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(Pozndmkg prostého čtendíel )

l - Uveňejrluji tento člántč:k o poslcdni knize p' Dykově htavně proto, zJia.vujc nne nepŤIjemné pol
psan ,,prostÝm ot.naru*.l]lli.:l' j:I:^"-.:.".l'."I 'o 

jeho. dÍIe. Člán;k l.'.t" i..t

' JYejsem kritik z povolání, a pňece chci ňici své slovo o posledníknize p. Dykově, vlast,ně ani ne ta1r o této poslední knize jakoo posledním literárním 
"v":ii 

p. V. Dykově. Jsem prosty čtenáň,ale čtenáň milující, rád se.obáivující a "pozo",,y _ 
",zvšecko 

jsoudnes snad již jen čtenáii venkonšti l 
".,o, 

čtenáĚi venkovŠtÍ,neblaseovaní, 
.nepokaženÍ nervosou kavárenst.ou, t.t"J uoi oe..nichávat všecko, 

"I: :é::'le četbě |ozornější, soustŤeděnějšÍa laskavější * talrové četbě, ltere zádq:i p"a,,jn'lt'y.J,.", a"..to, čemu se Ťíká ,,venkov.sk;y' inteligerrt'., člověk s riÍadem, Žijící
l.1' Y.nko1ě; ale byval jsem i mě"stskym člověkem, čIověkemžijícím v Praze; byval jsem i studentem s trochou literárníchambicÍ a jako student miloval i..m p. V. Dyka naivní láskou.Míval jsem rád jeho první lyrické knižky. Nepokládal jsem ho za,,národního věštce..nebo velikérro nasnika, i"k dď.j';*' 1.; ""zdrobněIého vnuka Heirrova, 

"" "r,orr.iJr,.ry cítí prázdnotu ž1ot1 buď prot,o, 'J',":1'ffnTril:Ťé*i.;
proto, ženeciti v sobě,sám Iáskya siín)ich vášnia 

","ot.i..Čii"i1,.,nrád jeho lyrické pošklebky ''"á aolou _ pŤipomínaly mně,,&aya ž doslovn ě Lermontovriv,, risměšer. r'orro5' 
."t*.."oi".ffi 

,,a aotcem marnotratníkem.. - a ještě 
""Jeji 

,,..š. p.o,y;;; -,-

lancholií _ tou melancholií, kterou miluje a cití zvláště inten.

";vně mládí. Není taková melancholie mládí nic zvláště hlubo-

i.}r'o - jest to jen jakási polobázerl, polostesk z toho, co nás čeká,'

rňedjat,;í smutek života _ ale mr1že bfti podkladem dobr;ich

naladov;7ch básní, ovšem zase jen v mladosti básnÍkově. Měl

jsem kdysi rád pana Dyka _ tňebas jsem nepňecerloval jeho
.1,tot'y a síly _ a proto píši tyto Ťádky: což nemáme povinností

k sv m prvním láskám? A není nám hoiko, když tyto první lásky

sejdou tak, jako sešel p. Dyk? KdyŽ z prvních lásek stávají se _

kokety? A na tomto bodě svého v1ivoje octnul se věru nyní
p. Dyk. St,ává se koketou. PÓzuje. HIedá pÓzy. Upravuje si pÓzy.
Hraje divadlo. Jakf hoňkjl pocit, potkáte-li po letech svou první
lásku s líčidlem na tváňi, zestárlou, nervosni, kousavou a hašte-
Ťivou, větňicí v každé jiné ženě rivalku a pomlouvající každou
jinou ženu z Ťevnivosti! St,ydíš se sám za své mladé city, které
jsi kdysi cít,il - a není horšího studu než stud nad vlastním
mládím! To a jen t,o nutí mne k tomuto zr1čtování, které mně není
škodol ibou radostí, ale hoŤkostí a bolestí.. .

