Viktor Dyk, básník a politik. A publicista...
Článek Ladislava Bátory k výročí narození slavného českého nacionalisty

V

uplynulých měsících jsme s uspokojením zaznamenali
zvýšený zájem veřejnosti – kupodivu i té „vládnoucí“ –
o odkaz Karla Kramáře, prvního československého premiéra a
předsedy Československé národní demokracie, od jehož úmrtí letos v květnu uplynulo 70 let. Letopočet se sedmičkou na konci
však nepřináší jen jedno kulaté výročí úzce spojené s touto
meziválečnou politickou stranou: v poslední den každého takového roku bychom si s nemenší úctou měli připomenout i výročí narození Viktora Dyka, Kramářova téměř o generaci
mladšího názorového i stranického souputníka.
Viktor Dyk se narodil 31. prosince 1877 v Šopce (dnes
Pšovka, součást Mělníka), v rodině ředitele lobkovického panství. Vyhrocené národnostní spory na česko–německém jazykovém pomezí v něm již v mládí probudily zaujetí pro zájmy
českého národa a později se stal – stejně jako Kramář – stoupencem a propagátorem zásad „českého státního práva“. Stejně jako
Kramář – avšak o 16 let později – absolvoval i Dyk pražskou
právnickou fakultu, ale profesionálním právníkem se – stejně jako Kramář – nikdy nestal. Svůj osud spojil s krásnou literaturou
a publicistikou a nejpozději od roku 1911, kdy vstoupil do České
strany státoprávně pokrokové, definitivně i s politikou. V roce
1915 se mu – v důsledku jedné z Benešových intrik – nepodařilo
včas uprchnout ze země a od konce onoho roku pak už byl vyšetřován na svobodě „pro úmysl popouzet tiskem k nenávisti a opovržení ke státní správě“. V listopadu 1916 byl dokonce zatčen a
obviněn – stejně jako Kramář – z velezrady. Propuštěn z vězení
byl až v květnu 1917.
Kramářova a Dykova stranická cesta se už napořád spojila
19. února 1918, kdy sloučením Národní strany svobodomyslné s několika menšími stranami – včetně oné „Dykovy“ České
strany státoprávně pokrokové – vznikla Česká státoprávní demokracie, která se pak v roce 1919 přejmenovala na Československou národní demokracii. Dyk se stal po převratu
poslancem a od roku 1925 byl senátorem. S Kramářem souzněli
jak v lásce k českému národu, tak i v obavách o jeho osud. Ale
stejně jako Kramářovi, ani Dykovi nezřídka nepřekážel jeho bytostně prožívaný český nacionalismus v nevybíravé a často paušální kritice příslušníků vlastního národa. Až se někdy zdá, že
Dyk český národ miloval sice nade vše, ale o Češích samotných
si myslel své... A tak když nejen ulice, ale i naši politikové po
převratu celé dny jen jásali a jásali, opovážil se v Písni noci 29. října rušit český jásot varováním, že „ještě není zdaleka
dobojováno“:
Kokardy, jásot, na praporu prapor.
Srdce se v dálku rozletí.
Jak je to krásné překonati zápor
a býti, růsti, stavěti!
Leč všichni vy, jichž srdce pýchou ztvrdla,
jež opíjí dne oslava,
poslyšte výkřik z básníkova hrdla:
Boj teprve nám nastává!
Boj se sebou, se všemi zlými pudy,
se sobectvím, jež vede v sráz.
Nezapomeňte na svých otců bludy,
nezapomeňte běsů v nás!
