
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.]




