
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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