Dyk samozřejmě sdílel také Kramářovy zásadní politické
i etické výhrady vůči Hradu i jeho pozdější již neskrývané úplné
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znechucení Masarykovou a Benešovou kvazimonarchistickou
zpupností a arogancí. Dyk byl v onom „protihradním odporu“
dost možná vnitřně ještě urputnější než Kramář sám, protože na
rozdíl od něho si v paměti a na srdci nemohl chovat „realistickou episodu“ z přelomu 80. a 90. let, která jistě alespoň podvědomě Kramáře v nových sporech s někdejším jeho
„Pastýřem“ mírnila. Masarykovi a Benešovi oba zazlívali nejen
jejich sklony k hazardnímu rozmlžování a bagatelizování českých národních zájmů, ale především jejich mravní defekty – faleš, pokrytectví, ješitnost, sebestřednost, arivismus a zvláště pak
manipulaci s fakty a politické intrikaření, jimiž se, a často s úspěchem, snažili politicky, společensky a odborně zničit mnohé tehdejší veřejně činné osobnosti, které si dovolily s Masarykem
nebo Benešem třebas jen mírně nesouhlasit – Dürich, Horký,
Pergler, Machar, Guth–Jarkovský, Gajda, Stříbrný, Borský...
Snad i s ohledem na prezidentský úřad, který byl nepochybně
významnou položkou v instrumentáriu obnovené české
státnosti, reagovali Kramář a Dyk i na prokazatelně Masarykovy výmysly a urážky zpravidla jen protiútokem na Beneše.
Třebaže dobře věděli, že Masaryk je návodcem takových
hanebností a Beneš jen poslouchá hlas svého pána... Asi nejznámější Dykovou replikou na „hradní lži“ je brožura Ad usum pana presidenta republiky z roku 1929. Je to podle názvu vlastně
„otevřený dopis“ a v jeho závěru Dyk mimo jiné klade Masarykovi nezvykle tvrdé řečnické otázky:
„Před kolika rakvemi máme ještě stanout s hořkostí, aby
ukojena byla chorobná ctižádost člověka, jenž stůj co stůj, přes
živé a mrtvé, přes zájem národní a státní jde za svou tužbou, za
svým cílem? Máme se všichni zalknouti v republice, aby jednomu v ní dobře se dýchalo? Je dr. Eduard Beneš víc než Československo? Nikdo nepopírá vážné zásluhy válečnému
konspirátorovi, ale, žel, tento konspirátor už roku 1915 dovedl
stejně jako proti Rakousku konspirovat proti vlastním druhům.
Je nejvýše třeba, aby se zakroutil krk těmto methodám. Je třeba,
aby dr. Beneš ustoupil zájmu lepší budoucnosti republiky...“
Bylo proto pro Kramáře jistě strašlivou ranou, když Dyk
v květnu 1931 náhle zemřel na srdeční selhání. Kramář se v tu
chvíli velmi obával, že po Dykovu odchodu ve straně definitivně převáží křídlo vedené Hodáčem a Preissem, kteří již
dlouho prošlapávali stezičku k ponižujícímu usmíření s Hradem.
F. X. Šalda napsal rozsáhlý nekrolog s názvem Viktor Dyk,
básník a politik. Když už velkoryse přejdeme mlčením, ze Dyka
v něm nazval „žlučovitým glosátorem a nenávistným pamfletářem“, rozhodně mu musíme vytknout, ze přinejmenším
v titulku zapomněl uvést třetí významnou Dykovu doménu –
činnost publicistickou. Dyk po léta přispíval do spousty novin a
časopisů, z nichž některé svého času i redigoval nebo spoluredigoval, jako například Lumír, Samostatnost či Národní listy. Vždyť jsou to stovky a stovky zpráv, úvah, komentářů, statí,
fejetonů, noticek... To však podle Šaldy, a dobře víme proč, zřejmě nestojí ani za zmínku v titulku...
Bez pracného listováni výtisky letitých novin se můžeme
i dnes s Dykovými články z doby předválečné a válečné seznámit ve výborech Vzpomínky a komentáře (1927) a Inter arma
(1928), které sestavil ještě on sám. A jeho politickou publicistiku
z let 1917 až 1931 můžeme studovat v monumentálním sedmisvazkovém souboru O národní stát, který vycházel posmrtně
až do roku 1938. Je škoda, ze nepřízeň doby už nedovolila vydat avizovaný osmý svazek, jehož obsahem měly být poznámky
a rejstřík.
