
Kniha iako uměleeké díIo

Byl jsem požádán, abych napsal několik programov;fch slov
jakfmsi rivodem k obrodn1im snahám, jimiž chce b1fti veden
tento list.

obrodné snahy tyto směňují k cíli, kter;f jsem právě naznačil
nadpisem této stati: kniha budiž i u nds a dnes uměIecklm díIem,
jako jím bguala kdgsi a šťastnější.ch dobdch kulturní'ch u nds a iest
jím již zas i dnes u šťastnějších kulturnich ndrodŮ, pňedem
v Anglii, v této zemi klasické kultury knižní.

Kniha jest ovšem v první ňadě zprostŤedkovatelkou dušev-
ního poselstvÍ, šíŤitelkou duševniho života a světla: podává _

nebo: má podávat - krásn duševní život: ten z ní má sálat
a tryskat mocn1irni rytmic\fmi vlnami. Kniha musí míti nejprve,
aby byla hodna vťrbec čteni a uschováni, krásn1il vnitŤnÍ život:
musí nám dodávati mocné vzněty, krásné city, rirodn;Í a bohat;i
život duševní. To jest anitíní, obsahoud stránka knihy. Aby
obsah knihy byl hodnotn;i a qfznamny - opravdu hodn;f roz-
šíÍení a opakování _ jest věcí spisovatelovou a šíŤe věcí celé
literární kultury národní, neboé konec koncrl zrlstává pravdiv;fm
slovo, že národ má literaturu, jaké zasluhuje. Touto stránkou
knihy šíŤe zanášeti se zde nechci.

Ale vedle této stránky vnitŤní, obsahové, jest na knize
i stránka unější,, stránka ldtkoud, která se neprávem pÍehlíží,
neboé nenÍ nakonec také ničÍm jinjlm než pŤíznakem duševní
síly a potence, kultury, vkusu a uměleckého cítění vlastního své
době a svojÍ zemi. Kniha jest _ nebo alespoů má bfti _ vedle



zplost,ňedkovatelky vnitÍního života a posvěceni i dokonalgm
uměleckgm pfedmětem, uěcí ugtuarné kulturg, krdsnou uěci umě-
lecltou, jako jest takovou věcí váza neb sklenice, již stavíme na
svrij stril, nábytek, jehož užíváme, koberec, jimž pokryváme
podlahu, slovem: každá jiná věc, která s]ouží našemu životu, jíž
se obklopujeme a kterou sťupĎujeme nebo máme stupfiovati
radost ze života.

Jiné bohatší kult,urní věky dávaly si na knize zvlášt,ě zá]ežeti
a dbaly, a!:y z ní vytvoňily opravdu celé a dokonalé dílo umě-
lecké, jako je socha nebo obraz. William Morris, velik1i obroditel
kniŽné kultury v Anglii, napsal v;Íznamné slovo o tom: ,,Jediné
umělecké dílo, které vyniká nad dokonalou stÍedověkou knihu,
jest, dokonalá stŤedověká st,avba... Dokonale vypravená kniha
pňišla stÍedověku co do driležitosťi hned za krásnou kat,edrálou,
na níž pracovaly generace a která jako nesmirná loď měla po-
jmout cel;f život doby, všecko nejlepší z něho, co bylo hodno
zachování a pŤedání budoucnosti. . .

A jako na loď, která má budoucím dobám donésti nejcennější
náš statek, náš odkaz, všecko, co dovedli jsme vyrvati času a jeho
zlobě, měli bychom hleděti na knihu. Loď taková nesmi b;fti
nedbale stavěna, loď taková má b}iti pÍedmětem nejvyššÍ
péče * neboé loď taková nenese jen naši koĚist myšIénkovou
a citovou, n;fbrŽ bude sama budoucím věkrim svědkem mnohého
a mnohého: naší ricťy k duševnímu životu, našeho vkusu, našeho
v;iitvarného umění, naší opravdovosti a jemnosti, ušlechtilosti
a taktu, slovem _ stupně naší kulturní síly.

