
103102 nictví. Dnes, kdy dekorativní kresliii vzdělávají se léta a léta nejpiísnější metho.
dickou kázní a trenují svou ruku, obraznost i vkus víc než sportsmani nebo ekvilib.
risté snažící se o rikoly krko|omné, pÍichází p. Štáfl s bezradností a bezelstností
pernikáÍe polévaiícího mar'cipánové v}irobky' Jeho dekoraění vynalézavost obme.
zuje se hlavně na poz|átko, kter;im poskwíuje každou stránku. Á pak ještě na
erdíčka (ovšem Že zase pozlacená)' z kter-Ých kape jako po šřrirce - 6,té, invence -
po tňech krripějích. o vazbě také škoda slov' Věty ty psány jsou jako vystraha
pro čtenáÍe, aby nekupoval tohoto nevkusu, a pro p. Štáfla, aby v něm nepokračoval.
_ Technicky i Íemeslně vyspělejší než toto dětinství' ale ilucka o málo v1čšího jest
jubiJejní vJitvarná publikace p. Topičova: víc nralebné než malíŤské ,'vise.. a ,,evo.
kace.. mi]enek Máclrov1ich z duše i ruky p. Kalvorlov-v. Nechutná theatralistika
a vJítvarnické režisérství, plan}i a vyvětral5i jahodov;i lwismus, kter;ím měla b]y't
ušetiena památka Máchova. Což jest tak _ pŤičteme-li k tomu v létě vydané číslo
DíIa s kresbami Jakuba obrovského - celá vftvarnická bilance máchovského
vyročí. Bilance bědná prostě.

Kaleniláí paní fl, ilíuels českjch

redigovala tento rok sl. Rťržena Jesenská a proměnila stiídm;y' koflík, plněn;i jinily
mokem sy'rovátkovfm, v hotov;í pohár plamenného nápoje pekelného, proti němuž
absirrt jest m]ékem. Slečna Jesenská,, ktetá prodělala veiik;í v1ívoj literární od prv.
ních zpěvánek á la Heyduk k dnešním sv.ím ďlrim černé magiei a satanismu, po.
zvala si novou společnost. odpovídající jejímu novému pÍesvědčení. Spoleěnost
trochu disparátní, ale jinak' zdá se, dobÍe sehranou, společrrost, která se dlouho
h]edala' neŽ se nalezla, aby stmeliJa se zato tím pevněji. Veďe Excelence p. Bráfa
funguje tu na pi. jeho chráněnec p. JiŤí Karásek zeLvovic hned dvěma pÍíspěvky.
Áby ,,paním a dívkám českfm.. zvláště šly k cluhu' upozorĚuji je na povzbudn;i
vj'rok' ktery kdvsi adresoval p. Karásek sqím čtenáÍkám. PÍed něko|ika roky uspo.
Íádal totiž Národní obzor anketu, co soudí ěeští spisovatelé a umělci o ženách;
p. Karásek zodpověděl otázku asi v ten smysl, že se mu zvedá ža]udek pŤi myšIence,
žo by některá žena vzata do rukou jeho knihu. Tedy: dobré chutnání' milé n,paní
a dívky české...

Moje odpouěď p. Arnoštu Duoíákoai

Mám právo k odpovědi co nejstručnější, protože p. autor nedoQfká se jáťlra
sporu a ulpívá na čemsi podružném. Pan autor dokazuje mně, že skul své drama
zcela rozumově a logicky, že drama jeho má rozumnou ďalektíku. Ale popíral
isenl to? Pochyboval jsem o tonr? Ánj dost málo. Napsal jsem piece vÝslovně:
,,Autor sestrojil si zcela bystie rlranatickou dialektikrr: dobrého krále-pohana,
milujícího svrij lid a toužícího prospěti mu, a lid, raněn;i torrhou atd., - ale tato
konstrukce jestryzeaněiškoad,,unějškoaěrozumnuti,.Jestbti,snick31steri,lni,trapnělystí.,,
Cekal jsem, že zile nasadi p. Dvoiák všecky páky a ukáže mně bd'snickou plodnost
a kypící životnost svého díla, pÍivede 6no k něnu, vezmo mno za ruku a vloží ji do

téžhavé,,dílny velkosti a sfly..,kteroumusíbit,kaŽdédobrédrama,. Žemnélkáže

na' scénabáswické síly a velkost'i, že mně osvětlí jejich lktytou brisnic}oz ka'rrsalitu . . .
Místo toho vvkládá však jen, že jeho drama je logicky myšlené a že má psycho.