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Na jiném místě zmíněného nekrologu Šalda zas povýšenecky mudruje, že „Dykovi jeho nacionalism byl náboženstvím, do slova a do písmene, opisoval mu lidskou bytost a její
určení úplně...“ Možná ale, že by v tomhle Dyk se Šaldou výjimečně i souhlasil. A dnešní čtenář, ten nechť posoudí Viktora
Dyka třeba prostřednictvím výňatků z jeho několika posledních
článků věnovaných právě úloze onoho Šaldou zatracovaného
českého nacionalismu:
Hrůza z nacionalismu
(Národní listy, 1. června 1930)
(…) Od dob buditelů vedle práce pro národ musila tu být
obrana proti cizímu náporu. Je pravda, že obrana proti cizímu náporu je málo, nepracujeme–li při tom kladně pro národ. Ale
stejně je pravda, že výsledek naší kladné práce bude k ničemu,
nebudeme–li současně dosti silní v odporu. Kdo jiný než nacionalista přál by si, aby národ náš byl lepší než je? Kdož jiný však si
uvědomuje, že nestačí býti lepším, ale že nutno lépe bojovati?
Všichni si jistě přejeme, jsouce nacionalisty, všestranné práce
duchovní i tělesné, množící sílu národa a jeho sebevědomí. Proč
tedy hrůza ze slova nacionalismus, proč toto „roznášení poplachu pro nebezpečí“, jehož není?
Diskreditovati u nás a v době dnešní tolika činiteli zlehčovaný pojem nacionalismu znamená nosit sovy do Athén. Myslím, že by naopak bylo vhodné a nutné, něco sov z Athén
vynésti.
Poslání nacionální mládeže
(Mladý národ, 15. září 1930)
Mládež naše rostla už za svobody. Nebylo by dobře, kdyby
zapomínala, že nebylo jí vždycky. Nacionální mládež musí si
být vědoma, čím národ, jehož budoucnost má zabezpečit, ztratil
tuto svobodu: převládnutím odstředivých sil v národě nad silami soustředivými. Toť poučení dějin. (…)
Važme si inteligence, ale buďme si vědomi, že neznamená
všecko. Sama o sobě nepojišťuje bytí. Jsou důležitější přednosti
zdravého národa: schopnost chtít, schopnost bojovat, schopnost
obětovat se! Jen intelektuálové mohou se stát a stali se už živlem
rozkladným a nebezpečným. Nestačí vědět, nevidíme–li. (…)
Tak zvaným vyšším myšlenkám nedůvěřujte. Namlouvá–li
vám někdo něco o takových vyšších ideálech, stojících nad národním zájmem, pohleďte dříve na jeho prsty. Obyčejně bývá takové tvrzení o vyšších povinnostech vhodnou cestičkou
vymknout se povinnostem k národu. Bývá to také švindlík národů, vymyšlený na export a sloužící k napálení národů, jež
sednou na lep. Výsledek je katastrofa příliš lehkověrného národa. (…)
Hleďte bez pokorného údivu na slovo pokrok. Pokročit do
bahna je nebezpečí. Pokročit do propasti je konec. Vaším cílem
musí být vymknouti se bahnu a obejít propast. Uvažujte, je–li
nové také lepší.
Mějte odvahu k práci pro budoucnost; ale nepropadejte
omylu, že k ní dospějete, zapřete–li minulost a ničemu se z ní
nenaučíte.
Neomlouvejte se plaše, že jste jen Čechy; ale nečerpejte ze
svého češství nárok na provádění darebáctví! Být Čechem buď
pro vás spíše úkol nežli právo!
„Přežilá myšlenka“
(Národní listy, 5. října 1930)
(…) My zatím od roku 1918 jsme ukolébáni v sen. Idea národní se vyžila, máme svou republiku. A poněvadž třeba míti
ideál, hledají se cíle širší a vyšší. Našly se a nacházejí, zatím co
v Rakousku postupuje Heimwehr, v Německu a u nás
hakenkreuzleři. V uspávavém duchu nebezpečných snů vychovávají se naše děti, naše mládež. Nepřijde jednou drsné probuzení? (…)
Jsou–li jiní národové schopni trvalého a soustavného napě-

tí sil v boji o věc špatnou, musíme aspoň takovou, ne–li dvojnásobnou tuhost a energii rozvinout v hájení dobré, spravedlivé
věci. (…) Ozve–li se národní vědomí teprve, jsem–li nazván českým psem, ozývá se hodně pozdě. Národní vědomí musí býti
prostě normálním, trvalým, samozřejmým stavem. Že by z národního vědomí stala se národní nadutost, nebezpečí dosud nehrozí. Na hypertrofii nacionalismu máme dosud velmi daleko.