Nuže, nesmíme si zapírati, že včerejšek a namnoze ještě dne-
šek znamená nejnižši bod kleslost,i, kam až upadla umělecká
v;iprava knižná. K poznání tomu musÍme dojíti dŤÍve, než jest
možno pom;íršleti na nápravu: poznání to jesť pŤímo podmínkou
nápravy, v;fchodiskem snah obrodn;Ích. Stojí-li dnešek v;fše než
včerejšek, jest to právě proto, že ripadek tento pochopil a bojuje
proti němu.

Kniha jako umělecké dílo upadá povlovn1fm ripadkem od

stŤedověku a renesance, ale v XIX. století ripadek tento mění se

;ill""; pokleslost všeho vkusu, v naprosty nedostatek uctivé

iul; ; oo"ti.,ého cítění, v lrrubé podvodné dryáčnictví. StaŤí

il"ii 'u"at.té b;fvali dokonal;irmi umělci, poněvadž byli muži

.,t.,,..,, poctiv;ími ňemeslníky, kteňí znali a ctili taje svého

odboru á s]ouŽili mu rjzkostlivě a vroucně. Dnes knihtiskaÍství

sta]o se většinou továrním mechanismem, kter]f zabil všecku

individuálnost myšlení a cítění a nahražuje poctivou oddanost

star;irch dob leskl;i;rni riskoky r'ypočten;fmi na oklamání, suro-

gátem, kŤiklavou vtíravost,í. Pozlát,kovj. lesk a dryáčnictví má

pÍenésti pŤes vnitňní nedostatky, nesolidnost, neznalost a ne-

dokonalost Ťemesla a umění' V t,ak zvan1ich nádhern1ii.ch vydá-

ních našich vyvrcholil tento neuměleck1j' a nepocti1i humbuk:
t'ěžko |ze si pňedstavit, vyšší kupu nevkusu, nesolidnosti, nepocti-
vosti a kÍiklavého jarmarečnictví, než kolik se ho sešlo v takovém

',nádherném vydání,., které má se k opravdovému uměleckému
tisku starému asi jako šůťrrka padělan ch perel, jaké vyvážejí se
negrťtm, ke skutečnému šperku na hrdle kněžnině.

ProhlížíteJi staré tisky, vidíte, jak kaŽdá stránka jest jed-

notn;im uměleck1im dílem, pln;im vnitÍní harmonie, kterou
snoubí se po pŤípadě tisk a ilustrační kresba. Stránku za stránkou
prohlížíte, a co stránka, to dokonal;f, pňesně zváženy uměleck;f
dojem, t,o v1y'tvarná rozkoš a pastva oka. TiskaŤ a kreslíŤ, ňemesl-
ník a umělec byli spojeni vroucí jednotou a pracovali ričelně za
jedním cílem. Úpadek knižné v zdoby nastává, jakmile se jed-

nota tato rozruší, jakmile kres]íň pracuje pro sebe, beze zňetele
k tisku. Ilustrátor necítil dekorativně a ve qi'zdobě knihy došlo
se jednu chvíii aŽ k té surovosti' že se oleioug obraz rtnnymi
mechanickymi procesy pŤenášel piímo Se štafle na plotnu
tiskaiskou.

Z žalostného poníŽení tohot,o povstala kniha v XIX. věku
nejprve v Anglii. Anglie jest posud jedinou zemí, která má sku-

tečnou knižnou kulturu. U jinfch národri nalezneme sice sem

tam umělecky cítěnou a myšlenou knihu, knihu jako skutečn1f



I6 uměleck1i celek, knihtr jako umělecké dílo, ale kniha taková jest
zde posud více méně v1ijimkou, kdeŽto v Anglii začíná b;iti
pravidlem.

