
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.



248 vajÍ tuším svého sujetu. oba pojlmají kresbu jen jako parergon malby nebo jako
její pŤípravné stadium nebo posléze jako jejÍ obměnu a pňeklad. AvŠak kresebné
umění m Že bfti pňímo učelem samo sobá a vyčerpávati se sv$mi specifick]y'mi zá.
měry. Pak stává se opravdovou kritikou žiuota (jako malba jest jeji poesll) a sou-
visí co nejdt1věrněji s ryze lidskfm karakterem a člověck:l'm jádrem kres]íňovÝm.
Tak jest tomu na pŤ. z Němc Ů Busche a z našich u Zdeika KratochuíIa, jehož
nerad postrádám v souboru reprodukovan ch autorrl. Kratochvílovi jest lrresba
jako liniovf soud a liniové zvážení karakterrl a dějlt lidsk}'ch i světoq'ch cosi sá-
mo čelného, v sobě organicky uzavŤeného a nalézá své umělecké zdrivodnění
v pŤísné zákonnosti, s jakou vytěŽuje zvolenou vymezenou bílou plochu; ji orga-
nisuje rytmicky a z ní buduje zákonny tvar místy dosahu aŽ symbďickélro' Pňitom
jde linie jeho do hloubky, oŤe porně, trhá pleť, pokoŽku, maso, prodírá a propaluje
se ke kosti, jejíž škleb vynáší navrch jakoby kov ze šachty. I theoreticky mohl jistě
Kratochvil pověděti o umění mnoho hodného poslechu a pozornosti.

Raila spisouatel
Proti záhadnému zprisobu, jak}'m ''so ustavila.. Rada spisovatehi jako pŤedsta-

vitelka politické vrile.českého spisovatelstva, které podepsato květnovy list k čes-
kému poselstvu, ozvaly se v poslední době s rrlzn}rch stran protesty, na něŽ odpo.
vídá Viktor Dyk v poslední České demokracii. Hájí tento zprison, ttery se blížÍ
usurpaci' poněvadž jinf nebyl prf moŽny; není pr}r tu spolku, i nebyly pr1í volby
''proveditelné... Pi.i vzniku Rady bylo pr;y' ostatně ,, častno totit z poaepsan1l'ctr,
pŤíleŽitost v tky ěiniti mělo tolik jin}ich a neěinilo vytky, Že jsme to mohti pokládat
za souhlas... Jsem nucen za svou osobu odmítnouti toto tvrzení p' Dykovo. Ačkotiv
byl jsem v Praze v clobě, kdy vznikla a vtěli]a se myšlenka Rady patrně na drivěrné
schtlzi, piece nikdo mne k nÍ nepozval, a o ustavení se Rady zvědět jsem jako kaŽd:ijiny čtenái aŽ z novil v druhé polovici července a brzy potom náhodbu od čast-
nika oné sch ze.

. 'J.aroslav 
Kvapil, kter1r dovedl mne nalézti, když šlo o podpis, neměI dosti kole-

glarlty' aby mne pozval korespondenčním lístkem tam nebo onam, ačkoliv věděI
z mé stati ,,Tvrlrce a pospoliíost.., Že pto věc opravdově pracuji. Bylo by to jen
malicherné, kdyby to nebylo typicky české; zd.á se, že jsem se nehodil a priori d'o
dtivěrnické garnitury ne svlÍm politickfm, n}'blž literárním pŤesvědčenÍm. A stejnějako mně dálo se' pokud vím, i jin]/m, vfznamn m literátrim; i oni zvědě]i o exi-
stenci Rady spisovatelské aŽ z novin. Že takové jednání rozlaďuje a uráŽí' jesí na-
bíledni. což nemohlo alespoř ex post b,ftí všem ]iterátrtm, kteŤi podepsali projev
květnorT, rozesláno stručné hektografované oznámení, že ti a ti páoo'á ustavili se
v Fadu spisovatelskou a že žádají eI po't o schválení a souhlas? To jest tuším
minimum slušnosti a kolegiality, jež má právo žádati kaŽd)i ričastník a spolupo-
depisatel. Takové oznámení nestálo by než l50 čtvrtek laciného papíru. l50 obá-
Iek a to]ikéŽ známek tuším pětihaléňov ch (nebo l50 korespond..,č.,i"n lístkrl),
suma sumárum asi dvaceti- aŽ tŤicetikorunového nálrladu; a není pochyby, že by
ul-t,.aÝ z častnikrl pňi odpověcli nahradil v poštovské známce naktáo, kiery by na
něho byl  veden.