Pan Dyk pÓzuje v poslední době stále neomaleněji, koketuje,
zLráci stud, smysl pro distingovanost a diskretnost. Tak hned
k této knize napsal pŤedmluvu, která se musí každého jemnějšího
člověka dotknout nanejvfš trapně. Pan Dyk koketuje tam s mu-
čednictvím - a to je oškliv;i theatrální trik, komediantství,
k němuž se nemá nikdy snížit básník; to má pŤenechat politick;|'m
nebo jin1im komediantr1m, babám - ale muž? Jest hodně ne-
vkusné, píše-li mladg zdraug muž, jako jest p. Dyk, takovéto
sentimentální koketerie: ,,PŤepadá mne rizkost soumraku: jak
dávno tomu, co se mi zdá, že každá ňárlka, kterou dopisuji, je
poslední? Lidé chápali špatně nervosni chvat, kter;f mne hnal
kupŤedu, za každou cenu kupÍedu... A dále srovnává se p. Dyk
s myší, zaniž se kmitá stín a hladové zelené oči čihají _ slovem za
člověka, kter1f propadl smrti. . . Chápu,že člověka i zdravého i mla.
dého pŤepadá někdy tucha nebo cit smrti, ale pak vyjádŤí člověk,
je-li básníkem, takov1f ciL ueršem, bdsní, písní _ ale nedává ho do
bojovn;fch pňedmluva.nedělá si z něhs zbra proíisvfm ďornněl$m

psán,,prostÝm čtenáŤem.., jat< si.autor .a* uiia, "" ffiffi; #[il#:,ijfi:lan}'m - a tÍrn neni ani vj$ina '.t.'.oii.l ;;;'[.



nepňátelrlml To je nepoctiué koketoaáni, sentimentd,lní jesuitstui!
Kdyby se vyskytlo u jiného, byl by p. Dyk první, kdo by je
zparoďoval a zironisova]. Ale p. Dyk odvykl již dávno měňiti
sebe a ostatní svět stejn m loktem: na sebe dívá se dalekohledem,
lrter;f zvětšuje, na své nepňátele obrácen;7m peršpektivem, kter;ir
všecko zdrobriuje a zmalicherriuje! ostatně trest neminul p. Dy-
ka. Nevěda o tom, bezděky zparodoval sám svou sentimentální
piedmlur'u v této knížce, v povídence V;froční den. Hrob něja-
kého slavného mrtvého politikusa navštěvují tarn rŮzni známi,
mezi jin;fmi i jeho soupeňi a kolegové z klubu. ,,Číslo 16 poznává
sr'é druhy. Toť ten hgpochondr stale hotoug umŤit. (J čerta, proč
neumirá, kdgž bg s ním tak mdlo umíelo.,. (Str. 193.) Ejhle, jak
se tu ztrestal sánt p. Dyk za svou necudnou pÓzu. Napsal bezděky
parodi i  sám na sebe!

Z pana Dyka stala se v poslední době koket,a a koketa vy-
strkuje i zde, i v této knižce, skoro z každé stránky rrižky. Pan
Dyk koketuje v poslední době skoro stále s vážn mi těžk;imi
thematy, se zločinem, smrtí. I tato knížka jest kníŽka zločinri
a smrbí. Zd'álo by se vám, že takové látky žádají mysli vážně
sebrané, opravdové, nebo alespori sestŤeděné ke svému cíli. Není
vribec umění bez soustŤedění mysli a styl, nem;.ilím-li se, je takové
opravdové zabrání se do své lát,ky. Pan Dyk má v této knize
jakousi črtu nadepsanou Událost pozorovaná z o]rna. (Str. 159
a n.) Jak;1?si pozorovat,el, vyhlížeje z okna, stává se bezděky svěd-
kem zločinu, vraždy, spáchané patrně ze zrazené lásky jakousi
černou ddmou (p. Dyk je, nevěda o tom, romantik z nejstarší
školy až do všech vnějškov;fch rekvisit!). Tedy látka tragická
a čekal bys, že p. Dyk zabere se do ní opravdově, když jižjednou
si ji zvolil. Ale kdež! I tato látka jest mu záminkou k urážkám,
k sotisám, k šlehrlm po nenáviděnfch osobnostech. A nota bene
k šlehrim velmi hloup;fm, za něž by se mohl stydět i pŤispÍvatel
do Humoristick1ich listri. V domě, kam chodí černd ddma, bydlí
i jakfsi profesor Íilosofie, kter;i pracuje na vědeckém díle.
, ,V prvém poschodÍ bydlí proť. R... .  Nemyslím, že by mladá
dáma šla k němu. BÍuá tou dobou zabrán riplně do své práco.

