
212 V. Dyk apoštolem taktu a noblesy
V červencovérrr LurnÍru napsal V. Dyk epištolu nrladému muži o taktu a no.

blese v polemice. Jak jest k ni oprávněn, dokazuje bezděky v nl samé. ohlásil jsem
v l3. seš' Noviny, že Jsem odložil,,svou odpověď na dykovské perfidnosti a lži...
To naz;y'vá V. Dyk ''mravy z putyky... Řtci tedy lži lež, perÍidnosti perfidnost jest
vrchol sprosťáctvÍ. Ale nenl sprosťáctvÍm, oslovuje-li mne V. Dyk v červnovém
Lumlru ,,milá hokyně.. (str. 432, 2. sloupec nahoŤe), měnÍ.li mé jméno po své li.
bosti a vytlouká-li z něho komické efekty; nenÍ sprosťáctvím, pÍše-li o mně, Žejsem zplagoval z něho celf passus, ,,nemoha se ovšem zhostit svého nejapného s|o.
hu..; nenÍ sprosťáctvím, napsal-li v Pokrokové revui o Macharovi, že ,,dává si pla.
tit cesty stranÍky' vyčerpanfmi neblahfm ŽirovánÍm.. (t, J. že vyssává realistické
stranÍky);1 nenÍ SprosťáctvÍm, nazv-al-li kdysi v Pňehledě A. Sovu, člověka, k němuž
vzhlÍžel jako k svému mistrovi ' , ,Čutrel II ' . .(t. j '  udavač)... í není pairně také
sprosťáctvlm, co tropili St. K. Neumann a Joseť HoIf v Moravsko.slezské revuI.
Ne _ to je noblesa, ale já náležím do putyky za to, že jsem pojmenoval ucc vlast-
ním jeJím Jménem: lež lžt, perfidnost perfidnostl... Imagináini mladf muŽi, gra.
tuluju vám k vašemu učiteli: naučí vás lépe mravnl kasuistice neŽ Liguort.

V posleilním Lumíru
prohlašuje p, Vauiinecz Dgk, že neče{,l nré polemické odpovědi ve 14. sešitě Novinys
a že netouži jí čÍsti; hájiti se proti mně znamenalo pry by prokazovati mně čestpŤllišnou. Hle, jakou vznešenou pÓzu oblékl tu na sebc pan Yaufinecz Dyk, škodajen' že jejÍ vznešenost páchne pŤtliš starou bajkou o lišákovi a kyselfch t,rozn"ctr.
P. Dyk jest již takovf rytíŤ: smyká tě po celém ročnÍku Lumíra a po tíech roční.
cÍch Pokrokové revue, rozebÍrá mikro. i spektroskopem, co jsi iekl i nerekl, napsal
i nenapsal, myslil i nemyslil, pomlouvá tě, klevetÍ o tobě, naňkne tě i z nečestnfch
skutk (že jsi něco z něho opsal). . . A ty vystoupíš, vyvrátÍš lži, usvědčIš z kle.
paí,en[, a!]zueš, abg dokdza!, z čeho tě nafknul. A p. Dyk? ZahatÍ se náhle do vzne.
šenosti mont.b]ancské. Naráz jsi mu hmyzem, kterf on pÍehlížÍ. Ndhte Iě nerdč!
čísli; .nerdčí čIsti tué ulzug, abg dokdzal, co lžiuě turdil.,. CbŽ nejsou ''mravy z pu.
tyky.., abych užil vznešeného obrazu, jÍmž po mně hodil guntio*aí nyt<, nyurz
mravy z Lumíra _ mravy českého genia a poloboha z r. l90B.

V posledním Lumíru
pontáhá si Dyk k humoru ubožáctvÍmi, kterfm se můžeš Jen soucitně usnrát. Uká.
zalJsem nedávno zder in concreto, jak vypadá dnešnÍ satira Dykova, a zparodoval

ísem ji. NenÍ malichernost, pozastavit se nad uŽasn$m Úpadkem všeho ducha u člo-

,'ol.''.r, němž chtějÍ vidět někteĎí _ ve]kého básnÍka.