Ale soudim, Že bylo možno provésti i legálně volby na drlvěrné schtlzi. Základní

zákoly státní nejsou piece zrušeny a kaŽdf občan má právo svolati dt1uěrnou sc}rl\zi,
t. j. takovou, jejíž všecky častnÍky znd osobně (a tato podmÍnka jest piece mezi li-
íeráty splněna). Mohli bfti tedy zcela dobÍe všichni pražští literáti svoláni k dtl-
věrné sch zi, i venkovští měli bfti pozváni; po pňípadě mohli bfti zastoupeni de-
legáty. Tam měli bfti členové Rady prostě a stručně navrŽeni a plenum pŤijalo by
je jistě aklamacÍ'

Dnešni protesLy a námitky jsou proto tak t,rapné, Že zdají se obraceti se vŽdycky
chtěj necht,ěj proti určitym konkretnjm osobám, kdeŽto vpravdě protestují proti
bezprávné nerepresentativní formě, v jaké se Rada ustavila. Kdyby strťrjce nebo
strrijcové byli jednali mužně a taktně, nemusilo dojíti k těmto rekriminacím, jež
plní hoŤkfmi rozpaky nejprve ty' kdož jsou k nim nyní osudně nuceni; a akt krás.
ného enthusiasmu hromadného, jímž byl manifest květnovf, nemusii zvětrati v no-
vináňskfch kyselostech.

Sociální stránka literatwry (2)

Ke článku Dykovu, uveÍejněnému nedávrro s tímto názvem v České demokracii,
a k m]Ím poznámkám s tjmŽ názvem v 33. čísle Kmene pŤipojuje se nyní í AntonÍn
Souo svfm feuilletonem v 7. čísle Neodvislosti. Vystupuje zde rozhodně a šťastně
pro nutnost sociálnfch oprav v našem Životě národně společenském a konkretně
pro nutnost spravedlivějši a snesÍtelnějši pravy hmotné otázky spisovatelské.
Cituji z jeho stati tyto vfmluvné odstavce:

,,Pan Viktor Dyk ve svém článku posloužil nám v;imluvnfmi dok|ady' otdzka
vgžaduje za učastenstuí uážně pracujícího spisouatelsttsa učasné reformg. Doklady jeho
daly by se doplniti. ByIy by to doklady všech naŠich tvrlrěÍch lidí' kteňí se po leta
vysilovali prací a hmotn1rm ponižujícím strádáním. A byli by to snad všichni spi.
sovatelé, i odborní. Viktor Dyk dokázal, jak těŽko je spisovateli byti spisovatelem'
jak těŽko psáti básně, povídky, romány a dramata po svém, byti pouze spisovate.
]em z mi]osti obvyklfch honoráŤri, jak se určily a dochovaly od let, bez ohledu na
znehodnocenou měnu a vyhrocenou drahotu, vzestupně stoupající k víŤe nepodob-
nfm mezím. Nebylo u nás dosud nakladatele, aby současně se svfm prospěchem
pom šlel váŽněji na zabezpečenÍ spisovatele. Ty dvě snahy se krutě potiraly. Na.
kladate]i dosud vždy pomáhaly ,,šťastné.. okolnosti. Jistota, Že se spisovatel
,,uchytil.., pňiživoval a ubíjel v kanceláÍích, v knihovnách, v žurnálech, a Že pÍece do-
dával v době, o niž okrádal své zotavení, napsaná díla, která mu ovšem platil jako
mimoÍádn1t, jako z milosti vyměÍovan1r vfdělek. Hledisko takové zevšeobecnilo,
tradicemi se pŤenášelo, jaká ironie. I redaktory jmenováni raději spisovatelé jinde
jiŽ zabezpečení, což platÍ o revuích nepolitick;Ích.

Jest na čase, jest si pŤáíi, aby tvrirčí spisovatel byl konečně svobodnfm spiso-
vatelem, nevázán žádn$m tísnivym riŤadem, kter]/ od mládí ku stái.í ochromuje
jeho tvorbu. Jen tak literatura bude schopna plně se rozvinout a soutěžit s litera.
turami světovjmi, vyspělejšími a vytváŤet díta psaná nejžhavější krví celé osob.
nosti' v neustálém proudění svobodného Života, v ohnisku společnosti. Kdo nebyl
vězněn nějakjm ňadkem' komu nebyl ukrádán čas? Poznat spisovatele tv rčího,
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