Byl to zvláště velik1i básník a umělec a ješt,ě větší duše
a srdce, člověk vášnivé víry v nutnost pŤerodu celé společnosti
dnešní a všeho jejího organismu, Witliam Morris, kter; v posled.
nÍch létech života obrátil svr1j zŤetel k tisku a v;fpravě knižné
a stvoŤil první moderní tisky, které se vyrovnají dílrlm slavné
k]asické doby knihtlačit,elské: díla skutečné q tvarné síly
a krásy, bohatá, harmonická a pŤitom distingovaná a poctivá,
v nichŽ umělecky dojem dob1fvá se jen z vlastních vnitňních
prvkri knihtiskaŤského umění a jest za|oŽen na rizkostlivém
odvážení všech činitelťr - díla nejvyšší čelnosti a harmonické
součinnosti všech tvárnj'ch elementri. obšírné jsou rivahy Morri-
sovy' v nichž pojednává o otázkách papíru, okrajri, typu, černi
knihtiskaňské at,d. Jest z nich patrno, že uměni tisku a qipravy
knižní pokládal za vrchol sv1fch snáh a že pienesl sem celou lásku
a tvoŤivé bohatství své duše, která jako žádná druhá v současné
Evropě cítila vnitŤni harmonii věcí a dovedla je vázat v krásu
velik1ich harmonií, spínajícich nebe se zemí. V;isledkem snah
a díla Morrisova v oboru knihtlačitelském jest asi padesát děl,
poňízen ch mezi lety 189l až 1897 na Kelmscottském lisu, Ťada
knih, z nichž každá má jistě stejnou uměleckou hodnotu jako

dokonal;f obraz nebo socha. Nejsou to ovšem knihy pro hltouny
čtenáňské, kteňi spásají stránky - jsou to knihy, které se ote-
vírají pro radost duše i všech smyslri, pro sváteční hodokvas,
a které náladu tuto pŤímo sv;fm čtenáňťrm sugerují. Jsou to
knihy, jichž psaní bylo jich autorrim obňadem a bohoslužbou
a které proto ukládají stejnou povinnost sv1im čtenáŤťrm, tedy,
jak pravil Ruskin, knihy v plném a vlastním smyslu slova a ne
pouh1f potišt,ěnf papír. . .

Směrem naznačen;fm Morrisem, tiebas jinfmi drahami, brala
se a bere se v Anglii ňada jemn1fch a bohat;ich duchri 1itvarn1fch
a docilila a dociluje ve v1ipravě knižné v;fsledkri vzácně čist1ich

a ryzich. Jsou to, jak Ťe}rl lrt,erysi kritik, dojmy skoro až hudební
čistoty, které v nás vzbouzí anglická kniha tištěná i vypravená
jedním duchem a jedněma rukama. Abych jmenoval jen nej.
v;iznamnější pokračovatele Morrisovy, dovedl hlavně Charles
Ricketts (někdy se Shannonem, Lucienem Pissarrem a j') stvoŤiti
clíla zvlášt,ního, sobě vlastního rázu, lehčího a tisměvnějšího, než
byl charakter Morrisriv' a v druhé Ťadě C. R, Ashbee odlišil se
baké svojí charakteristickou notou. A dlouhá jest Ťada delikát,-
ních dekoračních kreslíň , která se dává do služby knižné qfpravě
a tvoŤí v těsném a oddaném pť.ilnutí k typografickému ričelu
práce kouzelně krásné a charakterně čist,é: A. J. Gaskin, Seleoyn
Image, Laurence Housman a mnoho jinfch. Největšího z nich,
l<ter1i z tohoto rizkého pole odnesl nádhernou žeĎ, jakou mohli
nru záviděti malíŤi pracujíci na metrov;Ích plátnech a zdech,
jmenuji naposledy: Aubreye Beardsleye. Právem |ze tici, že
anglická kultura knižní soustÍedila v sobě nejvzácnějši qftvarné
síly doby a pojala ve své služby všecky ženoucí síly' zužila všeclr
drav;ich proudri celého uměleckého genia své doby a své země.

Anglická knižní kultura mttsí se státi vzorem i nám, musí
vésti i naše obrodné snahy, ne proto, že jest, cizi, nybrž proto,
že jest dokonalá. Jeji metodou a jejím směrem musíme pracovati
o vyt,váňerií svého zvláštního knižného rázu, odpovídajícího
našim zvláštnostem národním a ostatním podmínkám našeho
života a naší kultury.

JdeJi nám vážně o obrodu našeho knižného umění, musíme
nejprue snažiti se, abg suazek mezi umělcem ugtuarngm a tgpo-
grafem bgl utkan co nejtěsnějí _ aby tito dva činitelé prolnuli se
intimrrě v ričelné službě a práci na knize.