Tento normální stav může však přivodit pouze soustavná
práce, rostoucí uvědomění, jasnější poznání. Nebezpečný blud,
že nacionalismus je myšlenkou přežilou, musí býti dokonale odstraněn a na jeho místo postavena jasná, jedině správná formule: Lidé na čas, Československo na věky!
Pomluvy vlastního národa
(Demokrat, 18. října 1930)
Příznačné pro typ Čecháčka–republikána je stálé omlouvání vůči cizině, spojené s pomlouváním vlastního domova. (…)
Angličan má přísloví, kterým solidarita Angličana s Anglií
je až brutálně vyjádřena: „Právo, bezpráví, je to má zem’!“ Němec hájí svého státu a svých zájmů a dovede z poražení, závazku, učiniti občanskou ctnost. Toť povaha germánská. Slovan
dovede sympatisovati s odpůrcem státu, poněvadž je mu nesympatický režim; viděli jsme to za války rusko–japonské a vrcholu této nestátní politiky dosaženo za války světové.
Kálet do vlastního hnízda, toť povaha slovanská. Ale není
to strašná nerovnost, která vrhala v minulosti a vrhá v přítomnosti těžké stíny? Nezbavíme–li se osudné této vlastnosti, budeme povždy v nevýhodě. Národní náš odpůrce nemusí sháněti
materiál proti nám. Dodáme mu ho promptně sami. Peroutkové
a Rádlové už se o to přičiní. Stačí, převezmou–li argumenty české a přisvojí si zbraně, doma proti domovu ukuté. Snad ještě
u Románů najde se něco podobného. Snad, ale ne v té míře a
v tom rozsahu. Pomlouvati domov je specialitou slovanskou.
Nejvyšší však čas, abychom už se této speciality zbavili.
V podstatě to není národ jako celek, který hřeší, je to hrstka jeho
příslušníků, kteří dokazují usilovně, že jsou lepší než ti druzí.
(…) Jejich vlastní vznešenost, duchovní povýšenectví může vyniknout jako protějšek zhanobené vlasti, nebo, jak Peroutkové
píší, „této země“. Dosti už pustého tohoto řádění domýšlivých
povýšenců, kteří v ponížení rodné země vlastní slávu a
prospěch hledají. Národní náš organism, nemá–li v době hodně
vážné propadnouti nebezpečné chorobě, musí se zbavit těchto
škodlivin. Těm, kdož pomlouvají svůj národ, aby získali v cizině reputaci „evropsky myslících Čechoslováků“, musí býti
dáno najevo, že shánějíce přízeň ciziny, ztrácejí domov!
Přebytek, nebo nedostatek?
(Vlajka, květen 1931)
Toť otázka, kterou by si měl předložit každý vážný člověk
v republice: je u nás přebytek, či nedostatek nacionalismu? Přemíra nacionalismu může znamenat vážnou chorobu národního
organismu; vede národ do imperialistických dobrodružství a
k víře, že všechen ostatní svět je tu jen k tomu, aby sloužil. Ale
ještě vážnější chorobou může býti nedostatek nacionalismu.
Ochromení idejí a zájmů soustředivých znamená uvolnění odstředivých myšlenek a zájmů, přílišná ochota přijímat poučení
odjinud vede k snadným úspěchům demoralisující cizí propagandy. Trvám, že přes relativní a nepopíratelné zlepšení nacionalismu, dostatek nacionalismu nemáme. Aspoň toho
nacionalismu, který vytrvá a svou vytrvalostí dovede vítěziti.
(…)
Není ho nadmíru, není ho ani tolik, kolik by ho k zabezpečení národa a státu mělo být. Trpíme jeho nedostatek, neboť
u nás nacionalismus není ani systematický a promyšlený, ale až
dosud bohužel je více méně pouhou náladou.
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