
ani hrubost a lhostejnost, pánové, nybrž akt sebezáclrovy
a sebezáchrany, pud, kterf mají i zvíňata. A pŤed ním klobouk
dolťr, pánové! Je svat,1f a nevinn;f; a nebudiž mu spíláno ani
u člověka, ani u zvÍÍete.

Schází.li mně co v obrazeclr Kubištovfch, jest to poslední
milostná něha, kouzlo sebezapomenutí, 

".jtissia 
nejsladši clar

nebes: to, co |ež| za prahem rozumu' vrile, intelektu.. To. čeho
1e| s9 možno dopočÍtat ani domodlit; čeho jest jen ,nožno ..
dotuoíit, a to ještě v pŤlpadech vzácn;ich a 

"1rji*.on 
ch: mi.

lostná pohoda duše, která spočinula klidně',, aolytem báz napětÍ
a bázně, že by to mohla ztratiti.

PŤípad Puimanrlv

Zvláštni pokoňujíci a korrrrutlivy zjer': jak jsme closáhli státní
sanrostatnost,i, hned jest tu v uměleck1ich věcech strnutí, reakce,
zt'rat' Jako by ty oba zjevy šly spolu ruku v ruce a byly vnitňně
spi'ízněny' Namísto v1ilbojri, rozletrl. rozkŤídlení všude patrn;f
stup, mdloba, malátnost.

PŤed válkou a částečně i za války bylo troclru radostného
tvrirčího kvasu v takovém Mánesu, sem tam se něco dálo v čino-
hi.e, aé na Národním divadle, aé na Vinohradech, sem tam
zažehla se jiskra ve dvou tŤech odbojn1ich literárnich listeclr;
měli jsme aspoťr náběhy k opravdové kritice a essayistice. Byly
tu aspoĎ ostrrlvky risilí a světla v moňi t,my a šablony. Dnes
jako by všecko bylo zavaleno pohodlím, llrostejností, oficiálnosti.
Ano: o| ic idlnoslí. Zvolna, ale bezpečně lehá na nás m ra, nacl
niž není odpornější, hmyzovitějšÍ, švábovitější: mrira oficiálního
ttmění.

Co jest to oficiálnÍ umění, nikde jsi nemohl viděti patrněji
a nikde se nejevi lo odpudivěj i  než v Berl lně pŤed válkou. Ty
olrromné renesančnÍ stavby cukráňského vkusu, epigonské sle-
pence a odlitlry velik1i'ch historiclr1i'ch vjltvorťr, které rostly na
pokyn ruky diletanta cÍsaňe ze zelně jak houby po dešti, ty
vypulérované, ullzané sochy rťrznych vlasteneck ch osobností,
na nichž jsi rozeznal každ1i knoflik i stŤapec na šavli, nebo ty
Živé obrazy alegoricko-filosofick1fch geniri a jinfclr ctností ná-
rodních, v literatuŤe biftekové nadšení pro germánskou minulost
a pruského ducha takového Wildenbrucha, jako rasově papri-
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64 kovaná smyslnost Sudermanna, ve dvorní činohňe a ve clvorní
opeŤe krejčovské a tapecírské v1iipravné kouslry s pÓzami á la
Ludvík XIV. o l1itkách vycpan;ich vatou. . . to byla [ak karakt,e-
ristika oficiálního uměnÍ berlÍnského pŤed válkou. Jenže vedle
něho bylo tu smělé v;ibojné a odbolné umění protioficidlní:
Liebermann se svou SecesÍ, divadlo Brahmovo a Reinhárdtovo,
Hauptmann a Wedekind.

U nás jsme měli ovšem již pÍed válkou velmi slibné a jak náleží
spěšné pokusy o umění oficiální. Akademie se svou vejeslavnou

