slovu, rlrojí rnyšIence, méInu snu. A ncvyvozoval jsom z tolro
povinnost kfvati ke každé jejÍ pošetilosti a bráti za vrchol pokroku a poslední vy.
moŽcnost kaŽdf její nápad,. Milují mlddež _ ale milouat neni koketouat s ní. Nechci,
aby pňehlÍžela Inoje nedostatky - jako já neclrci tleskat jejÍtn chybánr. To je muŽnf,
čestnf poměr dvou rovnocennfch pracovnlk na témže dÍle, lrteré slujc budoucnost
_ a vedle něho vypadá r]žasně uboze a rnalicherně všccko sentimcntálničenÍ hy.
perpokrokového p. Chalupného.

Tedy: sleduju mgšlenku mládeŽe - ate to neznamená nině, abyclr za nl docházel
do schtlzÍ (kam mnc, nota beno, nikdo nikdy nezve) a Iniliskoval se s nÍ prázdnfnri
frázemi. Vím, že jest dnes papÍr a iisk lacinf a že všecko, co Jen troclru vypadá jako
lnyšlenka a mohlo by se potmě za ni brát, se tiskne _ i nebojlm sc, že nrně něco
z jeJÍho života, opravdovélro života uniknc.

Nechci také sentinentálně podle poduěitelské lyriky p. Chalupnélio ,,pÍikládat
s láskou ruku na tepnu jejího Života.. - ncboť tak zaclrázÍ se jen s nemocnfmi
a já poctlvám rnládeŽ pŤcsvědčením, že jest zdráva a že by sama odInÍtla takovou
staromládeneckou afektaci.

ostaíně ad vocem m]ádeŽ. NeuŽÍvá tu p' Chalupn! nepěkné žurnalistické pa.
trony, lstivé generalisujlcl formulky? Mltrvt za nlládež _ a má k tomu právo? Jcst
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JeJlm zlomhem?
Na konci své polelr}iky objevuje p. Clralupnf pohnutku rrréIro článku: mslu _

lrrstu prf za !'o, Že zkritisoval kdysi m j styl. To jest insinuacc tak ubohá a'nízká,
že se člověku těžko pĎekonává odpor z ní. Ale věc Inusl bft dohovoiena, a klidně
tlohovoĎena: nenapadá mne poctÍvat p. Chalupnélro rozhorlenítn, nestojÍ za ně.

Pan Chalupnj vi nejlépc sárn, kdy a kolik mne chválÍval a jak rcscrvace jeho
llebyly opravdu vic než kapkou v poháru: v oněch Nloravskjch rozhledech nrÍnil
l 'chdy, žc jsem v poslednÍ době svfclr ,,vad.. ve stylu se většinou zbavi l . . '  Pan
Clralupnf vl i, žc ,,vftky..jeho jsenr docela klidně a věcně vyvrátil v listol'é diskusi.
Bude-li chtět pĎesto po druhé bájit, musl bájit s trochu většÍm nákladen invcncc.
Kdybych se byl clrtěl ,,nrstlt.., nenrusil jsern ,,slidit cclj roli.. - p. ChalupnÝ uvc-
Ěcjnil pÍece již di'Íve svrlj opus sociologick:Í, polenisoval ňadou článkr) s dr Herbc.
rrem. l(yslÍ opravdu, že opus Jeho jest dokonalost sanra a nedává kritikovi rtlÍsta
k r]toku? MyslÍ, že poleniky jeho byly tak vysoké a íak nádherně inspirovanÓ, žt:
byly rnimo dostŤcl? Pánové ÍIerben, }Íaclrar i Neutrtann dokázali celéttru světu
vyjma p. Chalupnélro prav;/ opak. Tenkrát ležel p. Chalupny neslavně rra zenri,
tvái l  v blátě: tenkrát se mohl bez nebezpcčÍ mstít, kdo clrtěl. ' .

8. nora 1906.

Zaslá,no
Pročetti jsme poslední kntžku veršťr p' J. Holého Adanrovské lesy a tlrírtlute, Žr-l

celá Jeho aféra netná 6literárnÍm uměnlm nic společnÓlio. Verše Jeho jsou většinou
triviální zbožÍ na sensaci vypoětené; chrání.ti se p. Hol1r, nechránÍ se tínl svoboda
a volnost lit,erárnÍ tvorby, njbrž surovost srdce a upln! nedostatek vkusu, sluš-
nosti a čestnosti. Jest právě rozdÍl mezi satirou a surovostí'

Protest tento je inspirován ryzÍrn citenr literárnÍIri a máme proto plné právo
odnrítnout,i zalrročenl zemské školnÍ rady, jehož littrjerne a které nám pŤicltází

svrcbovaně nevhod' poněvatlŽ ce]y prlpad komplikuje a staví p. Holého do trlrt-
čcdnické pÓzy.

Jinak stojimc 8 os|atnÍ veiejnostl zajedno v tom, že literárně činn! učit,cl utá
právo na volny projcv svého talentu a nemá bfti volán k zodpovidánÍ nadflzo.
nfmi uŤady.

V Praze a ve Yldni 21. nora 1906.

Jaroalau Kuapll, F. V, Krejčl,

J. S. Machar, A. Soua, F' X' Šaltlu




