
244 jest to jen planá pohra větru s prázdnou plevou' To, v čem shodli se všichni tito
geniové, poslední obsah jejich tvorby a smysl jejich poselstvi, žetoLiž mravní a ideo-
vé oprávnění k existenci mir jen ndrod sprauedliu!, to jesL bratrsk! lt sobě, v němŽ
neni utiskovatel ni utištěn1rch' v němŽ každému pťdno jest jeho unitfní praudg, jest
zce|a cizi farizejskému plemeni ještěrčímu, které vylézá ze svfch rikrytrl a děr nynÍ
po válce nezměněno, neporuŠeno, neobrozeno strašnjmi ději poslednÍch tii let. --

Nejsem k p. Borovému v nijakém poměru závislosti - nejím jeho chleba a ne-
zpívám jeho písně; mrij vztah k němu jest vztah volného muže k volnému muži.
VydáJi věc rreuměleckou nebo umělecky pochybenou, odsoudím ji první ve Kmeni,
jak jsem jiŽ dokázal a dokáži douÍám ještě. Ale tato nezávislost opravriuje mno
i k tomu, abych zastal se toho, co podniká nebo podnikl uměleclry lrorlnotného a vf-
znamného. A tak jest po mém pŤesvědčení v prvé Ťadě jeho Zlatokvět sbirka, na
niŽ mohl by bfti hrdy národ i mnohem větší, než jo národ českj' Edice děl vnitŤnÍ
básnickou hodnotou v}'znamnych a pl.itom vnějškovou formou kniŽnl' tiskem, vÝ.
pravou' vazbou' jedinečně celistvfch ve svém piisném, vytňíbeném vkusu. Pan
Borov$, mladf, nezakotvenf nakladatel, citil povinnost opatriti si něco, bez čeho
obcházejí se, ke své hanbě a ke škodě vjtvarné kultury české, i staré milionové
české závody nakladatelské: toto něco jest v tomto piípadě člověk, živf člověk,
a sluje odbornfm v$razem gralilt. Jest ío ultuarng umělec,kLer! stará so o vnějškovf
ráz knihy od první stránky do poslední, kreslí Írontispice s pňedsádkou, jako bdí
v tiskárně nad sazbou i tiskem, volí papír i typ, upozoriiuje na ňemeslné nedoko.
nalosti nebo poklesky a neopouští knihy dÍíve, pokud nepí.estoupila prahu dÍlny
knihaňské. Zásluhou p. Borového, kterf bude mnoho vážiti pÍed budoucností, jest,
že hledal a nalezl si hned od počátku takového gtaÍika,opraudouého umé|ce,a nalezl
si' nemylím-li se, ihned takové grafiky tňi, a vesměs umělce opravdové: Brunnera,
Kratochvíla a Kyselu. Jejich dílo karakterisovat nebo posoudit není zde mÝm

kolem - to bude náleŽeti jednou vltvarné historii; mně náleží zde jen upozorniti
spravedlivou a slušnou pŤítomnost na to, Že tato dobrá tradice Borového, aby totiŽ
kniha básnická byla objektem i vftvarně hodnotnfm, začíná bfti v poslední době
více méně šťastně nebo nešťastné napodoboudna' A jednou z takovfch napodobenin
jsou i Hovory básnÍkri, jako jest napodobeninou edice JitÍní lov Jana Vrby u Vi-
límka. Nebo vidali jste snad pied Borovym, aby některÝ nakladatel - rozuměj
nakladatel z profese, ne nakladatel soukromník - vydával ÍaltÍo verše mladého
českého veršovce? Budiž piáno všemu tomuto podnikáni zdaru, měrného k jeho
umělecké opravdovosti a jadrnosti; ale ubíjeti inicititora a púuodce hnutí a vyttu-
bovati reklamními Íanfárami napodobitele, jak činí v Zlaté Praze p. Pallas, - jest
tu snad ,,navazovati na velkou tradici Nerudovu..? Anebo skromněji: jest to jen
prostě slušné a spravedlivé?

Sociá,lní strá,nka literatury (7)
S tímto názvem uveňejrluje Yiktor Dgk pozoruhodnÝ feuilleton v poslední České

demokracii. Vrhá se tu piÍšerné světlo do hospodáŤskfch poměrrl modernÍho českého
spisovatele, kolem nichž chodí česká veňejnost s olima rimyslně zamhouňenfma.
Viktor Dyk praví ve svém článku:

''Uvažujme trochu o sociální stránce literatury, o jejím hodnoceni hmotném u nás.

