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. r p d v z aD iš s i t o ,č t en áÍ i a p íÍš t í l i t e r á r nÍh i s t o r i k u : J a koRou s s eau_a l eŠod -
^".,;; i  . od.nylkou velmi zajÍmavou a pamětihodnoul

"",,ii}r|,,i,ia-,Á,) on"",kdy čis]o jest v tisku, dostává se mně do rukou prosjncoud

n"k*l;;; ;;;;.;; ntz.na str. l82 p. Dyk dotfká.se.sou/rroml Macharova zprisobem

.^i.orrrvaleišírTI. zpŮsobem,.ktcry musi .o"",'iit kaŽdého, kdo neŽije se zákeňníky.

ii"J;;il; "ic 
na světě poslat Macharovi tohoto čísla - tak jest nÍzké - ale na

a.'.ne .i.""e tato věc ,,n*,iŽ. b.it nedolrovoŤena a p. Dykovi musí se dostat odpo-

"oái 
pir.o a Jasné. odpovídárn tedy sám, spontánně, bez níčÍho vědoml, za scbe

iako Iiterát a muŽ.'"^;:.;;;;yt ,ká Macharovi, Že si ,,dáud platit cesty.. od stoupencrl nebo stranÍl(tl,

wvčrroanÝch. .neb la l r  mŽ i rovánímnebomájov fmidaněmi . . . , ,VzÍtveŤejněvy .

;J;';;;.r;; j. t.oy méně čestnym ncŽ dát na sebe sbírat?.. táŽe se pan Dyk.
,.---_ 

o,o, odpovÍdám, za určiiyctr podmÍnek bezesporně ano! P. Dyt, ktcrf má

ncustále plná irsta cti, nemá o ní ani ponětí. Neví ani, že ccnou nedávají se Jcn

|.nr"", "ni 
na prvém mÍstě penize, nlbtŽ uzndn!, p.octa. A dává-li veÍejnost, vrcholn

i<ulturní rlstav českf poctu alu, které ji nezaslouží, škodi kultuÍe i literatuŤe; a

uclráz|ti se o poctu autor dÍlem jako p. Dyk Prosincem, o němž mohl a měl bfti

poučen i z t<ritit< svlch stranlkrl, ie jí nezaslouží - nejedná pěkně a.nobtesně. Pro-

vozuju-ii léta literárnÍ politiku, zasedám.li v několika spolcÍch literárníclr a v iadě

porot a uclrázÍm.li se pak dÍllm nehodnotn m u jury, v níŽ zasedá mr1J. pŤítel

i.l, to*to pŤípadě p. Hilbert) nebo soudruh, jehož snad já budu zase jurirovat zítra -

ncjednám pěkně a noblesně.
P. Dyk nejbrutálnějším zprlsobem vytfká Maclrarovi jen jedno: že jest chud' že

neni t<apitatisiou. P. Dyk lže, píše-li, žc Machar dáudna sebe sbírat _ Machar ne.

věděl nikdy o chystanén aaru a aar mu byl podán vždycky s takov1fm taktem'

že neměl možnosti vrátiti jej. Machar neucházel se o dar, kdeŽto p. Dyk se o cenu

ucházel.
Machar LÍm, ž.e vystoupil pro své literárni piesvědčeni z Akadcmie (po aféŤe

Hálkově) a odmÍtl jejích poct, ioškodil se hmotně. Machar mohl dnes sedět v Aka.

demii jako Ťádnf člen a mont brati tisÍcové ceny, jako je berou Vrchličtí, Jiráslrové,

Raisové; Jen tím, Že on vysto,,pil z ní pro pŤesvěděení, mohli se do n| vedrat lidé'

kLeÍí neznajÍ skrupult umjtectetro svědoml. Machar poškodil se lrmotně a tu jest ne

povinnostÍ, a|e prduem, krdsnlm právem majetnějších stoupenctl, právem, na něž

rnají bfti hrdi a jeŽ ly si sam-i 'nBti naiit proti nÍzkosti rlykovské, hraditi mu tuto

rijnlu. (Posud neuhradil se mu ovšem mnohem víc než zlomek.) Kdo pÍispěl tedy

na cestu Macharovu, ne|octir Machara, a|e sebe. Tak viděla by se věc u ěestného

národa a v krr lturní zcmi.

