
216 Áilaok,átem pošratn,ocenlch liter,á,rních e ristencí
stává se v poslední době skoro soustavně V. Dyk. PĚed nedávnem FučÍk nebyl mudost špinavf, aby ho nezaštÍtil, a dnes snaŽÍ se vyt;ihnout Holého 

" 
riat"lr.t.,e.u

nad nÍm jiŽ zavlrá. Véru, čistá klientelal
V. Dykovi jest malichernou ješitností a nedrlsledností, hrubostÍ a podezÍravostí,

hájÍ-li si ,,bard porobeného kmene.. Bezruč své originality. Bard jest patrně V. Dy.kovi jakési papírové schema' které nemá krve a nervtl, a aby cÍtil poš]apanou čestsvého lidu, nesml ji mÍt patrně nejdiÍve sámI Bezruč nemět z cete wo titeiárni ein.nosti, z celého svého díta nic než oprávněnou hrdost, Že vykÍikt hr zu smrti a umí.ránj' Ž9 vykŤikl ten v1ikiik, kter:/ se vyráŽÍ z hrudi pŤed katastrofou. e nyr,i pri;aupodvodnÍk a napíše beze studu: Bezruč neděIal nic vÍc než litcrární mÓdu. Já udaltÓn, on napodobil; všecko má ze mne; papÍr a ne život! A Bezruč má z stat kliden;má mlčet, neboť tak toho žádá schema bykovo... V. Dyk vI také jako kdokol iz 'nás, Že Holy napsal drzost a lež _ ale Dyt<ovi nejde o právdu. Napsal ohromnouvětu: ,,NezáleŽi na tom, jakÝmi slovy to (Holf) rfl<á; nezátežt p.o ot",'zlr..nu to-,má-li pravdu ěili nic...Tedy.nezáleží na tom, že Hoty ňIká iež.ro.,,f_u.ain.,,y*ia jizlivfmi, slovy hokynáÍského konkurenta!

. 
Ta1luffe, zastyď se, jsi pÍekonánt Ano, u pŤátel Dykov)ich ,,nezá:lež!,, nikdy natom, jakjmi zbraněmi bojují a maji-li praváu; těm jest dovolena každá nízkost.v: ?yk ze zásady věnuje svou piepečtivou peli Jen velebnosti a dr'stojnosti -odptlrcri; jest k smrti zarmoucen ve svém estetickém srdci, rozhoiči-ti se tatovyodp rce a porušlli tlm pÓzu, do nÍž jej ráčil V. Dyk zformova t'V. Dyk zkoušl také na Bezručovi svou starou metodu a hledá v jeho vlrokuvnitŤnj odpor _ a vede si tu zase s tou surovou rabulistikou, I.tera ;.j cerei,o ta.rakterisuje. Nenl žddného unitfniho odporu ue slouech Bezručoulch! Plše-li Bezruč, Že'|,yal ? toho člověka jen.asi 3-4 básně, jež četl v Čase.. *";;.; .l ii. ."''."utdoba, kdg psat a tiskl u Čase své Slezské rapsotlie, to iest asi r, 1898; v téŽe době(p'Ťibližně) také Holy tisknul občas v Čase _ i vysvětluje se Bezručova znalostněko]ika tehdejších básní Holého. Knihy nečetl tehdg Bezruč, od Holého žáCtné *později teprve Adamovské lesy a nynÍ 2. vydánÍ Skokád a snad i Mračna. A to ovŠemstači plně k tomu, aby si člověk utvoňii soud o vjvoji Holého, a Bezruč si takésprávny soud o něm utvoiil.

Neboť neměnÍ nic asi tňi člsla, která by se dala nazvat sociálnlmi nebo nacio-nálnimi, na celkovém rázu Skokád, ktery jást eroticky, a sice erotickf konvenčnÍnrzpt1sobem Vrchlického: zanikají v nom jpino. A ovŠem: jak ubohy jest nacionalismnebo socialism těch několika.čÍsell Jakj.směšní jalovÝ, frázovit'r, nejasnÝ a pi.tvornyl Chvástá.li se nynÍ I{oly, že Bezrui ,,,,^lLá štotao cetou techniku .,,.išo,oou,
vnějši i vnitňní.., jest tÍeba !\ci, Že sué tíchniky veršové, ani vněJšÍ ani vnitŤní,Skokády nemaj!: Skokády jsou svfm formátnlm hračkáňst,vÍm' svfmi floskulenrierotickymi, svfmi frázemi metafysickfmi většinou jen pŤebarvenf odvar Vrchlic.
I9!" Vrchlickf často bezděčně 'p..ao'"oy 

" 
zesmcsněny * ovšem ne Vrchlic-kého Fresek a gobelinr1 nebo 

.Sonetu samotáre, nylrz oo;mrl a rozmartl _ jakysiVrchlickf na ruby. Bezruč jest vedle tohoto ..,,jte u;i"t,o hnijlcího dŤeva molrutnystrom, zdravf, silny,zákonně krásnf, Iadny a ..i. ..r,n;.

