
208 Vilt,tor Dyk souilcem sebe sarného

V Pokrokové revui IV, č. 3, str. l84 píše V. Dyk: n,A od Noviny |7'e prÚ

(podtrhuju já) zejména očekávat, Že jt ožije duch mladé krit,iky z let devadesátjch...
Pět strárrek pŤed t,ím Lyž muž: ,,Všechna ieho alotria kryje krásné, ušlechtilé slo.

víčko ,pr1f.. on nic, on muzikant. Zatraceny pal pr! je všlm vinen...

St,arj nebo mladj ná,roil?

V 5. ě. Lunríra došel po dlouhfch rozkladech V. Dyk konečně k tomuto sesu.
mírovánÍ celého sporu: ,,Byli jsme jako majitel domu, kterj vyhoŤel a musí d m
stauět od ztÍkladu. Majitel ztistal však tfž a materiál stavební _ ieč _ také... Nuže,
na ce]ém světě Ílká se domu, kterj byl vystavěn znovu od ztikladu, dtim novf a ne
star1i. Není ostatně pravda, že majitel - lépe: stavitel, neboť na něm záleží pÍi
st'avbě a ne na majiteli _ zrlstal tyž; starou literaturu českou nes]a a tvofila jako
všude v těch dobách šlechta, rytÍístvo, měšťanstvo _ a právě tyto vrstvy vyhy-
nuly nebo se nám odcizi]yv XVII. a xvIII. vělru; jinde i novou literaturu v XIX.
stol. tvorily pňeváŽně tyto vrstvy, z lidu rekrutovalo Se spisovatelstva ne mnoho
a až v dobách posledních. U nás vystupuje však lid, zcela nová a mladá spolcč:n-
ská vrstva, ulhradně jako živel, kterj tvoŤí literaturu _ a tedy literaturu novou
a mladou i celfm svfm rázem. NenÍ dále plavda, že materiál stavebnÍ - Ťcč -
byl t$Ž. Každf' kdo studovat národní obrození v XVIII. a XIX. sto]., vÍ, Že časkf
jazyk spisovnf byl uměle filologicky tvoÍen oživováním starélro zapomenutého ja.
zyka knižního, vÝp jčkami z jazykt slovanskfch i vlastním novotaÍením filo]o.
gickym. Českému jazyku spisovnému musilo se učit i spisovatelstvo, i čteniŤstuo,
ňeč, kterou se psaly prvni moderní knihy české, odchylovala se znamenitě od ja-
zyka, kterfm mluvil tehdejšt českf Ťemesinlk nebo sedlák; byl to novf tltvar.
A v tom jest pramen toho, že modernÍ česká ]iteratur.a odcizila se Životu jako nikde
jinde, že byla a jest i dnes namnoze umělou skleníkovou květinou, že byla a jest
slohovjm cvičenÍm, čímsi paplrovfm a ne živototvornou a kulturotvornou moc.
nostÍ.

S ilouolen,ím, teily za,se kousek V. Dyka

LumÍr stává se za vedení Dykova a Vlčkova ve své feuilletonní části čimsi tak
hrub m, Že pomalu bude člověk nucen ignorovat jeho ničemnosti, nebude-li chtět'
se jimi pokáIet. V. Dyk mínl, Že Novina zjednodušila komplikované literárnl pro-
blémy _ nu, V. Dyk se postará jiŽ, aby k tomu nedošlo: novJrmi a novymi lŽemi,
osobními urážkami a perfidnostmi zamotává věci nejprostší.

l. Napsal jsem v l l .  sešitě Novinyl doslova, že J. Holf ,, jest vykŤikován svfmi
pňáteli _ na prvnÍm mÍstě Viktorem Dykem - za básnickélro obroditele dnešnÍ
literatury, která prf se zaběhla do umělosti... Napsal jsem prostou pravdu a roz-
zuňil jl ovšem V. Dyka, kterf mně spÍIá zpr1sobem, jakfm spílají jen lidé, kteŤí

I - [Viz zde str. 92]

