
206 literárnt i kulturnÍ rozvoj, Naše, t. J. modern!'iterárnÍ dějiny nejsou opravdu o mno.ho starši než sto le't, neĎoť 
"áš 

.*'"j ]il."á."Í byJ. pňetržen á prerušen zp sobemzcela jedinečnfm, jemrrž.nena|ezne ." anatogi. 
" 

iaá"Jt'o 
"ai";;;il začínali nakonci xvIII. a na začátku.xIx. věk;;;o"J". u. ,,ny.tu zccla j iném a nekoncčnězoufalejšÍrn a osudnějšIm, než začtnal kJyiil..yr."ri ji"}il;á: ŇJ#ilJárnÍ tradice,naše historická kontinuita jest pŤervána.;ar<o nir<ae jinde. Máme postavenÍ zcelazvláštnl, zcela vfiimečné. Nemluvím o r..'"*ii, t.o".. irt.."t"*...|v"tJeta a roz,,iitjako promyšlené d::r'na s j-ednotnou togittou,,tae 'ii.á""ui"i,"o..,jvé podávalikaždf probtém a každou ota't" uÁoi.ir.oi.i .nysr.nkovou, jako se podává míčv dobie uspoŤádané-h.Ťe,.kde-na^Pň. t"r.o"y ir""n.rt souvisí prÍ'nou a nepretrŽitouíiliacÍ pÍes Chateaubrianda a Le Sage s Mon'taigaem i Rabelaisem' Nem Žeme se anisrovnávat s Německem, daleko jižioztriJil'Jlsi- ve svém v'woji, s logikou dalekoJiž volnějšÍ a častěji prá"uso'"nou. i-i"," 

"".pr. 
básntt< ne1rinj"l.a"?i.r' Goethe,souvisI mnohou ži"::.:'.j s ne.'nároano'simtulostí, cÍtl a kultivuje vědomě na pÍ.svtij dtivěrny a láskyptny vzta.h k H""..""iš".n.ovi, k lidové pisni, k umění Dtire-rovu, k německé reformaci. Vedle něho postaviŽ si p. Dyk 

""s..',".i'.i"',"ersálněj.šího básníka, Vrchtického, 
" 

';;i;i;; "iiž"^ no, ct1i1 a iak kutLiv.ovat literárníhistorickou kontinuitu.č.esí""r š-ffi,".ů.un u*"u.,,Í a národnÍ minutosti vázalse vášnivou láskou, vnitŤniIn prt*"".t"r.r S Husem? S Chelěickfm? S Komen.sk!m? S Dalemilem? 
.su s-iru- r..r""#""z o,. nechme ,,cizáka.. Vrchlickéhoa všimněnte si,,národnÍho.. s". Č.ct'a. j".iip."uou 

v jeho d'le né,iaké Unilrni gene-licÉi pňibuzenstvÍ s historicl."" *vsi.'*"" il.uo,,, s rnintrlfmi stadii naŠeho títe.rárnÍho vÝvoje? Jistě nel .lo.t 
" "o.-"giJrii"rat.Í, notorir"inren';;;.;. historie,ale duch jest duchem současné riu"erni"suoi.ecnosti evropské, duchern vychodnÍhoi západnÍho romanticismx. v r."*"'i""il1i."usl.i,,o.,,i, v Byronovi, v GoethoviJsou otcové literárni myšlenky s". Č."r'a a''e v staré české literárnÍ historlit A jaklntensivně cití kontinuitu nároanl 

" 
t,i.t""i.i.á' 7pŤátet p. Dykovfch na pr. p. Í/il.bert, pov! p. Dykovi čtánek p. Hrrr.i],ií 

" 
Husovi,r kterf pŤednesl pŤed několikarol<y ve studentském sP.]lku.3 vytisknul pat< ve stuaentském časopise; krátkÝ smysltoho ňIkánÍ jest: Pryč.s'tim.čro"etu-in".yi i ii',', t,.""r,,"ar-r p".i""í..-" pomnlk,

::,:#,;:::r#,T#.:,t:i:" porto.ir et i'i m':zun'u sr'"t',ou;;..;;;; zivora a zrt
Proto soudÍm, že jcst daleko lépe žiti otcvieně, poctivě a čcstně pfirozenlma hrdjm právem dneJka neŽ 

"vrnaí'tiij.t*rckou kontinuitu, kde jí nent, vythá-vati.tradici a pŤÍbuzenstvl, l.du r,o liae .J'.ipa d ě Ži ji čimsi sk u te cnf m, reá ln1f m, p;; *,lil : ň'Y':T;'ť.ff ::[""'J.:u'T J.Í.ltém pňÍpadě živlnr se 
!Ým9m "";in;;i;i';arami tňeštivé hlavy a zahynu dŤlvenebo později touto neskuteč"o" .to'o". nir.,llme-ri poctivě prohiubovat svt1j pll.rozen česk dnešek. p jdeme-li a..t"J 

"-"J.nylně. 
k iao.'i, ."J a'.sni po.,at.y

i#:.;J':'Ť;Tijfi .:o:' .'a"J''a.ia,,i.minutostt, mu.r,,j. r. .,i .a* ..ro,,
rou| _ mttsÍ žÍt 

"n.,..j ÍT:r 
a parou - a já pevně věilm, že o.,,i áy*.* u pu.