N epěkn! Jikslaí sh! It,ousek

nrovedl v Národním obzoru Karel Hork! s mou básnt PŤÍjezd do Prahyl vytrhl

i i.jtt]o kontextu několik slov a dělá ze mne bdsnického |out|u, kterf pohrdá Prahou

liáovou, Prahou pracujÍcí a zápasicí o svr1j chléb a život _ a s nechutnou mnoho.

rrrluvností a tňáskavostt sobě vlastní vysoukává hned celé sloupce tacinÝch vfkladt}

o těŽkém boji životnÍm v Praze, o ševcÍch, které pÍeplatili ŤeznÍci, o železničnÍčh

hlídačÍch, Žebrácky honorovanjch za svou umornou službu, o babičkách' kt,erÓ

snášejí do Prahy nrlše jahod pracně nasbíranfch atd. atd. Má to bfti demokratickÓ'

alejestto vpravdějen tr iviálnÍ apodvodné. Ve svébásninedotjkám setotižvničem
Prahy pracující a zápasícÍ, byť jen o skfvu chleba - tu zndm stejně dobie iako
p. Horkg a miluju ji stejně jako on, tfebas to nenosím na trh kažtÍ! ptile& - rltoěIm zde
jen na Prahu nemysliuou, bezcitnou a suí]ouot,, bouÍÍrn ptoti m|auni amgšIenkoué bldě
a malosti pražské, a tu znám a poznal jsem za Íadu dlouhjctr let stejně dobňe Jako
p. Horkj své uličky a v$čepy atétoPtaze íÍci poctivé Slovo tváŤÍv tvái nedám si
brániti žádnymi Florkfmi. V mé básni čťe se taková charakteristika Prahy: ,,suro.
ugch boleslí d!!na, !žl, poduodt1 pÍišernd jakdsi ltuočna,, _ ,,mlsto uražedné ušemu, co
nežije u hou|ech a nebgdll rado u děrach a famdch,. _ každému poctivému člověku

Jest jasno, /tÍerou Prahu mínÍm a kam mtÍÍm. Báserl má ostatně i sv j rozvoj a po.
vznáší se k sm|rnému finale, k pÍekonáni a usmlÍenI hněvu a utrpeni - toho všeho
ovšem nemohl potŤebovat ke své demokratické denunciaci p. Horkf. on musil
vyrvat několik slov z kontextu a pÍekroutit Jejich smysl, aby mohl na ně navěsit své
pitvorné rolniěky, ostatně již pováŽlivě ochraptělé trochu dlouhym zneužÍvánÍm.

Pan Horkf napsat kdysi několik feuilletonli, dobŤe odpozorovanÝch z ulice -

byl jsem z prvnÍch, kdož to uznali' Ale p. Horkf odvaŽuje se v poslední době časío
na láíky ze sfér naprosto mu nedostupnfch _Jednou z nich jest i literárnl kritika,
a píše pak podprrlměrnosti. osvojil si lacinou reformátorskou pÓzu, nělrolik stereo-
typně rozmáchlfch gest a jimi podtrhuje pak triviality, které mu právě napadnou.
Clrce svfm hrublm nožem, kter$ byl na nrÍstě pÍi jeho prostfch drobnfch obrázcÍch,
krájet a preparovat otázky velmi složité a choulostivé, z licbŽ nepochopil posud
ani abecedy. UráŽka od čIověka, kterf pokládá Horákové Pány za znamenité lite.
rárnI dilo a p. Kurta za velikého básnÍka, nemrlŽe mne než rozesmát.

Ale věc má i rub, kterf nenÍ k smÍchu, mraunl česlt! rub, nad kterfm se nelze
nezamyslit' Vzpomlnám si. Asi pňed dvěma roky četl jsem v Besedách Času báserl
p. Horkého _ nezá|eŽ| na tom, jaké literárnÍ hodnoty _ a|e obdobného nebo blizkého
sujetu, jako ná báseů PiÍjezd do Prahy. P. Horkf vypravuje tam, jak hladověl
v Praze o nějakÓm sokolském nebo jiném národnÍm svátku (nemám té básně po tuco
a nemohu ji uvést doslova) a spílal velmi patheticky Praze nebo vlasti, která toho
dopustila. Ale od té doby uplynula dvě nebo tli léta, a hle: p. Horkf Jest dvojná.
sobn)'m redaktorem a nardz iest s Prahou spokojen a okfikuje mne, kter! se oduažuji
bgti nespokojen... Pana Horkého prf neštÍpe žádnf hmyz v Praze..., což jest
velmi smutné vysvědčenÍ jeho citlivosti a vnímavosti. P. Horkf nerozuml naráz,
že někdo mrlže Prahou trpět, že se m že nad nl rozhoňčovat, že jÍ mtlže b}'t zhnusen
-. pan Horkf jest syt, p. Horkf sedÍ v teple... a ty se opovažuJeš trpět něčlm
a dokonce nějakÝmi myšlenkovjmi nebo ideovymi lapaliemi?! Jak jsi ubohf' milj
brachu, jak směšnj a _ nedemokratickf, povÍ lí dnešnt p. Horky...
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