
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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250 k tomu je tÍeba taktu, vkusu, znalosti a lásky, rozhodně jin}rch hledisk, neŽ jo

laciná líbivost díIa' tíhnoucí k rychlé popularitě, encyklopedistická šíÍe, ochotnictvÍ
ke všemu, upotŤebitelné i k nejmizernějším piekladrim' Poznat spisovatele tvrlr.
čího není rozprodávat po dvacet let jeho knihy s trpnou indolencÍ a nechutí, zto.
tožnit se s pohodlnfm vkusem obecenstva a čekat, až se mu podaŤí sepsati vskutku
něco sensačnÍho. VáŽit si spisovatele jest rozpoznat a vydat mu dobrou knihu,
starat se vybranou a odbornou péčí o jeji dobry odbyt, stále se k nl vraceí, dělat
s ni všecko piÍpustné a moŽné, jenom nenechat ji v prachu skiadišíě ležet jako artikl
nevÝnosn}'. VáŽit si spisovatele jest také dodrŽovat piesně polet smluvenjch
exempláŤti, tisknout jich vskuíku tolik' kolik vyjednáno a zaplaceno, svědoml si
dě]at z každého prodlení' aby rozprodaná dobrá kniha včas otiskla se znovu, nejen
je-li stále žádána nedočkav;/m a tísnícím se ve dveĎích procesím, ale je-li autor ze
spisovatelri živ;fch a produktivních,beznichž se pisemnictví a ku]tura dneška ne-
obejde. Tomu většina nakladatehi stěží jestě dnes rozumí. Jejisto, Že pro českého
spisovatele se nerady odměŤují stokoruny, kdyŽ dílo jeho je možno nahraditi vy.
dávánim pňekladri všech moŽnfch literatur světov;ich, ať dobrych, ať špatnfch' ať
dokonce hnusn;fch, ať dobŤe, ať bídně pÍeloženfch. Takto je moŽno pohodlněji
a nezávazněji těŽit tisíce, ba statisíce bez porozumění a zvláštní lásky k literatuio
a k jejÍm tvriťctlm. o tom a o jin1ich pŤíčinách pĎipojil k článku páně Dykovu
F. X. Šalda v Kmeni něko]ik vyčerpávajÍcích, kriticky navjsost bňitk1tch vět: kdo
všecko spiká se k ubíjení práce spisovatelské a co vŠe pÍispivá, Že je málo hodno.
cena, málo prodávána' málo žádána. Není možno s panem W' v nedělní kronice
Venkova neposmáti se také krvavou groteskní satirou o blahobytném literátu
dneŠka.

K článku páně Dykovu a glossám páně Šaldov1im pŤipojuji svoje ňádky, ale již

s určitějším pfdntm. Abg se piikročilo s uspíšením k fešení ťtpraug honordňťl, abg de.
legdti literdrních spolkz1 se IV. tfidou České akademie, po pfípadě Rada spisouatel
(ale právoplatně dŤÍve spisovatelstvem dodateÓně zvolená, a tedy nesporně le-
gitimovaná) ubrzku o tom porokoaali a nakladatelúm a ugdauatel m reuuí a časopist7
sud pfdnt precisouali."

Sova podává již tedy určitější návrh, činí první krok ke konkretnÍmu ňešení.
Souhlasím s ním riplně. otázce této nesmi se dáti zdŤímnouti. Žádám se Sovou'
aby Rada spisovatehi společně se IV' tŤidou Akademie svolala poradu spisovatel-
stva, na níŽ by se pŤednesl posavadní materiál k této otázce a vypracovaly rychle
návrhy opravné; tam by také uvážily se prostĚedky, které by těmto návrhrlm daly
alespoř mrauní zauaznosÍ, pokud není možno formulovati ie prd,uně a ustaviti jo

u z kon.

