
Umění v republice
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Znakem slabj'ch dob a slab;ich národri jesL, že se nestaraji
o uměni; polrládají je za něco soukromého, co nemá drisledkri
pro život, a pňenechávají starost o ně - komukoli, dnes tňebas
pánubohu a zítra čertu. Nedocefiují umění, nedoceriuji jeho ne-
smírného u$znamu pro žiuot. Umění jest jim soukromou lib stkou
několika zasvěcenc . Že umění dotfká se životné skutečnosti v sa-
m;fch jejích koňenech, že ji pňímo vytváňí, o tom nemají potuchy;
a divili by se nesmírně, kdyby jim nělrdo pňišel s touto naukou,
Jejich domněle reálné nazírání prohlásilo by takového hlasatele
za šílence. Jim jest skuťečností, jako všem chuďastlm, chudo-
krevn;7m, nemocn;Ím, umírajícím, jen to, co mohorr vstrčit do
rist a co jim prodlouží bezprost,ňedně o chvilku bědné živoŤení.
Myslí na dnešek, nanejv1iš na zítŤek; praué a ulastní budoucnosli
není pro ně'

Takoqii poměr k umění měli jsme v podstatě za své poroby
rakouské. Ubožáck1i národ bědně živoňící staral se jen o to, co
bezprostŤedně sytí v hmotném slova smyslu, to jest: co udrŽuje
pňi plameni, byé sebečadivějším, temn1f, páchnoucí kahánek
života. obchod - ano; zemědělství - ano; prrimysl - ano.
A což bylo nad to, zdálo se již neskutečn1fm, právě tak jako
dětem zdá se neskutečn1fm slunce nebo planeta a skut,ečnou
zažehnutá sirka.

Umění bylo sorrkromou věcí jednot,livcr1 - ne věcí veňejnou,
ne věcí všenárodní, ne věcí národní obce. Mluvívalo se o ,,pod-
poÍe.. umění; a tÍm bylo moudrému ňečeno vlastně jiŽ všecko.

Několik stovek nebo tisÍcovek, které rozdal ročně Svatobor nebo
rozdala Akademie literátrim a umělcrim, bylo ,,podporou.. uměnÍ.
A o někom, kdo si koupil občas za několik stovek obraz, ňíkalo
se, že ,,podporuje.. umění; a v zapadlfch městečkách ŤÍkali to
dokonce již o každém, kdo si objednal občas z Prahy knihu nebo
časopis. Že mluviti o ,,podpoňe.. umění jest stejně pošetilé jako
mluviti o podpoÍe zdrauí a zdrauotnicÍuí, málokomu se t,ehdy
zdálo'

A tak měI národ umění, kterého zasluhoval, _ neboť národ
má vcelku vždycky umění, jehož si zaslouží. Velikodušn;f veliko-
dušné; malodušn;f malodušné; bohat1frskiÍ bohat1frské; kupeck l
kupecké; hokynáňskjl hokynáŤské. My měli umění soukromé:
skleníkové, oddělené od života, odvrácené od životní velikosti
a síly, pomněnkové, nezabudkové, závět,rné a zápecné. Kdyby
se mělo umění měňiti matematicky piesně péčí, která se mu věno-
vala, musil bych ňíci, že českf národ měl umění lepší, než jakého
si zasluhoval. A to proto, že umění nevytváŤi jen dnešek; vytvá-
ňejí je i nesčetné generace minulosti; a ta minulost byla v tomfo
pŤípadě nekonečně lepší než piítomnost: její síla, její Žár' její
jiskra v něm ještě občas zaplála a vyšlehla - a tak vznikala
díla, která stojí nad prriměrem a nebyla by nám k necti pŤed
tváÍí Evropy. Ale opakuji: to jsou v$jimky; ne drisledek prr1měru
a jeho logiky, n$brž něco, co jest odbojem proti nim.

BylJi možny takov;f poměr k umění ještě včera, nesmí byti
možn;f dnes; prostě proto, že by vedl po delší době /c sebeuraždě.
Moderní stát, kter;f by chtěl míti k umění jen takov;ito poměr
zápornf, jemuž umění bylo jen čímsi trpěnym, a ne pňímo a vě-
domě kultivovan;im po určitém uvědomělém plánu, byl by za
století nebo dňíve ještě vymazán z knihy národrl živ;fch.