Znalce hospodáĚskfclr poměrri pŤekvapí podivuhodn1r zjev: v pr1lstolet,í' jež

znači ohromnj hospodáiskf pŤevrat, nezměnilo se nic na Ťádkovém honoráÍi spi.

sovatele. Houorái', kter! se platil pied plilstoletlm, je běžn;t ještě dncs. To znamená'

že honoráň za p lstoleti strašně klesl: 6tejnÝ peníz neznamená stejnou hodnotu.

V rozpočtu časopisli honoráĚ spisovateli hraje lohu naprosto podružnou.

PŤejclěme k honoráŤi archovému. Kniha není na tom lépe než báseii, povídka'

článek. HonoráŤ kniŽnÍ ňídí se pŤirozeně počtem vftiskti vydan1rch, event. poČtem

vydání' Je to jediny pevny základ rlvah, poněvadž téŽko jinak kontrolovati smlouvy

autorské' Nepopiratelnou skutečností je, že prrlrněrně kniha mnohem iidčeji

a později dočkává se nového vydání u nás neŽli u jinfch národri. Uvedu doklad

z vlastni své literárni činnosti, poněvadŽ tam mohu b5rt nejpŤisnější. Prvé mé

kniŽky, vyšlé v tr{oderní revue, vydány v obmezeném počtu v1ftiskťt a nemohou se

bráti za měŤítko; počnu lrnihou Hučí jez, jež vyšla pňed čtrnácti lety u Hejdy a Tučka'

mriže tedy znamenaíi pŤipad poučnější. Kniha vydána rokrr 1903 v běŽném ná.

kladě. Po č[rnáctí letech rreni rozebrána.
[Iučí jez je knihou prÓz. Tvrdívá se, Že prÓzy jsou v praxi nakladatelské artikl

ménč ceněnf než román. Nuže, všimněme si románrl Konec Hackenschmid v

a Prosinec' VyšIy roku 1904 a 1906. oba vzbudily značnou pozornost, hluk, pole.

miky. Bylo to, co možno zvát s hlediska nakladatelského slušnfm spěchem.

Roku l9l7 neď rozebrán ani Konec Hackenschmidrlv ani Prosinec' Roku l905

vydal jsem knihu Satiry a sarkasmy. V patnácti stech exempláÍich byla kniha

tištěna, v nákladu menším než knilry pňedem uvedené. Roku 1917 není mi známo'

že by byla kniha vyprodána. Chcete.li vypočítat honoráŤ autoriiv, znásobte počet

archrl tňiceti, čtyiiceti nebo šedesáti korunami.
Mohl bych tak pokračovati.
Uvádim-li sebe, mám pro to dvojí drivod: pňedem že zde mohu pŤísněji posu.

zovati fakta, vim, jakf v smlouvě nakladatelské ustanoven počet v}'tiskrl; další však

drivod je, Že zrovna osud mjch knih je asi prttměrnfm osudem. Nepochybně byli

autoi.i a knihy, kteÍl a které měli na trhu knihkupeckém rispěch větší; nepochybně

jsou však také autoŤi, kteÍÍ š]i na odbyt mnohem hrlÍe. Znamená to tudiž' Že autor

hodně v Čechách znám} po Óinnosti vice než dvacítileté nemrlže očekávat' Že by

prriměrnji náklad dvou ti.í tisíc vjtiskri v době pěti deseti let se rozebral. Česká Ii.

tcr'.:tura nestojí v sněru tomto pouze na rirovni národri větších, coŽ je pŤirozené'

ale nemriŽe se měiiti ani s národy menšími, jako je na pŤíklad dánskf.

Všimněme si otázlry divadelní. MriŽe divadlo nahradit, čeho 'literatura dáti ne.

mrlŽe? Uvažujme. Vezměme za základ rlvahy kus provozovanli'na prvé naší scéně'

na Národnim divadle'
Základ honoráňe jo pevnlí: za celovečerní kus 400 K za prémiéru, 200 K za

reprisu. Pro další reprisy pťocenta. Kus normálně obehran} vynese autorovi

okrouhle 1000 K. I(us, kterf vynese 2000 K, znamená už neobyčejnj, zvláštní

rispěch. Pi'ihodi se však také, Že kus celovečerní vynese 650 K, jako se pĎihodilo