74 KŤltLcké ptoleua ?

2093. P. Dyk nilní, Žc,,spisovatel nrá právo nij'liti se v posuzor'áni svého díla'i -
zajistÓ' ale nemá práva dáti platiti si takové omyiy několika stovkami' ZaInít,á.li
mne dnešek, nemusím se proto zviklat ve vlŤe o své hodnotě; mohu apelovat
k vyšší instanci. Jenže tou vyšší instancí neni jury, v které sedÍ mrij pi{tel, jehož
budu asi zítra Jurirovat zase Já _ tou instancí jest budoucnost. Trochu platonická
instance' sit, ale slušnl zneuznaní majt k ní, ku podivu, větší dr1věru než v li[erárnÍ
poroty. Slušnost literární jest jiŽ na cc]ém světě taková, žc nevyužívá náhodné
konstelace literární politiky a nevynucuje si cen a orlměn za díla, která zklamala.
(A Že Prosinec zklamal celou Ťadu ]idí i nrálo vybíravfch, neboť byli nadšeni ještě
,,Haclrenschmidem.., mohu doloŽit iadou referátr1.i

4. P. Dyk žádá ode mne, abyclr dokázal, žc soutěžic| práce byly lepší neŽ Pro.
s inec a Že j im měl Pros inoc ustoupit .  P.  Dyk Žádá tu ode mne cosi .  co není mou
povinností; mou povinností jako českého kr i| , ika a l i teráta jest dbát i  jen, aby se
nedostávalo z kanrarádství poct díl m nelroclnotn1/.m, dílrim' která pocty nezaslu.
hují; ncnÍ.li děl hodnotn]ich, toŽ nedávejte cen vrlbec a Ťekněte to pociivě:1sme
chudÍ ,  by l a  n cu roda . . .

Pi'esío, aby se nezdálo, Že se vyh1/bárn soudu o poměru zadan;ich knih k Pro-
sinci: ty knihy byly urnělecky slabé - ale Prosinec jest unrěleclry špatng' A to je
rozdil generis. Špatn;y', t. j. zneužÍvá jakési schopnosti a vlohy k un.rělecké ťrivol.
nosti. - Po }Iilé sedmi loupežníkrl není mně zatÍn vribec nic; teprve kdyby cenu
dostala, pověděl byclr soud svrij o ní i porotě, i p. Dykovi.

5, Že stranik jest širšl pojem neŽ kamarád a nesmÍ se s nÍm zaměrlovaL, pochopí
pan Dyk, až doplní Své gymnasijní vědomosti (viz sub 1); pak bude mu i jásno, že
odvozovat z mé noticky theorii ,,zaplacenélto lrcroismu.. jest chlapectr.í - nc}:oť
v septimě učí se i počátkrim logiky.

6. PÍi těchto žertících došel nakoncc p. Dykovi uttp a muž vrhá se na mne nejne-
vkusnějším noralisnem. Sedn'r ]et ulidníkuje tento č1ověk, vcršuje a r .muje kde-
kterf kavární tlach, pril druhého roku tiskne v Pokrol<ové revui své farrrÓiní Po-
známky, kde se otírá nes]uŠně o každého, kdo jest nu nepohodlny, házÍ po lideclr
lramením a blátem _ a najednou pÓzal Chytlš za límec uljčnÍka - a pod rukou
promění se ti v Tartuffa. Česká lristorie! olr, pays des meilleurs Tartuffesl Náhle
, ,nenrá na tebe času..  -  neboť má své Dílo _ ano'  s vel ikym D|A gamin vr]rá se
na tcbe náhle dědovskfm pathosem mravnlho rozhoŤčení _ hotov}r kazatel. Ó Tar-
trtffe! A jak to sluš{ ,,loupežníku Jarornírovi, jemuž vrazi l'eknou bratc.. - kterf
pěstuje rac ionelně , , radost ze z la. . jako rybí násadul  A tak tedy po jestr i tsku rra
mé svědomí. Hmm. NeublÍži l i  jsme někomu a nenÍ ten někdo j ižmrtv1ir  HnmnI.
A nemě]i bychom se proto polepšit? _Té necudnosÍl polemické, toho upadku dy.
kovskéhoI

A jako stará koketa ani v lrádce nezapomíná na své nléLier, t'ali Dyli i za rvačky
mrká na mě po straně okem. ,,A pi.ece _- zdá se mi - byl ve vás talent... Do.
hodněme se: neclr te mne na pokoj i  a -  budete jej  mít zase|

A s takovou chasou má se člověk b|tl Což, ke všem ďasrim, neehápe1,e, človíčku,
Že zde nejde o žádny talent a jinou poilobnou literární frivolnostl Žo Jsi" tt-.at. z.
jste pomlouval!  Že jstc ublíži l  _ člověk č]ověkoviI