Jest piln;f a svědomit;f pracovník. Jak mi bglo íečeno, ug jde ieho

Moc]irní fit.osofie okamžitě, jakmile se mu podaíi zkompilouat ně-

mecké kotmpilace, ktergch prg není malg počet u filoso|ického
naroda. Bude to zajisté obohacení naší u tomto směru poměrně

chud'é literaturg...(Str. 164.) Aé tat,o sotisa jest míŤena proti oroÍ.

Masarykovi nebo proti prof. Drtinovi nebo prot,i prof. Krejčímu

(a jen na ty mťrže se vztahovat narážka na Moderní filosofii),

"zdyct.y 
jest málo vtipná a ubohá. To jsou vtipy, za které by se

snad styděli i ve zvěčněl1ich Šípech! A nrá k nim nejmérrě práva

pan Dyk, kt,er;'f má na pŤíklad ve svém Hackenschmidovi celé

,tl"a'.ty složené z citátri nebo kde volně pŤekládá cizí díla nebo

podává jejich myšlenkovf obsah! Ale takové jsou již v poslední

době vesměs zbraně p. Dykovy: plan;.i vtip a bezdrivodná urážka

rrahražují mu logiku, spravedlnost, poctivost a slušnost. Není

poctivého člověká krorně Dyka! Není talentu v Čechách kromě

byka! Nikdo neumí myslit než Dyk! Nikdo nic nezná než Dyk!

Touto hrubou metodou vystupuje p. Dyk i proti lidem, jimž má

všecku pŤíčinu b1iti vděčen, tak na pÍíklad proti p. Šaldovi. Divím

se, že na to nebylo posud poukázáno, ale udeŤilo mne to píi četbě

Konce Hackenschmidova pŤímo do hlavy: jeden z hlavních citri

v Hackenschmidovi, jak;isi ,,pŤíznačnf motiv.., kter1ir se vrací

neustále, hlavní pilíŤ tohoto románu jesL odpor k opakoudni;

hlavní osoby Hackenschmidova konce bojí se opakování v životě,

nechtí nic opakovat, touží po nové inspiraci, po jakémsi hercris.

mu životním. Nuže, právě tato _ nejlepší ještě _ sl,ránka

Konce Hackenschmidova jest pŤevzata skoro slovně z Šaldov1ich

Bojri o zítňek; Šalda vyslovuje se stejně v knize sqfch studií, na

priltad v článku Experimenty, osobnost a díIo, Hrdinn;.i zrak

*ta.; i terminologie Konce Hackenschmidova a Bojriv o zítŤek se

v tomto bodě kryje. Jest ovšem pravda, že Boje o zítŤek vyšlv

knižně až r. l90Ď, ale studie a essaye' znichž knilra tato jest slo-

Žena, byly otislrovány ve Volnfch směrech od r. 1901, tak hned

Experimenty,1 Hrdinn y zrak, osobnost a dílo, a byly jistě známy
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1 . Experimenty jsou staršÍ, než se domnÍvá p. autor. Byly uveňejněny po prvé.



287286 p. Dykovi; zakládáť si p. Dyk na tom, že jest pilnJ'm pozorova-
telem věcí literárních, zvláště česk;ich, a piln1fm čtenáňem...

Ale abych se vrátil k povídce Událost pozorovaná z okna. Jak
má čtenái míti siln;f jednotn1f uměleck1/ dojem z práce p. Dy-
kovy, když cítí tuto žalostnou rozclvojenost, naráží na ni nejen
zde, ale s]roro v celém díle p. Dykově? Pan Dyk tváňí se jako
hlubokf psycholog, jako básník tragedií a tragick11ich osudri, píše
o svém básnickém poslání a jeho opravdovosti a t,ragičnosti celé
články a pňedmluvy, a náhle vidíš, že všecko jest mu záminkou,
aby mohl - gaminsky pošklíbnouti se po osobě, která se netěší
jeho sympatiím. odtud dojem nedrivěry, rozpoltěnosti, pozér-
ství, a oprduněng dojem ned věry, kt,erf cít,ili a cítí jemnější
čtenáŤi z jeho prací _ t,akoví čtenáŤi, kteŤí jsou zvyklí sklonit,i
se hluboko nad práci a kteŤí chtí pňitom uslyšeti tep srdce auto-
rova. A toho tepla, té opravdovosti není právě v pracích p. Dy-
kov1;ich; jest, to skoro vesměs jen papírová dialektika nebo v,íce
méně podaŤené či nepodaŤené ohřostroje vtipu.

