
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



210 kry jí r l s tup .Nemánrnavenkověporucean iModernÍrevue,an iPokrokovérevue,
.', ''iz uy"po,,oval V' Dyk směrov.i vyznam J' Holého (dodánr ciLáty z nich co nej.

dŤív). aje k usvědčenl V. Dyka stačí mně sešit Lumíra, na kterj odpovídám. Píše

tam,í. nyx doslova: ,,Vytkl jsem ugznam a udhu činnosLi Holélro jako zdrauou re.

akci ptoti extrém m poesie umělkované a formalistnl'.. obracÍm Se ne k nesoud.

nému zuŤivci V. Dykovi, ale k čtenáŤi a táŽi se: co jiného praví tu V. Dyk (pŤi

všem opatrnictví ve v1íraze), neŽ jsem Ťekl já? ,,Zdravá rcakce proťi umělkova.

nosti.. - co jest jiného neŽ obrodíIelstul2 obroditel, doť muž, ktery urací k ptluodni

slle cosi, co vyběhlo v prázdné vfstŤelky.
Ale já opakuju V. Dykovi: tÍm Holj není' a kdo z něho něco podobného děiá'

ktame a poávaai, a V. Dyk jest tvrircem této konvenční lži o l{olén'r, která grassi.

rrrje ve vatne easti rnladšÍ kritiky. Reakcí proti tmavé malbě jest malba světlá'

reákcí proti impresionismu jest obraz komponovanf, reakcl proti koloristické bez.

tvárnosti jsou ctitelé pňísné linie a kres]íŤi... ale reakcÍ ptoti žddné malbě není kus

z c t i , p oh á z en fma l t o u , po s t i Í k an f v á pnem ,poněvadŽ t a ko v f k u s z d i j e s tm imo
xalae uměnt, mimo kaŽdotl estetiku' A nrimo kaŽdou estetiku jsou i syr.ové, zma.

tené, temné a triviálnl verše J. Holého, jak je pÍínášejí na pf. Jeho Mračna.

2. V. Dyk klame dále, imputuje.li mně názor, že poesie Bňezinova jest ,,summurn
a jediné,,, mimo něž nenl cestg u umění. Nikdy jsem nic takového nenapsal a ne.

mystlt; káybych tak cítil, zanoan bych sám péro, nečetl bych jínfch knih než Bie.

zinovycrr, nepsal o ničem jiném. Biezina jest jistě ve svém zpúsobu a rodu zjev

vysosiny, zjov vzácné dokánalosti _ ale i básník jiného zp sobu a rodu mriŽe bfti

.p".",,, Áa-il j..' BŤezinovu mraunl a uměIeckou metodu,jeho velikost duše, touhu

dokonalosti, enthusiasmus vzletu, zákonnou ryzost vise. Všecko, co jsem tvrdil

a t v r d ím , j e s t j e n ,žep r o t i umě I c i , j a k o j e s t B í e z i n a , n em  žeb f t r e a k c ínedo t t k ,

jako jest Holf, proti básnÍkovi a mysliteli jako BŤezina hrub! improvisátor a po.

vrehní, nedrlsažnf rjmaŤ á Ia Holf.
3. Těší mne nesmírně a nesobe;ky Dykovy vfklady o estétstvÍ i Lo, že p. Dyk

uznává jeho oprávněnost' ovšem jen u svfch pŤátel; u těch jest patrně nutností'

kdežto jinde jest padělkem. Neboť jak mriŽe bjt někdo estétem, kdo hájí svého

názoru a pŤesvědčenÍ proti Dykovii Nikdyi to je jen hokynáÍ. Neboť estét jest

patrně člověk, ktery nemá pŤesvědčenl, a má.li je náhodou, skryje je do kapsy'

znellblli se p. Dykovi a trledÍ ztt s ním i nadále pokojně pod jednou stŤechou. Nač

nt lotr.no".r ojtat v. Dyk svjm pŤátelrim reklamu? Jernu stačÍ r1plně na to jeho

-. sit venia verbo * literární ťilosofie. Geniové pracují ve všem právě geniálně.

4 . I \ I I I JVar jannenr r1žemÍtovšemnovéhopoh ledunavěc iž ivotaaSmťt i ,když.
iej má Dylrrlv l{ackensc1rn.rid. Dal si Jej dokonce patentovat. ŘíšSkÝ německÝ pa.

i*t 1o. n' e'1 no. 12.033 (vynálezce: Przybyszewski v tr i logi i  Homo sapiens)

a francouzs]<f č. 32l5 (vynálezce: inŽen;/r.mechanik Bourget v Žákovi).