V1itvarn;i umělec musi b;iti kreslíŤem-de]<oratérem plngm
jemného smgslu pro tgpografickou stranku a její členění, člověkenl
hudební pŤímo vnímavosti pro celkovou harmonii _ a typograf
musí b;irti nejen dokonal;fm odborníkem, oviirdajícím všecky
prameny Svého Íemesla a čerpajícím z jejich hlubirt, ale i člověkem
celkové qiltvarné kultury, celkouého umělcckého uzdělaní, čIouěkem
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jemného uitusu, neustále šlechtěného na krásn;ich a dokonal;fch
dílech uměleck;fch.

Jen takto, splynutím a dťrvěrn1im spolupracovnictvím těchto
živl , mriže vzejíti obroda knižného umění a počátek knižné
kultury u nás.

Pňedpokladem jejím bude ovšem, abychom pÍekonali nejprve
a vyhostili ze sqich podnikri všechen surov;i nevkus, kter;f se
posud roztahuje v našem knižném umění nebo lépe: v našem

knižném neumění a jemuž se zde Ťíká nádhera nebo luxus,

Smutná nádhera, smutn;il luxus! Vylhan]i, padělan1f, podvodn;f

luxus, kterf neni vyrazem pňebytku, bohatství a kypivé síly,

n;ibrž lstí a klamem, podvodem, k němuž se uchyluje neuměni
a naprost1f bankrot, kter;f cítí potŤebu zakr;Íti se lidem a masko-
vati se. Nejprve bude tŤeba vymésti odevšad tento nepoctiv1i
podvodn;f surogát, kter;f neorganicky látá pestré cáry a kupí

kŤiklavou sprostotu na sprostoťu, poněvadž nechce ani dodělati
se skutečného harmonického dojmu uměleckého: stači mu lest

a klam, oslepení a ohlupení širokého, nekrit,ického davu.
Bude nejprve tŤeba odvrátiti se od něho a pňich1iliti se k pocti-

vosti, prostotě, jadrnosti a ričelnosti, vyh;ibati se všemu z vnějška
nalepenému, neodrivodněnému vnitňní organisací knihy. Jen
vnitiními silami mťrže se dojíti umění. Jen cestou nerichylné
poctivosti a zákonné kázně vkusové se ho clochází.

KriÚieké slovo o Konci Haekensehmidově 19

Nemluuim za žádnou stranu _ ale za mocnosl, jedi-
nou mocnost, kterou uznauám: Literdrní Umění'

Pan Dyk v vodě ke svému románu mluví o snaze zachytiti
velikost, touhu po velikosti. Krása, velikost, váše , velká
vášeů _ t,yto pŤedstavy a tato slova vracejí se čast,o i v knize
a občas klade se mezi ně rovnítko.

To je tedy literárni formule p. Dykova. NenÍ špatná, ale nenÍ
snad tak nová, jak si myslí p.Dyk. Pravda jest,, že totéž chtěl
a téhož dosáhl v nejlepších svfch dílech a tvrircích realismus.
Jenže p. Dykovi nehodí se jaksi pňiznat,i to a pointuje svťrj pro-
gram proti realismu. PŤiznává jen, že po čemsi podobném t,oužil
romantismus, a koketuje s ním proto statečně v knize: má nejen
romantické cítění, ale (a to je trochu choulostivé) i romantickou
manyru, i romantickjl vnějškov.f aparát: pracuje se temnj'mi
pŤedtuchami, pracuje se viděními, pracuje se jasnovidectvÍm:
smrt Hackenschmidovu a Hilariovu naznačí duch Tacitriv, kter1i
se zjeví mezi nimi na nočnÍ schrizce Kopulentovi.

Všecko pěkné. Jenže básníky nedělají ani dobré rimysly, ani
dobré formule, ani aparát, ani vtipná rivodní slova' Básníka dělá
tvrirčí síla: kolik dovedl ztělesnit ze svJ'ch snri, pÍesvědčení, citri.
Dovedl vzLj,čit živé charaktery, dovedl st,voŤii typické osudy?
Dovedl vdechnouti sqim osobám hlubší pravdu, pravdu vnitÍ-
nější a zákonnější než ona, kterou zaručuje poněkuá prostoduché
ujištěni, že ,,Hackenschmidové byli typickfmi zjevy generace..
a že ,,Hilariové existovali..? Jaké osudy ďal básník vyÍešiti si
sv;im lidem z jich stykri a vztahri?

Slovem: Ano, velikost. Zcela správně. Jen kde iesÍ opravdu