A tato rozpoltěnost, zabij|p. Dyka i umělecky' Dílo umělecké
musÍ b;ft jednotné, soust,Ťeděné. Píši.li tragedii, nesmím v ní
dělat vt,ipy fraškáÍské; noňím-li se do duše druhého člověka,
nesmím pňi tom vyrovnávati si své soukromé ričty s lidmi sobě
nepohodln1;imi. Buď _ anebo, ale chtít oboji najednou' v jednom
díle, jest neumělecké, hrubé, nejemné. A to zabíjí také velkou
část práce p. Dykovy.

Nechci zde odborně posuzovat povídky p. Dykovy, sebrané
v tut,o knihu; nemám k tomu legitimace. Jsou v ní - praví mně
jen mrij vkus čtenáÍe, ale, troufám si Ťíci, čtenáŤe vzdělaného na
nejlepšÍ literatuňe domácí i cizi _ práce velmi slabé, které by se
snesly jen ve feuilletoně denního listu nebo v nedělní pňíloze (tak
Bázeri Jana Mareše, Tňi sentimentálni chvíle Karla Vojtěcha,
Šprj'm Cyrila Kuchaie, Rok Karla DaŤbujana, Medailonek, Sva.
tební cesta J. Kováňe, Vfroční den atd.). Jsou v ní i práce lepší,

v Lumtru .1898 právě jako stať Spisovatel, umělec a básnÍk. I na
knihy BoJe o zÍtĚek jest udáno, že sáhá svfm vznikem do r. 1898;
aŽ I904.

iako Klíč a zčást,i i Písel! o v"bě a Idyla z V;fmaru. Ale nikde

nedostupuje (a v tom mně jistě dá za pravdu všecka lepší kritika

česká) p. Dyk vrcholrl moderní prÓzy české; nikde se nevyrovná

Šlejharově vroucí opravdovosti a jeho mystickému soucítění

světové bídy, nikde nedostupuje uměleckého q|razu a stylu

a harmonického posvěcení spanilé duše Rriženy Svobodové,

nikde nep Sobí tou srdečnou teplou lahodou a tou znalostí ži-

votní reality a národniho bytu jako Jan Herben.
Pan Dyk podává nejčastěji jen grimasu života, jeho pitvor.

nosti a skresleniny, ne život sám v jeho básnickém teple, v je}ro

hrrizně krásné opravdovosti, v jeho moudré rovnováze a v jeho

drisledné sp"avedlnosti. Pan Dyk zristává stále pŤi všem svém
nemalém talentu uměleck1im dítětem, kterému se snad naoko

tleská, ale jehož v srdci svém lituje nejeden z Lécb, kdož mu

tleskají. . .

,,Slávy.., jako jest sláva jeho, nemají opravdového podkladu;
jsou to danajské dary umělci a pomstí se dŤíve nebo později
krut,ě. Kdybych byl mladfm spisovatelem, modlil bych se:

,,PŤed takovou slávou ochraniž mne, Pane! . . . . .
Chci ještě věnovat slovo rivodu. P. Dyk stylisuje se tam do

pÓzy bdsníka ndrodního, kter1i ,,chtěl bouíit ospalou energii
národní... Zamyslil jsem se nad touto větou a shledal jsem ji

prázdnou frází. Pan Dyk nechtěl nic neŽ drdždít _ to slovo bylo
by na místě, ne bouŤit. Aby mohl bfti někdo básnikem národnl
energie, musí sám nejprve vědět, co chce, a toho p. Dyk nikdy
nevěděl; neměli jsme ještě básníka tak negatiuného, jako jesl