JoseJ HoI!
bájÍ cosi v posledni Moravsko.slezské revui o tom, Že so mu prf rnstírrr. Pokládátn

1,;.,áy za nutné konstatovati tuto skutečnost' Na podzim roku lg04 _ ptšu: [tisÍc]
devět set čtyÍi - kdg isem neměI posud žádné srdžkg s Josefem Holgm, byl jsent

dožádán vÝborem Kruhu česk$ch spisovatel za Jurora rukopisné sbírky verštl Jo.
sefa Holého Elegie. Kruh začal tehdy vydávati a nakládati literáttlm kníŽky ver-
šové (jako prvnl a jediné čÍslo vyšli Dykovi Buňiči)' ale naložil takovou sbírku jen

tehdy, byla.li doporučena titerárnÍ porotou, sestavenou za tím učelem Krubem. Do
této poroty byl Jsem tedy tehdy doŽádán, a již tehdg zauial jsem odmitaué stano-
uísko k uerš m J. Holého pro nejasnost a neuměleckost a nedoporučil jsem jich k ug-
ddnl. Knlžka Holélro vyŠla později nákladem Moderní revue a Hol$ vzal si z to.
hoto odmÍtnuíí záminku, aby vystoupil z Kruhu a ucházel se o prijetÍ do Májo'
ovšem bezvfsledně. Je-li tieba tedy již o pomstě mluvit' mám mnohem větší právo

7d shtedávati ji v pozdějších injuriÍch Holého neŽ on v mém kritickém poměru
k jebo veršrlm _ neboť poměr ten byl, opakuju, od počtitku odmítaull

JoseJ HoIi
věnoval mně v l. čÍslc Moravsko-slezsk revue dvě veliké stránky hustě potištěné
petitem. Dlouho váhal jsem vstoupit do té kloaky _ ale: nevyvrácená leŽ rosto
jako lavina, a nevyvrátíš-li ji dnes, muslš vyvracet jejÍ echo ještě potvornějšÍ.

1' Na podzim 1903 chtěli vftvarnlci z Mánesa vydat knihu, kterou by dekoro.
vali. Byto usneseno vydat almanach modernÍ poesie a prÓzy české a mně uloženo,
abych pozval mladšÍ literáty. Sepsal Jsem tedy zuacl |ormuláf, kde Jsem vyložil cíl
a ráz publikace, teÍL dal se rozmnožili na stroji a ten jsem rozesílal. Ptlvodně po-
rnyšlelo se na literáty opravdu vynikajÍcí _ jen asi na l0_12 lidÍ _ a tak dostala
se do formuláňe věta o ,,pŤedních representantecb mladé generace... Ale pozděJi
navrhl kdosi, aby se pÍizval co možno velk$ poěet mladšÍch literát ; ,,bude alespotl
moŽnf v}rběr... A tak rozeslal jsem ještě dvanáct zvacÍch formuláÍrl, mezi nimi
i Holému.

Tak se stalo, že byl Hol$,,pÍedním representantem mladé generace,, _ uedle
21 iinlchl,,Stačl to tvé hrdosti, dobrf stíne?.., ptá se kdosi mrtvého v staré ko.
medii. Ale opakuju: neudělil Jsem této titulatury Holému v žddném listě, jakl.že,
njbrž u tištěném ušeobecném |ormuldňi, a byla čirá náhoda, Že byl Holému poslán.

Když mně bylo 25 let, pozval mne redaktor osvěty V. Vlček k spolupracovnic.
tvl * a ne tištěnfm formuláiem, nfbrž opravdovÝm vlastnoručnÍm listem. Měl
jsem později s osvětou krvavé boje, ale nikdy neužil jsem proti Vlčkovi jako argu-
tnentu jeho pozvánl' Pokládal jsem je za prostou zdvoňilost a nic jiného. Takovéto
polemické ubožáctvÍ ěekalo až na Holého jako na svého Kolumba. Jsou právě
objevy, které činí se až pozdě, prostě proto, že slušnější lidé se jich štítí.

2. Pan Holf tváňÍ se, jako by byl rozpor mezi tÍm, co jsem veňejně prohlásil
o svém jurovánÍ jeho EtegiÍ a co jsenr mu napsal. Ale rozpor ten oxistuje jen pro
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I - [Viz zde str. 205]
2 . P. Dyk nenaučil se posud správně psáti mého Jména, komolí je i nacláI po

svém rozmaru. Do té doby, než se naučí této primánské slušnosti, luou i;a komolitjeho jméno po svém Tozmaru. Jak vidět, beru doopravdy svrlj rlkot vychovat z čes.
kého radikálnÍho genia alesporl pr měrně slušnéhb okresního šikovaiele.

3 - [Viz zde str. 209 a n.l
a - [Viz zde str. 2il]