čtvrtou tňídou, kam již nebožtík Vrchlicky pÍestěhoval polovinu
své stolnÍ společnosti, Máj, Svatobor, Museum, r znéliterárni
i jiné žurná|y, jež měly v doživotnÍm paclrtu jediné pravé ne-
falšované národní umění a privilegovanou jeho vyroilu, všeli-jaké dlouhé a kulaté stoly, kiere doáávaly kandidáíy pro riŤední
funkce umělecké, to byly nadějné líhně, Ěteré se meíy jat< náležÍ
k světu. Ale pravá doba všem těmto zárodkrlm naaejta teprve
nynÍ: vysoké tepelné ovzduší, v němž urychleně uzrály a se roz-
vily. Pňišel stát a s ním ministerstva a jiné státní instituce aohromná spotŤeba dekorace národně umělecké, živého i mrtvé-
ho závodního materiálu' Slušn1i a své cti dbalj, stát musí míti
nejen své vyleštěné kanony, flinty a vojáčky, ate tat.e své repre.
sentační umění, které se musí o slavnostech a svátcích ukázati
v plném gala. I{enrr"rže to b;fti nějaké ledajaké umění, po.ti,,o,jadrné, slrromné a čestné, které se nenad1.imá 

"" ""á;i"r., ;.zse soustŤedÍ v nitro, jehož posun je cudn}r a plach1i . r,l..zajíkl;t _ takov1i H.o'..: takov;i Němec, Píša, Seifert, wolke" --,
musí to b;fti umění jak náleží očabrakované, chocholaté, roz.máchlé a frázovité; a vrlbec nemusí to b)iti umění, n;;ibrž hiavnoa pňedevším a tŤebas vjllučně: lepenka a sádra.

A tak začíná .' ''i '. po váIce v poesii a umění novf kurs,kurs oficitilní. ÍJkázal jsem již na tďmto místě, co se hraje nadivadlech o slavnostntch pritezit,ostech. Věci, které vyJojem
tvťt-rčírn byly píekonány již pŤed válkou, nad1fmajt se uáěle doneskutečn1fch rozměrrl a pÍipisuje se jim noaooia 

" ffi".',jichž nemajÍ a nikdy neměly. čnceg tvoňit, básnÍku? Chceš.

brachu, do hloubky a k jádru vécl? ZbyLeěno, ujišéuji t,ě, a ven-
koncem nevčasno. Neboé: nejde nám o to, b;ft, n1fbrž zddtí se.
Parattre, v tom je celé jádro of ic iá lního umění... ,  neboť toto
rrmění jest oŤech bez jádra, dutá skoŤápka, ne umění, n1i'brž
rrmělost a dovednost, macha a fráze. TvoŤit, zápasit, usilovat
o něco. . . Venkoncem nejen zbytečné, nfbrž pŤímo nepohodlné
a obtížné. Tím se zprotivíš co nejdŤíve každému i všem. Neboé
poptávka jest dnes jen po maše, obratném pňetŤení staré šablony,
bázlivém ochočeném pňizpťrsobení se starému.

Měnl se kurs a běda tomu, kdo se mu staví v cestu. Kurs
oficiální dovede bft po pňípadě brutálnÍ, neboé hloupost aŤru.
tálnost, zbabělost a ukrutnost rozuměIy si vždycky velmi dobňe
a snášely se velmi dobňe.

Jak se dovídám z dnešnÍ Tribuny, zakusil právě na sobě
líbeznosti nového rodícího se oficiálního kursu pňttel Pujman.
Pošetil;f Pujman! Chtěl něco nového, krásného, silného, pro-
myšleného a c]rtěl to dokonce na scéně Národního divadla ! Mriže
mu to b ti odpuštěno? Nikdy! Usiloval o to, aby operní reŽie
rra Národním divadle pŤestala b1fti brakem, kter dosloužil již
pňecl desetiletími na posledních knížátkovsk;Ích scénách v Ně-
meclru, a stala se uměleck m dílem, které by dalo srrlsti v jeden
organick11i a harmonick;f celek, v nové umělecké těIo, prostoru
i času, hudbě i  gestu, 'postavě l idské i ovzduší prochvělému
a rozžh'avenému světelnou vlnou hudební a slovné obraznosti.
Napsal estetickolrudební st,udie a essaye o scénické stavbě a čle-
nitosti, plrré myšlenek a podnětrl, methody i ducha, kter1im
spílají risty lidé vykrádající je zároveri rulrama a jejichž jiskry
zachytí a rozdmychajt ještě naši synové. A nejen to: napsal je
po svém, sv m v1irazem' na němž jest patrno bolestné silí jejich
zrodtt, mvšlenkov;ir zápas a myšlenkové napětÍ. Mr1že se mu to
odpustit? Nilcdy. Bude bělrat českou ulicí, kde každjl idiot no-
vináňsk;f, kažrl}i uličník rádobykritick1i a lžikritickf mriže si
po něm hodit blábem'