V našem prospehtě

znt'pokojila pana V. Dyka jedna věta a nedá mu od chvílc, kdy ji zhlédl, ani spát;

jest to věta: ,,Našc literárni ao.ii,'y nejsou o mnoho staršÍ než sto lct, naŠe politické

dějiny ne mnolrem vÍce neŽ p.rr .t" iet... p' Dyk domnívá se, že věta ta vznikla

v nešťastném i*p,o.,,,,"Jni.,''spěchu; ne' pane byku, ta věta je prom'yšlena a má

sv j snrysl jasnf a urcity t<aŽďem.' títe'á"nt''',' zletilci, kterf promyslil trochu náš
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Z ileníku českého spisoaatele

V listopadové Pokrokové revui dostává se mně zase do rukou po delšt pausetypická ukázka duševního života a ideov;ich starostÍ proslulého mďdernÍtro spiso.vate]e českého; p. Viktor Dyk uvcÍejřuje iam své Poznámty. nrse tam mi-o;ine,
,,od měsÍcr1 pozorujeme Ťídk-é projevy tlterárnÍ vděčnosti: p"" s"io" po.i"arr un.chara; p. Machar pochvátl Šatdu; p. ]VÍachar věnuje pani Svobodové ŘÍm; paniSvobodová věnuje mu článek.... . Pan Dyk mr:Že bft na svém.,,y.ole*lo)o"o.,,".telském stanovišti kliden. Jsou projevy literárnÍ vdčlnosti j." p";Í.;;l;;ffi po..,.platonické a neškodné jeho sféŤe:'neJime akademiky an-otenyiiterarrucn'sporr<t
a porot, neÍÍdirre divade] a nerozhodujenre o cenách1 jest však také.,. čcď.é tit"ra.tuňe jiná vděčnost, která vedle.tis].arské č,;rni ptatí se ještě in l.ti,,ge,,áer M.inze.PozorujeJi p' Dyk oc] měsicti |ídké ptojevy literárnÍ vděčnosti v jednom kruhu,pozorují jinÍ lidé od let husté projevy lite'rárni vclččnosti v krulru jiném. Nebo clrcenamluvit snad p. Dyk světu, že kdykoli sáhnul na kritické pe"o p. iitu..i, uínir takproto, aby r't,očil na pp. Dyka a Karáska, a vice versa: taytoti namoěir íoro.p. xa.rásek, namočil je k je<lovatému referátu o pp. Hilbcrtovi a Dykovi, a p. Dyk k per-fidnostcm proti pp. Hilbertovi a xaráskovi? Bohudíky, ty zvuky,rlyirniJr.y.,. ry,a varyt neroznesl vítr nebeskf, jsou posud uvězněny,'stivorv pirroiaa poiJ.',t.,,ua naučunÍ nrládcži, v rrlznfch.ročnícÍch rrlzn1rch listrl jako ModernÍ revue, Piehlcclu,Venkova etc. A p' Hilbcrt, člen poslednÍ tiícrární poroty, rozhodujÍcÍ o vyročníchliterárrrÍch cenách v Akademii, kdyŽ se jednalo o p. Dykriv rornán Prosinec nebop. Karáskovu Pohádku o Ťíši krásy, povstal patrně sc stolce a v nejpathetičťější

l1iil[1|: 
Falkenštejna, udeiiv se do hrud,i, zvolal: ,,Nikdy, nir.oyr j|n ples .ou

l jinak jest p. Dykriv Deník spisovatelskf pravfm zlatodolem gcniálnÍ síty kri-tické a vysok1rch ideov;fch hleaist. Čte na pr. sal,aca a objeví, že Zola jest' odvislfod Balzaca a dodá v pÓze Kolumbovo: ,,t.lcni to o.Jatno pouze Zola,jenž ztrácÍ nap vodnosti.a v1l'znamu, ěteme-li soustavně Balzaca... Jaká gcniálnÍ intuice kritická|Skoda jen, že jcj| resu'It,áty čtou se dnes jiŽ i ve francorrzst<ych litcrárnÍclr čItankáchpro dospělejší Ženskou mládežt
Ncbo pod datem 2I. ňíjna povÍ čtenáii drlležitf fakt pro pňÍšttho liter'árnÍhohistorika, že nemtiže totiž myslÍt, dlí-li naJcdiném nrÍstě, Že jest nru Íňeba k tr,orběprocházky prriuě jako Roussed'o.Ui,.,,S tim rizdtlem, že on ždd,ti ieště sa,matu; to (! ) nentni tfeba, aspor7 ne uždg; naopatt daly, ruch, pohy,b mas, uše to mne ožiuuje,,, , , atd.