Jsme dnes pŤesně a správně poučeni - diky moderní estetice,
díky moderní kritice, moderní anthropologii, díky takovému
Ruskinovi, takovému Tainovi, takovému Nietzschovi *, jak
uměnÍ souvisí osudově se sam1fmi koŤeny národnÍho zdravÍ
a národní síly, jak jest nejen v;1isledkem jeho minulosti, ale i pňed.
jÍmatelem j eho budouc nosLl U měni pf ed j ímd do slou a a do p ís mena



budoucí žiuot národní. Život - to, čemu ňíkáme život - jest
podivná potvrirka: zdd se, jako bg neměI níc na starosti než usku-
lečriouat t.  zu. sng basník , mgsl i te l  ,  tu rc . . .  Jest tomu tak,
t,ňebas se nad tím stropu chytali t. zv. reální polit,ikové čeští.
Postavy, které dnes vyslovil sv;fm dílem básník, ziLtek již
uskutečriuje; nejmladší pÍenášejí v život L. zv. sny básnické,
zt,ělesriují jeho typy, žijí jeho t. zu' f ikce. Tato podivná vlastnost,
života modelovati se po tvrirčích snech, dáti se hnísti tvrirčí obraz-
ností velkého básníka nebo velkého filosofa, byla velmi dobňe
známa již Řekr1m; a prduě proto bglo jim umění záIežttosti stdtní,
stejně d ležítou, ne-Ii d ležitější než zdležitosli ostatní. V Řecku
nebylo umění soukromého; všecko umění bylo kultem obce,
pospol i tost i ,  národnÍho celku. Nebylo žalostného rozporu mezi
vyvolen1fmi soukromníky, diletanty, požÍvači a obcí; Ťecké drama
obracelo se k národnímu celku, k obci; a co vytváňelo, co hnět,lo
tvoiivou rukou, by| pííští feckg občan. Spínalo národni budouc-
nost s národní minulostí - rikol všeho velkého a silného umění,
pokud bude země zemí stát.

Česká republika bude se musit ve vlastním zájmu co nejdŤíve
rozpomenouti na totopojeLi umění, natentojeho rikol. Bude museti
co nejdňíve věnovati umění péči všestrannou a dokonale promyš-
lenou. Jistě umění není možno vydupati ze země tam, kde ho
není. Ale neméně jisto, Že umění bezstarostností a nedbalostí
m že b11;t,i poškozeno, pokňiveno, zničeno, znemožněno tam, kde
jest. Umění není ničím méně než luxem; umění jest jeden z nej-
driležitějších orgánri národního Života, ukazatel národního zdraví
a národní síly, a více: veliky ozdravovatel, velik1f očišťovatel
z obecn ch vad, škod, nemocí. Jím vybíjí se, vyráží se na povrch
a činí tak neškodnou hromadn;fm aktem očistn;im mnohá škod.
livina, mnoh zločin, mnohé šílenství, které by jinak, jsouc
zadrŽeno a utajeno, propuklo později na velikou škodu národnÍ
obce. Tento ozdravovací, očistn;i ričin umění byl také v1iborně
znám Řekťtm, zformovali dokonce jeho poznání ve zvláštní
theorii, nejprve náboženskou a pak esteticko-ethickou. Sešla-li
se celá athénská obec v divadle Dionysově na pňedstavení dra-

rrratu Aisclrylova nebo Sofokleova, byl to velik;f obňad očistn;Í,
byl to kon zdravotní: zde vymítla ze sebe, ze svého nit,ra, ze
svého podvědomí všecky zárodky zločinri, šílení, bídy a zvrh-
losti, které ve tmě v ní ryly, jež se v ní zakuklily, čekajíce dne,
kdy protrhnou kuklu a vyderou se na bíl1|' den. . . Básník pŤedjal
ve své hňe cel;Í ten temn1i, svět lidského podvědomí a ustrojil
mu ve své tragedii cosi jako obětní zviíe: bude zabito za hŤíchy
obce posud nespáchané, aby ji od nich vykoupilo, aby je s ní
sfialo . . .