Poslovi;  p i ihodí se dá le '  Že divadlo odmltne kus '
Stane-li se tak, jako se pŤihodilo mému Zmoudňení dona Quijota, m Že navázati

styky s divad]em Vinohradskfm. Toto nesubvencované divadlo ovšem nem Že

bjti nebezpečnou konkurencÍ Národnímu divadlu po stránce honoráŤové. Zmoud-
Ťení dona Quijota dočkalo se na divadle Vinohradském značného počtu repris, a ho.
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246 noráŤ nepňekročil 700I(. Velik}r Mág, ktery hrán méně často, vynesl pŤibližně 400 K.UvaŽme, kolik ta.koq'ch kusr' autor napíše; uvažme, čeho všeho vznik dobrénebo jen prriměrné divadďní práce.žádá; oojaeme tu k vfsledku,Že psátikus zna.mená ztrátu času a ztrátu energie kusu věnovarré. Zisk finanční nestoji v nijakémpoměru k námaze a kdoběpracovní. Počitejme, že stráví kus jenom prii rot<u práce,coŽ platí o velikém Mágovi. Za sto osmdesai ani ptat čtyr set korun. Znamená to2'u22 h denně. Uznáme, že není bez oprávněnosťi trpkf vfrok autora českého:,Nejsem dost bohat, abych mohl psáti deská dramataj ize-ii namítnouti' že ho.noráŤ zmíněn1r je mimoiádně nizk!,\ze naproti tomu uvésti skutečnost, Že teckterÍkus vrlbec na scénu se nedostane' nuď pro skutečné, b'ď p.; á;;.,ete zavaanz nichŽ není poslední obtÍŽ s censurou. Zakrátko bude tomu deset let, co jsem napsalFigara. Hrán dosud nebyl a nevím, dočká-li se kdy toho.Tim vŠím 
"h"' 

u]:}. Že českf spisovatel pracuje za mnohem horších podminekhmotnfch neŽ aut,oňi jin1rch národri. Poměr veÍejnosti k němu je velmi prostink1r;žádá se po něm téměÍ všecko, nedává se mu téměň nic. Závady jsou tu pouzehmotné; obmezenost našich poměrri znamená' Že autor, kte"}' ; i;cli';i oněch d .vodt1 nepohodl se s někďika rozhodujícimi lidmi českého ar'áar",-j..",lbec hotov.M Že si psáti, chce-lit-Jako by nenyt. Řaaa autor byla v nejproduktivnějŠÍchletech znechucena a pŤímo vyšivána z aivadla. Nahradí kdy někdo škodu z tohovzešlou? A jsme tak bohati, abychom mohli tak tetrkomyslně pryi,,"ii.a.'"no.,,,,r*kapitálem národa?
Postaviti nejlepšího.člověka na místo, kde by nejlépe mohl prtsobit, toť by bylanejzdravější a nejmoudňejší zásada. Toho dalecí, nutíme opravdov}t ta]ent' abyse vyčerpával v práci, jež není pracÍ jeho životni, aby prisobil tam, kde nejlépe pt'.sobiti nemriže, poněvarlž..ne.ni to prástě jeho pole, jeho poslánÍ, jeho kot. NenltruchlivějšÍ grotesky neŽIi viděti aeime tomu Jaroslava Vrchlického, nuceného propár grošr1 piekládati autory, t<teÍi dáleko nemohou s ním se .,y".,"*u* 

" 
hodnotouměiiti. Myslíte, že pňipad Vrchlického je ojedinělf? Klamete se. Nechci srovnávatisvrij vfznam s v]l'zname.m velikého *"t.',elo; také já však pňetožil asi deset diva-delních kusri, z nichŽ, dle mého upŤímného mínění, zrovna polovička byla horšíneŽ to' co bych byl dovedl napsat sám, kdyby bylo trochu času, trochu klidu' trochuradosti. TáŽi se: hospodaŤi záravě a aonre naroa, kterf takto hospodaií?Mnoho se vyťjká literatuie české a jistě se nebudu brániti proti vftkám správnfm.Pňeh1íŽí se však, u. -'":nj z jejlch 

"áa 
pri.o ;'ou zaviněny neblahjmi okolnostmi.Je tieba sit gigantick1i"l'.iil.o9 aesitireii pri;i*"t se rmut' zlomyslnost, ránya dávaly se dary harmonické i krásné. Je tieba sil gigantickfch, aby česk1t spiso.vatel dostihl jiné národy, f<teré dŤíve vyšIy a šly mnorrem leiraeji. Já irela sit gi.gantickfch, aby pŤi tom všem pramen tvoŤeni nebyl otráven ni;atym;eaem. ctrce.me-li soudit spravedlivě, u:11*u na okamžik, za jak1rch podmínek, s jakymi pÍo.káŽkami je pracovati a tvoŤiti českému autoru. Rosteli pŤese vše, poroste'i pÍesovŠe literatura naše, je to něco, co m že budit naši radost a naši hrdost. Je-li tomuvšak tak, poloŽÍme .i 

{.i!.ě otázku: je opravdu nutno, aby nakladatď českf kom.plikoval poměry dost obtíŽné tlm, ze naii na knihkupeckf trh kdekterf cizojazyčnfbrak poslední hodiny? 
'Je .opravdu nutno, aby u,nit."ty ..lé il;;; takovéhochatrného literárního zboŽ|,! Je literární p'otr"tou, aby se vydávaly sebrané spisykdekoho, když by stačil správny vfběr?