p. Dyk! Halil se vždy do mlh, neproniknuteln11ich i jeho stou.
pencrim; oblíbil si stav habituelní skepse, která byla velmi po-
hodlná a nezavazovala k ničemu; posmíval se často nevědomky
krátkozrace tomu, co sám děIal. Tak v této pňedmluvě posmivá
se ' , l idem ve stranách..; jak prÝ je j im v nich blaze; jak vědí,
co věiit a co myslit. A zapomíná sám, že jest oficielnlm básníkem
radikálních pokrokáŤťr a svat1im v jejich kalendáŤi! Až bude
dr Hajn dělat katechismus pro Svou politickou stranu, dočteme
se tam jistě tohoto odstavce: otdzka: Kdo jest největší básník

t itulním l istě mé
čte sc taIn 1898



288 česk;i? odpouěď: Viktor DyIr. otdzka.. Co vynalezl Vikt,or Dyk ve
svych ]<nížkách? odpouěď: I\árodní energii. otdzka: Co jesí tedy
Viktor Dyk? odpouěď: Básník národní energie. otdzka: Jakou
máme tedy povinnost k Dykovi? odpouěď: Ctíti ho a nadávati
těm, kdož ho nectí. .  .

Ad vocem té národní energie. Studoval jsem dlouho dějiny
české a jsem pťesvědčen, že nám energie nescházela rrikdy, ale
scházela nám energie dobíe íízend, dobŤe oulddanri, stejnoměrnd,,
ugtruald a osuícend. Nemá-li národ energie, nevybouňí ji z něho
nikdo, nedá mu jí nikdo; takov;f národ jest ztracen. Na šběstí
mladí národové, jako jsme my, mají vždy dost energie, ale
scházi jim nejčastěji energie osvícená a dobňe Ťízená. osvěcovat,
Ťídit, ovládat, zušlechéovat národní energii - toé rikol básnÍlrriv,
ne ji bouňit' nebo dráŽdit. BouŤit dovede ji každf demagog.

Bicarda lruchovrí, a ieií Bisorgimento 289

Ricarda Huchová jest nejen vrcholn;f zjev moderní ženské
literatury německé, nfbrž i prost'ě rictyhodn1f bdsník _ užívám
rimyslně maskulina _ jeden z těch nemnoh;ich opravdovych
tu rc literárních, po nichž nebude srnazána stopa, neboé roz.
množili svět uměleck1;ich tvarťr a duchov]ich hodnot. Clara
Viebígoud jest snad robust,nějšÍ talent, ale Ricarda Huchová jest
kultivovanější duch: větší básník životní radosti, tragické dri-
raznosti a osudov ch mocností. Čtes-li prÓzu Ricardy Huchové
a jsi-li vzdělán esteticky i historicky, vidíš hned, že jsi se ocLnul
bezděky v nejlepší společnosti: prÓza Ricardy Huchové jest prÓza
nejtepši německé lradice. Stíny Gottfrieda Kellera, velikého poety
švfcarského, a ještě prťrzračnějši a melodičnější stiny Goethovy
nesou se elysejsk1i'm duchov1im vláním ned krásnou' zlatovou,
plnou, zákonnou skladbou této prÓzy opravdu kultiuouané -

kultivované v témže smyslu, jako b;ival kultivovan1l star;f fran-
couzsk;f park. Vbíhají-li i do komposicí Ricardy Huchové episody
barokně fantastické, jak je znáš z Kellera, nedovedou jich pŤece
roztŤíštit a zdivočit: jsou vždycky ovládnuty, jsou vždyclry pod-
Ťízeny cellrové ekonomii a plní v ni sluŽbu velmi ričelnou. Má-li
Huchová něco z Goethova fabulačního daru, z vynalézavé snad-
nosti a radosti, z pohádkové pohody, do níž dovede ponoňit,
svrij svět, má i něco z jeho umělecké moud"osti a pňísnosli,
z jeho komposiční síly a ricty k formě a stylu. BjlváJi ženská
prÓza velmi často roztiíštěná' nevyrovnaná a improvisovaná,
prÓza Ricardy Huchové prisobí dojmem mužnosti, sevÍené zá.
konnosti, stylové ukázněnosti. Platí to pŤedevším o jejínr ro.
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