
302 nevím. Heslo ,,Kniha zdarma.. u nás jest mi více než podezŤelé. KaŽdy
pŤece ví, že knihu opravdu zdarma .i1y'robce dáLí nemŮže, neboť kniha, je-li
dobrá, stojí ho dnes jako kaŽd jinf tovar mnoho penéz: musí dáti sluŠn1i
honoráŤ autorovi, respektive piekladateli (chce-li miti od něho dobrou
práci), musí koupiti dobry papír., dáti knihu slušně vytisknouti, broŽovati
atd. - to všecko stojí peníze, dnes mnoho peněz. Je tedy heslo ,,Kniha
zdarma.. buď frází, nebo podvodem, tj. nakladatel dává buď knihu
špatnou, méněcennou, nebo odběratel musÍ si j i zaplatiti nějakou jinou
íormou než sloŽením kupní ceny. Nabízeti ,,knihy zdarma.. a chtÍti
získati ,,knihy zdarma.. pokládám za hospodáŤskou nevychovanost a ne.
vzdělanost. KaŽdf člověk poučenf o povaze dnešnÍho hospodáňského
ňádu a o povaze dnešního v robního podnikáni vi, Že d'obrou uěc musi
dobŤe zaplatiÍi. VzpomÍnám známého slova vynikajícího hospodáŤe ná.
rodního: ,,Nejsem dosti bohat, abych mohl kupovati laciné věci... Ten
bystrf muŽ věděl, že laciná věc musí b ti dnes Špatná.

Jo to zvláštnÍ zjev zaostalosti u nás. Člověk, ktery vi, Že chce-li míti
dobrg kabáL, musí si na něj koupit dobrou tátku a že taková dobrá látka
nemťtže blrLi dnes lacínd, chco miti dobrou knihu zcela nebo napťrl
zdarma! Neví, že chce nesmyslné a Že se sám klame! Lidé dovedou u nás
dávati peníze na věci dobré a užitečné, dovedou je také vyhazovati na
věci špatné, zbytečné nebo dokonce škodtivé a zhoubné - jen poesii,
l iteraturu, umění, tyto nejvzácnější dary Životní, chtěIi by míti zadarmo.

Proto pokládám akci ,,Kniha zdarma.. u nás dnes za skutečné ne-
bezpečí pro českou knihu. Spisovatel, kter piŠe dnes básnicky hodnotné
české knihy, nakladatel, ktery takové knihy Ťemes]ně dobŤe a poctivě
tiskne a vydává. mají právo, aby byli zo své činnosti Živi, a živi občansky
slušně, neboť Činnost jejich jest nesnadná, těžká, velmi odpovědná, pro
národ a jeho duchovní zdravi navysost driležitá.

Ad 3. Jak dosáhnouti, aby česká kniha byla opravdu laciná a také
piitom dobie vydaná, jest opravdu tvrdy oŤíšek. Ale snad se dá pňece
rozlousknouti; a to myslím poučouánim a organisací čtendŤstua. Každ1i na.
kladatel snaž se b1i ti v kontaktu se sv1im odběratelstvem, s čtenáŤstvem
knih, které vydává. Začátek učinila u nás již DruŽstevní práce. Neznám
podrobně jejÍho zprisobu organisace čtenáiské obce, ale její princip je
tušim, aby čtenái. měl vliv rra v1y'běr knih, které nakladatel vydá, aby
spolurozhodoval v jejich volbě. To jest princip u zisadě správn1y' _ musí
se jen zdokonaliti ' KaŽd jen poněkud uvědoměl1i čtenáŤ má své miláčky,
spisovatele, které nejraději čitá; i touŽí pňirozeně po tom, aby mu jeho
nakladatel nebo knihkupec takové autory vydával a dodával. Ale nemá.li
m j odběratel po$ud takového svého zamilovaného autora, tím, že se ho
zeptám po ieho rniněni, piinutim ho, abg o uěci trochu pÍemgšIel a rozhodl
se bucl pťo Petra' rrebo pro Pavla. Tím jiŽ je vyhráno. Tim jiŽ so stává

z r ičastníka čtenái 'ského stádce čtendien poněkud uuěrloměIgm, Zpočát,ku

bude snad soud jeho nesprávny, pošeLi l '  měIkj.; ale má alespoůia/t/si
soud, a proto je j iž schopn;i zdokonalování; mám s ním styk a mohu ho
piesvědčovati, že se mylí a proč se mylí, Že jeho první soud je povrchní, Že

si musí utvoŤit i soud j iny, lepší, promyšlenější.
Nestačí proto jen dáti čtenái 'stvu nebo odběratelstvu hlasovati

a spravovati se pak prostě většinou' To by bylo často počínání velmi
pochybné. Nem1ilím-Ii se, rozhodla se kdysi v DruŽstevní práci většina
proti VanČurovu Pekai i }, larhoulovi, lrdežto romány Rosťtlkovy těši se
pŤízni většiny člen . Takov1i sortd nevezme osvícen nakladatel jen tak
zhola za svri j , ale článkem nebo někol ika čIánky ue suém bulletínu pokusí

se jej opraviťi, piesvědčiti větŠinu, Že soudí povrchně.
Ve svém brrl let inu, napsal jsem. Ano, kaŽdy, i  dosti mal1i nakladatel

měl by vydávati pro svou obec takov1y' bul let in, takového zpravodaje
nebo rádce, kde by sám v prt lni osobě hovoňil Se svou obci, erponoual se
osobně, vyloŽi l , proč vydává právě tu nebo onu knihu, co jej na ní osobně
chytlo a zaujalo; kde by se ptal po minÓní sv1y'ch odběratelťr, otiskoval
d leŽit,ější z nich, opravoval a zdokonaloval je atd.

Takovy bul let in mohl by byti . ien o někol ika l istcích (u mal1ich nakla.
datelr l) a vycházeti tňebas jen čtvr[ietně. Ale kaŽ'dy nak]adate] hodny toho
jména měl by jej psáti a vydtivati, aby se v nich v.vznával zo svfch plánťl'
vydával počet ze svého podnikání. NÍěla by to b t i  věc jeho naklada.
telského svčdomi, jeho veiejné odpovědnosti.

K tomu nemusí b1it i  l i terárním krit ikem. Stačí, jeJi vzdělan m'
uvědomělym nakladatelem' Neboť dnes nemťrŽe nakladatel prodávat
kni lry jako bába na rohu u]ice švest,ky nebo hrušky. Musí bj lt i  vzděIanou
osobnosti, vědornou ' i  g1rJrch snalr '  uvčdoměl:im činitelem kulturním.
\Iusí míti svťrj určit1i stněr, své zál iby, svuj vkus, své piesvědčení; a čím
více v}.hraněné, tím lépe. Jinak polroi;í. di 'íve nebo později. i  obchodně.

o budoucnost Národn,ího iliuadla

NezáleŽÍ na tom, v jakém provozu je Národni divadlo. Je pouze za-
potňebi za kaŽdou cenrr udrŽet Svobodu umě]eckého podnikání, z ttéhoŽ
také vyplJrvá odpovědnost pro vedoucí činitele. Soudim, Že jedinym pro.
stĚedkem k získíní umělecké neodvislosti je svěi 'eni divadla odbornÍkovi
uměleckému; otázky administrativní v kaŽdém pÍípadě musí b1/t jemu
podiazeny' Tak odpadne i každ byrokratismus a umějecky rozkvět
bude zaručen.




