
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]



214 literárnl analfabety' Kd.yŽ jsem.dostal Elegie k Jurovánl od vfboru Kruhu českfchspisovatclr'' nepodávat jsem svého vota aejri 
tŮY, i nvr 

"v.rá' 
p. d.,i-,, 

"ly 
t.ourgova]. Pňitonr hovoŤili jsme o mém poměru t. ml*'.r"iei"..,{.o'i.,..' KdybyšIo o cenu, byl bych rozhodně proti nÍ. Ale jde 

ien.o vYt-lánÍ kniŽky. Á tu 'est v níprece někol ik čIsel, která by se mohla t isknout..Vedlu tor'o ous"n.. iada věcÍ zmaťc-n ch, kter'm nerozumÍm'*A]..o'':9..t 
11'.o'' donesen Holému ve versi mnohempňlkÍejší. I vysvětlit 

i::1 
n'u později, když pÍsemně se toho dotknul, že stanoviskomé nebylo urdžliuě pťikré, nyirz prisfu oiiitlod. A pňitom pĚiznal jsem i, Že v jehosbÍrce jsou čÍsla (tedy.7en' ianti, ut",j"n-n}cn ne,nol't nedoporučit k otištěnÍ _t, J' že dosahuii pr měru toho, co iá, Čeinacn tisttne ueršem!.'.-'-'.t" iJ. *"ání nějaké

l:.;1;l:.'u^"mnosti 
nebo l.varirir<ace, pat lu.t;r všecko, * 

";;i;";" 
poličkem

3. I:Ieine napsal kdysi:,,Spisov-atel, kter! zneuŽÍvá té náhodné okolnosti, Že unrísnad troclru veršovat a rymoi.at, t, ',ir,iÁi Á'tě a k urtižkcim ze soukromgch a osob-
;::: ť":,ťk,:yi:ť,,ťi,,,. 

ženě, stoj1poa poáá-t.-, 
" r"zoJ ffiffi;il ho skolÍš,geniálnlbásnÍk,"'i.1'*lfi $l"Ť:'.'"f ::Í'':l::l;l;"*"rtÍ.x;,m;Ťill?vfroky rrrohl byclr uvést i z Goett'a"i 

" 
ča.tyta a z ňady jin1ich veliklch duchri:všichni cÍtí a vyslovujl, žc ten, tao rleLio*?uty,pe"o,-; ;;iáil pi"i'la.,,ir.on'o,nesmÍ ho zncuŽívat k podlostem a rričemnostem;-péro jest kord a ne koště, které scsmÍ narnáčet clo ponrcjl''Á tot,o aopustrt se r1ory ve své tak zvanÓ básni Svatllav Adamovskych iesÍch-. NejperfidnělšÍ-.o 

"J,p.o.tším zptisobern, drze i zbaběIezároveri, vynesl na veie'no.d 
"ar.ziio.ii n.;sJur."o.''o;sí, ryze rodinné, uráŽel ne.t'esatrě dívku, které se.kdysi a"orir, o'iáí"uij.jr .oainu, ,íni|ii"it,li,tny t.rur.o.,.r.yvynikajÍcl čcské básnÍňee, jojlŽ jnr.éno nua'''J."or.orlť.;'#1í;!ilYo]'", nu.oustejně uctivě jako dnes 'méno Ňěmcovo neioivttré _ špinil, klepaŤil, škandaliso.val - a to všecko pod maskou na."i.tíl-,]"ity. Bylo tĚeba strhnout nru tutoilHi'x i,l".,lili:1xxl }: ;iil;' i i.ji #T'J nT, 

j s i z át e Ín Ik " " t ;;; i i to j s e rrr
svého života. 

J q PrdlErr a Jborlr nlo na to jako na jeden z nejkrásnějšÍch činťr
Jak se tu znova ukázalo,.žc drzost, a sprosto'a jsou jen jcdnou fornrou zbabč.lostiI Jak zalhával tento.č'loi'ěk, j"k ;tíkJ;;..,,ono .to.,,a, kdyŽ jsme na něho ude-ňili, až vzbudil hnus a oqp:: i -.'i ."v.l.tJup.,,.,, kteÍÍ s ninl lli z titerární poli.tikyI Trvalo to hezkou.chvirtu, 

".z 
.u'-o"-"ť"*' a jal se hrát dále svou drzoun.skou roli! Byla to.n:]]:l ug','|:a3;i -íJf".pod nimi ukazuji se pravé tváŤe.Clověk, ktery prošcl .::," ..n'"u-i 

.t"ť "t"dj.i, od'.,o.u,9n soudem jinfrn, neŽ jest
i:::.Tt..*n:,",l*",x'.',.'"';xli'' ;;;:í;i; celÓ lcgie t"l.o.'y.ri..íozl,.,i 

" ,*.

a nepodafené Uandlézduosti' ro.r'to zi"r,r, j""{i,^i',,iši,t"",;:;,:?::,^::::;,:L:,:Iť,

tlltltrterttárni ryzosti, tnusl se p' Holj rrejdiÍve zbavit, a pak vynikne cnad i slyšitel- 215

nčÍi a cclej i  ten zpívajÍcÍ jeho pramen... Tedy odsuzoval jsem sblrku p, Holého jako

neurnělcckou a vyslovoval jsem jen možnost (,,snad..), že sc doberc * zbaví.li se

svÝc]r ncdosLalkrl - své vnit inl no[y.
Tak psal jsen, proslm, o začátečníkovi, kdy kritik ,,ma pouinnost dou|at,,, jak

oravi] Sainte-Beuve, ,,nezabíj|li mu literát tu naději pfÍmo ranou do tr'áÍe... To

tyla jedna z prvních knilr Holého, které, jak vÍ každf literární znatel, jsou nejlepší

