
3. Příloha č. 1: Dopis obyvatel Nové a Staré Paky 

(Zasláno).  

Z Nové Paky. Panu J. K. Šlejharovi, „také spisovateli“ ve 

Staré Pace. 

Motto: Pevným, chraptivým hlasem, s oním přízvukem, 

jimž nevyvratně chce se dotvrditi pravda slov, zvolal: „Jsem 

šílený!“ J. K. Šlejhar. (Lumír 1893 strana 132) 

V březnovém čísle časopisu „Květy“ letošního roku 

uveřejnil Jste článek nadepsaný „Sezima“, v němž drze a 

neurvale napadl Jste některé z počestných občanů N. Paky.  

V článku tom chtěl Jste psát hodně realisticky a zatím 

Jste, jelikož nedostatečné vzdělání (říkává se vlastně 

nedouctví) výše nad úroveň prostého lidu Vás nepovzneslo, 

surovým (u Vás obvyklým způsobem) napadl a pokálel Jste 

počestné rodiny a jednotlivé osoby, používaje výrazů přímo 

pouličních. Na tom však nebylo dosti. Jako člověk zcela 

bezcitný Jste se posmíval se zjevnou zlomyslností a 

škodolibostí těžké nemoci páně Novákovy („Sezimy“), 

s pravým cynismem kochal Jste se ve smrtelných jeho 

bolestech a poslední chvíle života mu svým článkem ztrpčil 

a to vše snad za to, že Vám svého času ve svém domě, kdy 

jako „vděčný“ syn od otce jste se odstěhoval, útulku poskytl. 

Na místě útrpnosti předhazoval Jste mu, že svou nemoc sám 

si zavinil, ač je všeobecně známo, že rakovinou bývají stiženi 

i lidé nejlepší a to beze všeho svého přičinění. Či snad Jste 

chtěl článkem tím postaviti se po bok svému kollegovi, okresnímu to „spisovateli“, jenž 

v zákeřnickém na cti utrhání stal se pověstným? Ač-li není článek „Sezima“ společnou prací 

Vás obou, jak souditi lze z nedostatku ušlechtilé idey, kterou přece každý spisovatelský výkon 

sledovati má (kteráž však Vám oběma jest naprosto cizí, duchu Vašemu nedostupná) a pak 

z toho, že článek ten tak neurovnán, z rozličných kusů, jak se Vám oběma právě do krámů 

hodily, slepen jest. 



Nechceme ani věřiti věcem kolujícím ve městě našem, že jen proto jevíte na sobě takovou 

bezpříkladnou mstivost proti některým osobám, které co živy Vám neublížily, že Jste nedostal 

místa tajemníka obecního, ani účetního v záložně. 

Zapomněl Jste zajisté, že muži s takovým charakterem nemůže se svěřiti žádný důležitý 

úřad. Pessimista, rozervanec a dokonce šílenec nekonal by nikdy správně povinnosti, jež by mu 

úřad ukládal. 

Neobírali bychom se více hnusnou Vaší prací ve „Květech“, kterou každý nestranný, 

poměrů znalý čtenář po zásluze odsoudil, kterážto práce jeví ostatně ráz frázovitosti a chudosti 

myšlenek, neboť je výpotkem chorého mozku a výmyslem šílence, jak sám sebe často nazýváte 

(viz hořejší motto), ale nutí nás k tomu naši známí, mimo Paku bydlící, kteří stále nás vybízejí, 

abychom se tímto způsobem, Vám vrozeným, napadati a surově urážeti nedali. 

Proto vyslovujeme Vám, pane „také spisovateli“, J. K. Šlejhare, veřejně své nejhlubší 

politování jménem všech Vámi napadených, zvláště pak jménem rodiny páně Novákovy, jejížto 

cti tak nestoudně Jste se dotekl a radíme Vám, abyste si zametal před svým prahem, kde máte 

naskládáno tolik a takových věcí, jež po způsobu Vašem naturalisticky vylíčené, by ani tiskový 

papír nesnesl. 

Zajisté, že by se Vám podařilo z vlastního života napsati „črtu“, jež by mnohými 

zajímavými episodami oplývala a kteréž by zvláště těšily k. př. Vaši tetičku neb Vaši paní 

manželku, ano i Vašeho pana otce, jemuž „vděčným“ synem Jste se býti ukázal, nemoha slabým 

svým rozumem pochopiti, že čím Jste, Jste jen jměním svého otce; sám sebe bez podpory 

otcovy, že sotva byste uživiti dovedl. 

Konečně Vám radíme, abyste prozpytoval duši svou, a shledáte-li ji schopnou ještě 

nějakého vyššího vzdělání, abyste začal rozumně se vzděláním tam, kde Jste je přerušil, aby 

snad vbrzku nestala se drsnou pravdou slova, jež o sobě – mladém muži, v „Havranu“ – jste 

pronesl: „Jsem šílencem!“1 

(Následují podpisy). 

 

 
1 Z Nové Paky. Panu J. K. Šlejharovi, „také spisovateli“ ve Staré Pace. Národní listy 33, č. 117, 28. 4. 1893, str. 

6. 