J alt,uba Detnla Šlapti e

Jakub Deml v Jinošově u Náměště nad oslavou na Moravě bude vydávati svr1j
časopis Štepěie. První číslo jestjiž v tisku a vyjde brzy. List Demlrlv bude vycházeti
ve lhrltách volnfch' ale nejméně čtyÍikrát do roka; vyjde častěji' budou-Ii si toho
jeho čtenáŤi pŤáti' ''a to poznám z toho, dají.li mi na to peníze a zavčas... od kaž.
dého č'tenáÍe Žádá Deml 20 K ročně, splatnfch tŤebas po 5 K. ''věc by se arcií

velmi zjcdnodušila,.. pokračujg svÝm božskym humorem DemI' ,,kdyby někdo vo 251
stŤední Evropě měl k mému peru tolik slušnosti' Že by mně dal nebo aspoř za
kÍesťanskfch podminek mi p jěil na pŤ. tisíc korun... Není pochyby, že by u Demla
i suma mnohem vétší byla u]oŽena na dobr1f rok a nesla by národně ku]turní
uŽitek. Deml jest dnes z těch nemnoha píšících' kteŤí mají co Ťíci, a jimŽ mělo by
bÝti pozorně a uctivě nasloucháno.

Iao kněz Vojnoaíé.Užicki,

pŤední moderní dramat,ickf básník hrvatskf, dovršil dne 9. Ííjna šedesát let svého

věku' a Íada českych listri piinesla buď interviewy s autorem, léčícim se nyní

v Záhiebě v kláŠteie milosrdnfch sester z těžké choroby oční, nebo vzpomínky na
poslední období jeho života, období světové války, jež bylo pro něho dobou per-

sekuce bezoh]edně surové, kdy byl vláčen jako ,,rukojmí., po rt1zn ch místech slo-

vanského Jihu. Vfznam jeho básnicky tvrirči ustoupil v těchto novinov1y'ch člán-

cích do pozadí nebo vrlbec nebylo si ho náIeŽitě uvědoměno, i pŤipomináme jej zdo

českému čtenái.i. Autor Dubrovnické trilogie, Matky Jugovičri a VzkŤíšení Lazarova
jest opravdovy posvěcen1r básník a umělec v plném smyslu slova, mistr ušlechtilého
zákonného v$razu básnického, Žhavého cítěni národního spojeného s kultem ry-
zího umění; jeho díla byla by ke cti i literatuňe mnohem většÍ, neŽ je hrvatsko.
srbská. I my, kteŤí jsme kdysi z prvních v Čechách oceniti jeho díla a propagovali
jeho pochopení, posíláme pŤátelsky pozdrav básnikovi, kterÝ, jak se slibuje,-navštíví
brzy Prahu. NárodnÍ divadlo vypravuje tyto dny znova VojnoviÓovu.Dubrovnickou
trilogii, dilo, kterfm zapsal se pied lety po prvé do našeho srdce.

Julius Zeyer píed,uíilá' saětouou uá,Iku r. 17gg

Poslední čísIo Mírového listu otiskuje v:lznamnÝ dopis Julia Zeyeta z 25. dubna
1899 notáŤi J. V. Řeblkovi, v němŽ vyslovuje se básnik, doŽádan p. Řebíkem, aby
se učastnil pacifické akce, takío o míru a válce:

,,Miluji mír a pokoj nade vše, nenávidim válku jako Vy a každ1r spravedlivf
člověk - ale pídl bgch si ualku uelkou, leterd bg ugčistila uzduch iako bouťka, rozbila
na padrť ušechng oltoug, zatlačila do píirozenlch mezí ndrodg-hgeng,

To poslední pňedevším, neboť pak teprve by bylo možno mysleti na ten kfŽenf
míI _ d logilta dějin k tomu pouede a duch boži u těch dějindch též.

Duch boží nem že ovšem chtít válku a krveproléváni, ale lámání pout a vrá.
cenÍ lidské dristojnosti těm, které šlape zpupnost a nenávist do prachu už po staletí.

o soud božt uolam, o sprauedlnost uolam, uolaji miliong a hlas ten dojde sluchu
božiho., .

To je projev veliké síly povahové a hrdosti národní a rázu pňimo věštebného
a potvrzuje nanovo' že češství Zeyerovo bylo vášnivě statečné a Že vzrostlo jiŽ
tehdy do obtačn1ich orlích v1fšin, vysoko nad tehdejší pŤikrÓené české vlastenectví,
jeŽ sty Riegrovjmi chtělo sbirati drobty p}ízně vládní tŤebas i pod stolem' Cosi
jako ohlas bouŤného hněvu Mickiewiczova duní z těchto krásnjch prorock;l'ch vět,
které se naplĎují nyní a naplni bohdá do posledního ptsmene.