Chtít, dělat na opeŤe Náro'dního divadla scénické umění *
není-li to trestuhodná opovážlivost? Jako by tam nebyla doma
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66 rlobrá čestriá tradice, věky posvěcená, tradice rr1žov1ich trikotťr,
fialov1fch omáček světeln ch,,,pŤirozenfch,. gest a rozkliženJrc}r
postojri, božsk1ich trylkrla jin;ich geniálnick1ich nedbalek a župa-
nin a cupanin vše}ro druhu? Vnášet Ťád, kázeů, stylisaci, tvťrrčí
vťrli a krystalisaci někam, kde posud v pŤirozené nečesanosti
a netesanosti bujelo houštÍ a roští improvisační zvťrle? Ne, s tím
si na nás nepŤijdeš, holoubku! Nov1fch myšIenek scénick1ich,
tektonick1ich, tvárn;1?ch riám netŤeba; ty si nechej pro sebe a vari
z cest,y. Nám jest tak blaze v teple zaplivaném šlendriáně,
v staré vyježděné mastné koleji rutiny a machy! Kdo nás ruší
z kl idu, je náš nepŤítel a uvidí, zač toho loket!

Zint,rikujeme rozšafné hodnostáňe, kterych visÍ na l,{árodnÍm
divadle víc než much rra ta]íŤi mléka v létě a kteňí mají obyčejně
sebevěclomi a pocit vlastní dristojnosti tak veliké, jako znalost
rrmění malou, zadělárne všecko klepy a pomlur'ami, obejdeme si
novin.v, zpracujeme vyšší instance'a ejhle: komplritek tak lí.
bezn;i, jak jen možno. A neděláme pŤitom nic, než že pokraču.
jeme v dobré národnÍ tradici. Dělali to naši pňedkové, proč
byclrom se měli tolro spanilého a zábavného umění zňíci? Bojo.
valo se tak kdysi prot i , ,neschopnému kapelníkovi. .  Smetanovi;
proč by se téže osvědčené methody troclru jen oprášené a nové
ctobě pňizprisobené nemohlo užít včera tŤeba prot,i Hilarovi a dnes
proti Pujmanovi?

I\a své neštěsti tento rieblahf Pujman není milionáň a rentier,
ri1ibrž riňedník, inžen;Ír ve službách Zemského v1iboru, kter1i ho
v]astně Národnímu cl ivadlu jen pr l jči l .  Nuže: věc zaŤidí se
breui manu. oclvoláme lro z Národního divadla, vr.átíme ho jeho
inžen1irskému stolu, nárysrlrn a plánrinr vodních staveb. To je
pŤece diplornaticky jemn1f , opravdu rukavičkov zprlsob, jak se
zbavit nepolroďlného novotáť.e! Tam aé se vybíji ze sv1ich novo-
táť'sk;fch plánri po libosti! Večer nebo odpoledne, až si odbude
l<anceláŤ, mťrže u svého psacího stolu dolna obracet svět naruby!

A režie opery? Ale tu poŤídi levou rulrou lrter koli zpěvák
jcn tak minrochodem. ostatrrě stačil by na ni snad inspicient.
.finr netŤeba si riijak lrlavy lámat. To by bylo také velmi ne-

včasné v době, kdy nás dělí j iž tak rnálo času od vel ikého
jubilea smetanovského, které chceme uctí|, postavením nové
veliké budovy operni, kam pÍeneseme *- star1i svr1j šlenclrián.
Nadmeme ho tanr teprve do rozměrrl jak náležÍ velik;-ich, ohro-
mujících, oslnivyclr!

Neboé chceme nor,é oficiální talréumění české, representační,
uvnitŤ duté, ale navrclr plné pozlátka, clrocholri, bengálu, staré
prázdné pompy. Umění lrodné nás, mladého státu ve stňedu
Evropy, kter1i se také dovede opičit po velik1fch pánech na
Západě a umí od nicli oc]koukat znamenitě všecky jejich vady
a slabost i .  (S piednostmi je to ovšem j iŽ choulost ivější.)

I{ tomu dopomáhejž nám zaslepen intendant, nepoučen
Zemsk1i v;/bor, spiklti lžikritická chasa všeho druhu, všecka
spoluvinná krátlrcrzrakost toho \relekocoul.kova, jemuž se ňí]<á
Velká Pralia.
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