Nuže, zde jest zorn;i ťrhel' jakym musí hledět mladá česká
republika na umění: s touŽ děsivou vážností a opravdovostí,
neboé do slova a do písmene u umění jest uzauíeno zdraui obce.
Musíme miti umění v tomto vysokém v znamném smyslu slova
očistné; umění,Itteré bg ugmitalo nemoc z dnešního pokolení a zaklá-
dalo zdrauí pokolení pííštich. Za t'im musí se nésti uvědomělá,
poučená péče celé obce, poněvadŽ jde - o všecko.

Na toto stanovisko k umění musí se postaviti, a co nejdňíve
postaviti, nov]ii česk;1i stát. Umění jest životná otázka nejvyšší
driležit,osti a nesnáší odkladu. Jest nav;isost smutné, že mezi
tolika ministry není jediného literáta, ačkoliv právě lit,eráti
byli to, kdož obrátili českou politiku v posledních letech rakous-
k1fch ve směr zcela nov;i a poučili tak šéastně v rozhodnou chvili
politiky odborníky; ale pňímo vražedné bylo by, kdybychom
nerněli brzy ministerstua uměni nebo lépe: poesie a uměni (po-
něvadž poesie jest cosi prvotnějšÍho a tvoŤivě kladnějšího). A sice
ministerstvo, které by pojímalo svrij rikol s nejvyšší opravdovostí
jako íad nd.rodního zdraui v ňeckém smyslu slova, jak jsem jej
zde načrtl.

Tento riÍad ovšem není konec m1fch tužeb, n1fbrž jejich začátek
nebo lépe: podmínka. Činnost, kterou rozvine, musí b1fti obsažná
a jíti ke koňenrim národního života; všecko musí obejmouti svou
péčí, pŤedvÍdavostí a prozňetelností: divadlo jako školu, dílnu
malíŤskou jako stavbu města, noviny jako církev a chrám. Ano:
musí b;iti opravdov1i'm zrodem nouého ndrodního kultu, kterJ' by
tě provázel od kolébky do hrobu.
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65641 A obsazen musí b]Íti ne politiky, ne riňedníky, ne školsk;1imi
odborníky, n!,brž tu rci bdsnickgmi, uměleckgmi a kulturními,
lidmi, kteňí nahlédli hluboko do duše národní a mají jí co Ťíci;
kteňí rozumějí otázkám, jež klade, a dovedou na ně odpověděti.

Jsou zájmy - a právě nejdťrležitějšÍ: podstat,né zájmy ná-
rodní duše-, které nebude možno nikdy směstnati do politick;.ich
škatulek. ČIouěk jako čtouěk - a ne stranicky politické schema -
chce a musí pňijíti také ke slovu v české republice, kt,erá nemriže
a nesmí b;1iti pouze pastvištěm sLranick;ich zájmri hmotn;ich.

2

Poznúmky zásailnt

L i te rdrní  pracouny.  -  Kdybych toho nev idě l  na  v las tní
oči, neuvěÍil bych, nač se ještě dnes plft,vá stránkami petitové
sazby! Nevím jak dlouho, ale jistě jiŽ měsíc vede se polemika o to,
smí-li míti opravdoq1i literát vedle svého byt,u soukromého ještě
jinf bytík jako pracovnu nebo studovnu. odm1i'šlím si v tomto
pŤípadě, rozumí se, všecko osobní pozadí sporu a zajímám se jen
aisaclnou odpovědí na tuto otázku, neboé ona jest mně karakte.
ristická pro thema umění a republika; jaky v;fznam pŤikládá
umění obec, jak cení jeho v1iznam a hodnotu pro celek národní
a jaká práva mu násled]rem toho pňiznává?