částÍ jeho dÍla. Alo dojde.li po desíti letech literát k takovlrn ubožáctvÍm, jako jsou

NÍračrra' má lrritik povinnost zcela jinotr. ,,Rozdupat,.. formuloval ji svého času
IvÍuther, kLer:Í psal o poěátcích vídeIlské Secese hotoué hgmng a dovedl je odvolat
později a rozdrrpat tyto malÍÍe, když po letech nesplnili jeho nadějí a zabÍedli do
prázdnoty a machy. Kladl jsenr, Jak ukazuje citát, velmi skromnÓ naděje v p. Ho.

lého a i t,y skronrné naděje pronesl jsem s nedrlvěrou a podmíněně _ mám tedy
dnes, ktly p. Holy seše] nízko dolrl i od svjch nevalnfch začátkrl, nejplnější právo
k odsudku nejkrajnějšÍmu. ,,Kde jsi se pňesvěděil o stagnaci nebo zpátečnictvl,
nemuš prdua uice ani věŤit, ani doufat.. (Sainte-Beuve).

5. }Iolf cituje, co prf napsal o mně pŤed lety dr Herben. Dr Herben psal o mně
v podráŽděné polemice, ale o Holém psal klidně Jako referent v rubrice Páté pies
devátÓ. A co o něm napsal? Nazval jeho brožuru ,,politouánihodnou pkicaninou sla-
bého bdsníka a čIouěka pfisprostlého,,, (Čas z 18. bfezna 1906, sír. 7.) Uznává.li Holy
dr llerbena za soudce nade rnnou, musí jej uznat i za soudce nad sebou'

6. I.Ioty mne urazit nem že, spíláJi mně sebevíc. Hol! jest člověk, ktery by ze
s]ušné 1iteratury byl dávno vymrskán' Nedávno ještě dopustil se mravní mizernosti,
l<terá se vymyká klidnérnu označenÍ. V Mračnech, jak konstatovala všecka kritika'
jest několik čÍsel, a právě lepších čísel, vznikllch pod pÍÍm$m vlivem Bezručov1y'm.
Současně s Mralny vydal Holy druhé vydání Skokád, které opatril velikášskym
r]oslovem.1 Vyzpěvuje se v něm za spasitele moderní české poesie a z Bezruče udělal
pi'itom - svého napodobitele a učednÍčka, kterf všecko, co má, vzal Holémul

,,Butloucnost byla její (t. j. poesic Flolého). TÓn a ráz této poesie ukazovaly cestu
)nnoh]ím talentrim. Bezruč, tento pfecer1ouan! pathetík, ladn! a možng jen na jedné
slrunce (slyšte ), uzal z nl celou techniku ueršouou, unějšt í unitfni.,,

Bezruč sám napsal rnně nedávno v listě několik lroĎce ironick1l.ch slov o této
rričemnosti. Strljte zde: jde o věc veÍejnou a ta slova náleŽejÍ literárnÍ historii'

,,Když jsem četl sotisu Holého v jeho knížce _ otevĚel jsem uŽasem sta jako
ten ruskf snÍlek v PodzemnÍm Rusku, Jejž pro nic za nic odsoudili k smrti: _ já
znal z toho člověka jen asi 3-4 básně, jež jsem četl v Čase, knÍžku ani jednu, vyjnta
pozdčjšÍ Adamovské lesy, JeŽ se mi náhotlou dostaly do rukoul Čtověk ten je nepňI-
četně marniv: začal sexuá]nou erotikou, a protoŽe na tom poli reŽ nekvete, pustil
sc na pole nacioná]ni a sociátnÍ: protoŽc je pozér, nedovede chápat hoňe syn kmeno
porobeného ' . . . .  a td .

Drahf Bezruči: psychologická forrnule pro to, co Vám provedl Holf, znÍ: ruka.
rrra někoho vykrádat a pŤitom mu usty nadávat, aby se zemetla stopa.

A je to forrnule mezi dnešnÍ českou literárnl mládežI velmi oblÍbená _ tak
oblibená, Že, obávám se, prijde-li to tak dále, pÍíštÍ národopisnf psycholog budc
ji rnusit vložit do vzorce národní povahy české'

4. Josef HoIÝ clrytráck^y^vytrhl i jeclnu větu z mého referátu o jeho Padavkách(LiterárnÍ listy t898, str. sst;' 
" 

Áá'iii-r ''"x"*r jeji smysl, aby nrohl dokázat,Že Jsem v něm ctil * básnÍka. NuŽc, mil;i r"l,íto.., v tom referátě čte se: ..PosudJe ve vcršÍch p' Holého mno'ho baroíni;;,;;;;;;;, nehordzngch a neiasnlcii' chao-,},x!i!,i,*,xž,x;,':i;::"I,,r:^,i::,:i:i:ii',",ii,o děItÍ dojem hledaného ndsitt

l . [Viz Krjtické projevy 4, str. t79.]
I - [Viz zde str. 93]