Zby t ečno s t ub í j íča semuná s v ě c i n u t né .Budenu t nod r i k l a dně j i p r om l u v i t 2 47
q této kapitole'..

PotudV ik torDyk .S lova jehozas luhu jípovšimnutÍnepouzechv i l kového;mě la
by se státi vjchodiskem soustavné a promyšlené práce za zvjšen1m hospodáŤské

ceny česrono-privodního dila literárnÍho. Stálo by za to, rozebrati jednou podrobně'

;"t.'.,s""t.o " 
,.si.t'''i spikají se piimo nebo nepŤimo proti českému autorovi' aby

"pli,,oairi jeho hospodáňskÓ znehodnocen1: cizi sensačnÍ autor jako tiskárna, divadlo
jat<o nanaaatel, áenní tisk jako diletant. Poškozuje jej pÍekladatel ciziho sensač.
.,,ít,o 

díl", jenž pracuje p"",,idl.- špatně za nízkj honoráŤ, kterému práce ta byvá

nejednou t'raot<ou prázdnjch hodin a jemuž honoráŤ b1ivá nejednou vedlejšim vÝ-

aěirem vedte platu kanceláŤského nebo jinakého sluŽného; poškozuje jej nakladatel'

kterf vydává hromadně takové pŤeklady bídně honorované, i nesvědomitf tisk'

ttery .ie doporučuje obecenstvu; poškozuje jej diletant, kterÝ nabízi svou práci

z d a rma ' j e r r a b yby l t iŠ t ěn , apoško zu j e j e j u e i e j n d kn i h ouna , k t e r á z ap  jčí j e den

exemptaÍ ier rokn ihydorokapatnác t ičtená iťrm,zn ichŽa lespoĎosmdeset jes t tak
zamolnycir, že má povinnosi, samoziejmou u kulturníbo národa, miti domácÍ

knihovničku knih vlastních. Poškozuje jej divad]o zemské, protoŽe le dotováno, a po-

škozuje jej pŤedměstská scéna obecní, protoŽe nenÍ dot'ována... iustus titulus na.

lezne ie,.iáe-ti o hospodáŤskj ritisk autorriv, vŽdycky, a po pŤipadě natŤe se hodně

ideálně., 
.illa,,,. .r, Čechách iušim vice neŽ jinde dobrodinc , kteŤi tě neokrádají

prostě s cynickou nahotou, njbrž dekorativně... vejméno nebo za asistence něja.

kého vznešeného ričelu.
České spisovatelstvo podniklo posud jedinf pokus o svou hospodáŤskou eman.

cipaci; že|, Že ztroskotal ie jeho vinou. MÍnim druŽstovní podnik Máje. Jeho hospo-

dáŤská organisace nebyla jpatná ani nepromyšlená, ale neštěstim Máje bylo' Žo

chtěl provozovat a provozova] literární politiku, a nadto politiku špatnou, zpáLeě.

nickou, staromilsky klikaiskou. Neopňel se o opraudoué mladé tu rce literárnl' njbrž

jednak o vldělkáňské rutinéry, jednak o spisovatele podpr měrné a literárně ne.

hodnotné nebo bezvyznamné. Á iak skončil, jak skončiti musil: fiaskem i hmotnym.

Alemyšlenkatrospodáí.skéemancipacespisovatelskénemělabyzapadnoutisnim
v hrob. Povolanějšl ruce měly by se ji chopiti a seskupiti bez ka:dého literarního stra-

nicrui vŠecky opravdové aneini spisovatele-umě1ce k boji za spravedlivější sociá1ní

postavenÍ dila iiterárního. Zae jest pole, kde mohly by se sejÍti živly jinak si cizÍ.

Posleilní číslo Volnlch směr

jest nadobyčej zajímavé a nábadné Í!m, Že jest věnováno lcresDá: několika čes.

kfm kreslíÍrim i theoretickjm rivahám o podstatě uměni kresebného. Číslo pňinášÍ

ukázku rytmické a tektonické kresby Alšovy, kresebnj anat-omicko-pathologickÝ
preparát Myslbekr1v, dvojí ukázku měkké, rozkoŠnické kresby Švabinského.i ušIech-

tilé ryzí, p l hellenské, p.rll romantické kresby Preislerovy, dále po dvou kresbách

ryze malíňsky cÍtěnjch a pojatjch od Slavíčka a Vincence Beneše, posléze ukázku

mělké a jaksi povrchně xlouzavé kresby BÓttingrovy a animalistickou studii HoÍ.

bauerovu. Theoreticky obÍrají se velmi poučně pojmem, povahou i. ctnou kreseb.

ného umění maliÍ V. BeneŠ a vftvarnickf historik A. Matějček; avšak nevyčerpá.