Položme nejprve otázku ťak primitivně, jak k]adou ji roz-
mlouvající osoby na počátku dialogri Platonov ch. Jest, dovoleno,
aby měl Ťemeslník neb prrimyslnÍk, kter;f hotovÍ zboži, jehož je
tŤeba životnÍm potŤebám obce, ved]e svého bytu rodinného ještě
místnost určenou v;irobě takového zboží nebo takového tovaru,
na pÍíklad bot, kabátrl, rukaviček, stolr1, postelí, lamp, lustrťr?
Není pochyby, že ie; a není pochyby, že jest mu to dovoleno
i v pňÍpadě, kdy vyrábí špatné boty, ledajak šité kabáty, ruka-
vičky, které druh;í den na tv1ich rukou praskají nebo se rozpáňou,
st,oly a postele, jež drž|špatně pohromadě, Iampy a lustry ne-
dbale uzpťrsobené svému ričelu' A nejen to: jistě mu toho práva

neupňe nikdo, i když tovary jeho jsou nejen špatné, nybrž zároveri
i drahé, pŤedraŽené až do lichvy po pňípadě, jak b1fváme nejednou
svědky právě v dnešních dnech.

Ale literátu jest, zdá se' možno tohoto práva upňíti. Nic nevadí,
Že literáť vyrábí tovary jistě ne méně driležité než boty a jistě
ne horšÍ než prťrměrné kabáty nebo kalhoty; nic nevadí, že lite-
rát prodává své zboži za v;frobní cenu a často i pod ugrobní cenu,
za mzdu, kterou by s risměvem odmítl každ prťrměrn;f tesaň
nebo zedník' Na pracovnu literátovu hledí se jako na něco zby-
tečného, kdežto vpravdě jest to cosi ne.li dt1ležitějšího, alespoĎ
st,ejně driležitého jako dílna kt,erého]<oli Ťemeslníka nebo prri-
myslnÍka.

Ale namítne se mně: coŽ nemriže psáti ve svém bytě rodinném?
S klidem odpovídám: nem že, nebo alespo : neměI bg moci,
neměIb!] chtíti Íolzo. Neboé má právo na dílnu i v republice a právě
v republice, a nemrlže b;fti dobrého díla bez dobré dílny.

Jak uboze málo rozumí se u nás ješt,ě tvťrrčí bytosti a tvrir-
čímu ději! TvoŤiti jest pňevtělovati se;vysvléci svou osobu a vtě-
liti se do bytosti jiné, nové, odlišné, a nejen do jedné bytosti
nové, ale do několika bytostí jin;fch, po pňípadě do několika
tuct,ri bytostí jin;fch. Tvoňiti jest b;iti Proteem: míti jiné možnosti
existenční kromě té, která se ti stala běžnou všední nutností, -
kromě tvé existence občanské. A jak napomáhá této pŤeměně,
této tvrirčí metamorfose, máš-li někde pokojík, kde tě nikdo
nezná, kde o tobě nikdo neví, kde tě nikdo neruší. . ., máš-li
slovem svou literární dílnu. Vstoupíš do ní, a rázem vysvlékl jsi
se ze své normálnÍ občanské bytosti: jsi nyní jen dělníkem sebe
Sama' jen tvťrrcem sebe sama. Daleko mimo tebe leží kolej,
kt,erou vlečeš jako všichni ostatní káru svého zaměstnání, své
práce, svého občanského povolání nebo otroctví. Pňes všecky
tlachy o občanské drislednosti a jednotnosti tvé osoby lidské-
básnické cítíš, jak jest něco jiného tvoňit, a něco jiného pouze
pracovat. A pro svou tvorbu Žádal si, žádá si a bude si žádati
umělec nebo básník až do skonání světa své komrirky Melusininy
nebo svého hnízda Arielova v koruně stromové. Mohl bych uvésti
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ne jednoho, ale ňadu velik;1;ch básníkrl a spisovatelri, kbeŤÍ aby
mohli psáti, musili zmizet do nějakého pokojíka v odlehlém
koutě měst,ském, ztratit se z očí celému světu, uniknout i své
pravidelné občanské existenci: dŤive nemolrla prost,ě nemožností
fysickou nastati u nich metamorfosa v jiné osoby, bez nÍŽ není
tvrirčího děje.

opravdová tvorba básnická a umělecká jest, něco velmi vzác-
ného a jako všecko vzácné a Ťídké v životě Žádá si veliké režie ' . .
Bytík jako pracovna a studovna vedle vlastního obydlí jest ko-
nečně nejmenší poloŽka v ní. .  .