Pokládánr takovÝto zprisob nazÍránÍ za zvláŠl'ě č,st,nf v době, jako jcst dobadncšnl, kdy procházÍme, dtky pp. ovr.í* ui.i',,, quanti, znovu reakcÍ starého

.nrroŤimného lživlastenectvÍ a lžihistorismu' (NemusÍm snad dokládat, Že oprav- 207

:::3;i;;;;';- miluji a si ho váŽlm, poněvadi nevidlm v něm Žádného protikladu

::Jň fi;;.".ilmu a plnému p"e'.'.dou a chvÍle.)-Pokud budou interpretovat his.

iorii Dykové, a zlus9:eT';ár.y. 1i interPretova].y Poslovi, potud vari od tako.

vého historismu. ťoct|ve.t".ot".ťo varil Zdravější a čistšÍ vzduch d$chám pak

;" il;i;".ialistické neb anarchistické hospr1dce, kde Žije proletáŤ dneška, jenž

;.fi;;il uoocti o minulosti a nic z nl znáti, vÍce tam zvím o české duši a čgské

^^,,qzp Í|tŽ v divadelnÍch sálech, kde provozují takové pokŤivené práce, které se

!""",u1":í."u zvráceně a zvrhle národnÍ tradice a kontinuityl

Viktor Dyle, pŤíjmím gentleman

Na Iné uliuorJlt z l. čís]a Noviny,l kde jscrn dokdzal p. Dykovi nepoctivost a lži-

vost jeho perfidnÍch ,,poznámek..-v Pokrokové revui, odpovÍdá p. Dyk v LumÍru

č. 4 - formanskou líbeznosti; mojc glossa jest mu'totiŽ ,,hnojem.., kterfm se bude

kydati v Novině. zp,op"á.,,o potrod"tnf a iumární zptlsob obrany proti mÝm klid.

n1y'm a věcnfm o,i.voo.r.i,,Úci'ytujt se k němu.1 pokoutních lrospodách lidé' jimŽ

došly trumfy,.. po",,"."."i .r, páaou''o* piípadě Voltaire. Což jest tak všecko, co

se c|á dnes ňlci p. Dykovi.

Zase kousek DYka

,,Palhologické tlachg p. Šaldoug,,.

,,Noc bgla měs!čnd a nikdo nešel tadg,

a strom uinil sten mne z podlosti a zradg"'

V. Dgk o mně,

V. Dgk o sobě,

P. Dyk reaguje na mou noticku z l. čísla Noviny několika stránkami v Pokro.

kové revui. rest teay tŤeba muŽi ještě leccos vysvětlit.
l. V primě;iz upo"o.ř,'rju-p..jr.*. it"o.nty ''a tento rozdíl: dal jsem si šÍt

oděv : poruci! jsem, any mně.. ,, a nechaljsem padnout míě do vody : nezabrd-

nÍ! jsem tomu, Že mÍč... Napsal. l i  tedy Dyk, že. Machar ,,dává si plat it.cesty..,

znamená to, Že jest p,l,oac,i-, podněiouatilem sbÍrek _ a Dyk dopustil se tím

nlzké lži a pomluvy, 
"" 

,,iz-;.Á;"j ztrestal. chtět-li Ťlci jen, Že Maďar nebránil sbÍr-

kám, měl ÍÍci: nechal.nr."ť 
"" 

..l.. (AIe i to druhé.byla try leŽ; Machar o'sbírkáclr

vribec nevěděl, a t,edy 
".;"il ""i 

n.a"it, ani nebránit.1 Tolik čcského v1irazu měI

by jiŽ ovládat ne.ti oestfíá,,,it,-"r..pon absolvovanf gymnasista, kterfm jest

V. Dyk.
2. Nazval-li jsem Akademii ,,vrcholnjm ustavem čcskfm.,, mluvil jsem se sla-

nouiska p, Dgkoua,,,. .l,Jno, '. Macharova..Tuto dr}stojnost vindikuje si taková

instituce' a ucházÍm-l ise o jejÍceny, mlčky jí j i  tÍm pŤiznávám. Ne|o|.co, znamená

zadat knihu? Podrobit ..,'l"á"'"'""at j"ná santci i kompetenci. Maclrar jÍ ne.

uznává, a proto dúsledně knih nezadává.

l . [Viz Kritieké proJevy 6, str. 243] I - [Viz zde str. 204 a n.]