V. Dyk mlní rlále, že jse'n,,si vyprijčil zce\abez ostychu cclf passus z jeho ka.

ceiovanjch Poznámek..' ProsÍm V' Dyka, aby se laskavě obtěžoval d kazem a vy.

tiskl nalevo surll passus a vedle něho nap]ravo m j passus; Lumír jest dost.širok}'

a snese tento drlkaz. Do té doby však nechť pÍijme mé ujištění, že kdyb.ych seŠel

duševně a neměl již svjch myšienek, budu raději opisovat z kaceŤovaného Praž-

ského deníka než z jeho veletenjch a korunovanÝch arciděl, poněvadž z onoho

mohu opsct Jeo hloupo|t, z těchto jesuitskou perfidnost.

5. Nazval Jsenr V. Dyka ,,radikálničícím literátelir.. a trvám na tom jrnénět 211

vystihuje jeho pi.ípad. Dovedu ctÍt radikalism, kde je v1y'razenr povahy, nutností

tempcramentu, za nimž stojí celf člověk, ale tolro není u tohoto člověka clrladné

lrlavy, kornbinátora a počtáŤe, kterf dovede snad všecko, jen ne neclrati sg strlr.

norrtÍ nrohutnjm proudem citovym. Aby mně bylo rozuměl a abych osvětlil zá-

kladnl rozpor Dykliv: Mickiewicz na pŤ' byl pravy a velikf citovy radikát ve svénr

národnÍm šovinismu _ pŤed nÍm klobouk vždycky dolti a hluboko dolril _ Dyk

vedle něho jest malf, uŤedně schváleny katechisnus Škorpivého a ma]icherného

českého pseudoradikalismu. Vedle nádhernéLro lva _maly jedovatj pavoukl Tam

světec a rek _ zde suchf a hašteŤivf scholasíik a církevníček malinké svárlivé

selitičky.
ostatně, aby nebylo pochyby o upíímnosti a drislednosti radikalismu Dykova:

Loni v létě utočil Dyk ve svÝch Poznám]<ách v Pokrokové revui velmi prudce na
Národní listy, v nichž viděl naprostf tipadek všl politické i národni cti - a Za
několik ncděI potom vyšel kalendáŤ tfcliŽ Národních listri a v něm _ pŤíspěvek
páně Dyklivl Clraraliterní, dtlslednj mužl Jeho levice nevěděla patrně o tom, co
činl  jeho pravice. V. Dyk má pravdu: je. l i  to zde pol i t ika, jsem vedle něho bědnf
nedouk.

6. V. Dyk klevetí cosi i o ,,sympatilch zagitovan1/ch a slepfch stranlktl.. a na-
ráží tÍm patrně na realisty. Pan Dyk měl by se prostě stydět. Čtenáii tohoto listu
vědÍ, Že v 9. čísle Noviny byl ode mne článek o umělecké kultuÍe, umělecké mrav.
nosti atd.,l v němŽ jsem se postavil pÍ'ímo proti líterdrní filoso|ii redlílmu, a nyr'1
piíjde tento člověk a Iže, lže h ňe neŽ poslednÍ svÍčková bába. Nebude tvrdit snad
ještě Dyk, že mezi realisty agituje pro mne p. dr Herben?

Minulost pr1y' mluví, ano: minu]ost mluví a V. Dyk pomlouvá. Na politiku na.
zÍral jsenr vždycky sub specie kultury a stál jsem vždycky in poIiticis na levém
kĎídle, kde boj nebyl cirytráctvím, sportem, ani pohodlím, ale službou Myšlenco.
A k ní piihlási] jsem se otevňeně ve chvllíc]r i nebezpečnfch, kdy se za to platilo
nadávkami, kamením a pohrrižkanri tak opravdovfmi, Jaké Sotva kdy dolehly k ra.
clikálním uším V. Dyka'

Satirické zbraně V. Dykoay

Jak známo, podepisuju se F. X. Šalda; Dyk shledává však nesmÍrně vtipnynl
cosi, co již snad nedělajÍ ani ,,humoristé.. katolickfch kalendáŤrl: měniti mé jméno
a psáti František Šalda. František Šalda mínÍ to, František Šalda ňekl onol TěšÍm
se, že brzy ovšerlní tento jemnj'pr'ost,Ťedek a dočtu se Jednou u Dyka: Franta Šalda
napsal to nebo ono. A nyní pňedstavie si, že bych se psal tňebas M. A. Šalda. Jakf
trutlf by to byl pro prvního českého satirikal Matěj Šalda sem, Matěj Šatda tam.
Mr)j boŽe, to by bylo vítězstvíl Dnes jiŽ i cowboy nechává jméno svého bliŽního
na pokoji a respektuje je; píše-li se někdo na pň. Jl l, ňíká mu Jifl,byť věděl, že
se jmenuje vpravdě tŤebas Josef.

I - [Viz zde str. 40 a n.]