Kdyby si republika opravdově vážila dobrého umění, opatío-
uala bg - Ó hrrlzo ! - sama literátrim, básníkťrm, urnělcrim takové
bytíky nebo pracovny. Náklad s tím spojen;i byl by jistě mnobem,
mnohem menší, než kolik se vydá ročně na zakoupenÍ špatn;fch
obrazli a na prémie prostňedních děl a skladeb.

opravdová umělecká politika jest pňedvídavá jako opravdové
zdravotnictvi: zamezuje a obmezuje vznik špatného umění a lži-
umění a usnadíuje, jak mriže, tvorbu opravdovou. Groš vydan1i
včas a na pravém místě uspoňí deset jin]i,ch, jež nestačí často
spravit škodu, kterou zprisobila nevšímavost, lhostejnost, ne-
vědomost první rozhodné chvíle.

LisIg saI irícké. - Vzpomínám si na angl ického l i teráta,
s nímŽ jsem se seznámil již pňed válkou; vzpomínám opovrŽeni,
s jak;fm odkládal naše tehdejšÍ t. zv. humorist,ické a satirické
listy. ,,Takové věci,.. ňekl mně tehdy, ,,tisknou se jinde také,
ale jen pro podomky. V ničem se nepozná karakter kult,ury ná-
roda tak, jako v rovni jeho satirické literatury...

Nemohl jsem než pňisvědčiti.
Napadla mne ta slova, když jsem nedávno bral do rukou

několik našich nov;iich listri, t. zv. satirick;fch a humoristick1fch,
které vznikly za války nebo po válce. Jsou mezi nimi listy ne-
sporně vyšší rirovně, než byly pňedválečné časopisy téhož druhu;

ale pňesto: kolik jich schází ještě do slušné tirovně umělecké,

zvláště v části textové!
Veliká satira jest něco vzácnějšího ještě než velik;ir pathos

a veliká poesie. Žaaa si duše, která piekonala mnoho hoňe, pod

nímž podlehlo mnoho duší jin;jrch; sestoupila nahá do lidského

pekla, prošla jím a pňi vychodu nalezla svrij risměv jako odložen;f

šat, jen trochu popálen;f škvárami, jen trochu ohoŤel;il, jen po-

někud siŤejší a beznadějnější a také pomačkan a poblácen;f po

pňípadě i svinsk;fmi tlapkami. . .
Máme dnes kreslíňe karikaturistu, jehož umění blíží se napl.

nění těchto postulát : Zdefika Kratochuíla. Umění podložené
pŤísnou uměleckou kázní a pňedevším duší, která Žila svrij život
pÍemítav1fch hlubin a hoňk1 ch poznání. Ale: kde jest literát,
kter;f by se mu mohl postavit s rispěchem po bok?

Pňed nějak1fm t;fdnem počal vycházeti nov humoristicko-
satirick;f list, kter1f nechce nic víc a nic míů než representovati
českou karikaturu pŤed cizinou, a sice hned pňed cizinou nej-
kulturnější: anglickou a francouzskou; text k obrázkrjm jest vedle
českého v tomto dvojím jazyce'

Je-li kde na místě pňipomenout,i pňísně varovn1f v1frok mého
básníka Angličana, jest to jist,ě zde a na tuto adresu. Čísla posud
vydaná to alespoĎ plně zdrivod ují.

Jistě nás nepoškodí doopravdy a hluboce nikdo v širém světě:
žádnf sok, žádn;1i nepŤítel, ani vrah, ani zákeŤník. Neubili nás,
nezničili nás nejhorší ritisky, nejsurovější násilí. Nilroliv: národťr
j iž nezabíjejí; národové mohou jen zabít sebe sami-m1gvn$.

V umění zejména jsou již jen moŽny sebevraŽdy - ne vraždy,
ani vraždy strojené spikleneckou kritikou. K poznání této prost,é
pravdy musí dospěti umělci sami; a vyvarují se pak hromadně
cechov;iich projevri proti kritice, pňipomínajících ohrožené malo-
Živnostníky kocourkovské a sebevražedn;1ich svou směšností.