loqickou pravděpodobnost nebo pravdivost. Vyktárlá' že drim jeho má dobré lešení
a šluš''é, spoiá{ané základy. Ano, má: ale i pi.i dobrém lešení a pŤi slušnfch zákla.
dech jest moŽno postaviti uměleckou banáInost a chudobu. Skoro všecky praŽské
novostaYby to dokazují. 
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Ani nyní po obšírn;ich vysvětlivkách autorovÝch nemohu lznati, že jsem pojal
jeho Václava IV. v podsta'tě nesprávně. Pan DvoŤák parafrazuje vlastně jen pojetí
mé a doplĎuje je jen dvěma rysy: ,,zvíÍeckou zuiivostí.. a vděčností. _ Na první
rys nezapomněl jsem ani já' _ a|e neviďě] jsem a nevidím v něm nic dramaticky
velkého: ,,Václav, tento prchl1J, krdthod,ecld aztekli,uec,,, píši doslova. A nevidím
také ani nic velkého v rysu vclěÓnosti, kte,rou podrrhuje p. autor: ,,Poznav v nej-
trudnější chvfli žaláňe, že jen jeho prostní jsou praqími synv jeho království. dove.
douce pro ně položiti i životy, vší silou své duše je obejme a navžcly... Tedy: král
z vděčnosti zami.loval si své české podrlané. To je hezká, občanská ctnost, lrodná
čítankv, a|e _ dramatická síla a velkost?

Pan arrtor karakterisuje dnes Václava jako ''pťrl dítě a pril šelmu.. a jako ',tygra
se srdcem dítěte... To mriže b}it velmi kuriosní a zajimavá potÝora, hodná zájmu
pňírodop.iscova, snad i zájma romanopiscova, a]e dramatická báseů Žáďá" néco zcela
jiného. Prostě a bez frázíz reky, t. j, celé rttuže velkého intelektu i velkého srdco
a plné vnitŤního rozpětí, plné v le k moci a velkosti. Tedy muŽo _ ani děti' ani
šelnry.

To jest estetická abeceda, která byla zcela jasná starym.
Ti věclěli zcela určjtě, že mnohé mirže brít psychologicky zajímavé a nernusí b;ft

ještě básnicky velké. Ti citi]i, že jest zásadní vnitÍní rozdíl mezi stylem dramatu
a stylem powídky nebo románu a že okrsek jednoho nesmí se srněšovat s okrskem
drulrého. Neboť pak vzniká |ibovrile, a ne vnitiní zákonné djlo.

Styl jest v;1,.běr, a tedy rrejprve _ v;fběr látky.

Pan DvoÍák ve své odpovědi zabírá do strun, které se mají nechat v umělecké
diskusi s pokojem. Koke,tuje s vlasteneck;im citem. Stará zkušenost mně i.íká, že
je to Špatné znamení pro Pevnost jeho posice: v Čechách aiespoĎ obyčejně, kdo
nestojí umělecky nebo věcně pevně, zaÓne pošilháYat po argumentech vlasto.
neckÝch.

. Pr5i snarl kdvby bvl Japonec. mohl by soudit jako já, že sen Yáclavriv je ,,skrom.
nv a šed1i... l\tilJi pane, to jsou ohyzdné zIozvuky a nezasluhují, než abych si ucpal
pro ně sluch.

Básnická velikost jest cosi, co platí pro Japonce jako pro Čecha, _ jest něco,
co se soudí vnrťŤními kriterii theoretickynri, a ne zŤeteli praktickélro uti]ismu.

.- Ze konkretní historick1i čin Yáclavriv _ dekret Kutnohorsk;í _ b1'l nám pro.
spěchem, o tom není diskuse. Nejde však o tot'o historické lakt'im, nfbrŽ o stupeĎ



r04 zákonnosti a sfly Vaší básnické oioe, Vaší klorb31, Ňeruéte tody mísit tuto dvojÍ
oblast zcela r znoroclou.

. A tu není mně pochyby, že čin Václavriv ve Vaší bdsni lení velikf. Sílu bá.
yick9u měŤíme totiž jako každou sílu jinou odporem, kter nusí pŤémíhat, napě.
tím' které musí vJrvinout. A tohoto napětí neni právě ve Vašem VÁclavovi. VácLv
sleduje jen pŤirozen;y' sklon- své dobrolY i povinnost vděěnost,i, kterou cítí (jak
nám právě vyložil p. DvoŤák), dáváJi Čechrim tŤi Nasv.

V umění má cenu jen ta harmonie, kl,erá rozváď ,,it,é d,iu-o*e, _ atéch zde ,
není.

Totéž nutno odpovět
zvedají pro pravdu o"niŤ|, 

i na otázku 
ju,,u 

ooouunovu, jsou.li malí ti, kdož,,se

.,. J":í jso-uhistordckg stoupenci.Irrrsovi, po tom nám zde nic není; v básni, p. Dvo.
Íákově velkosti na nich však nevidím. Z básně p. DvoÍákov.y ne"oíáám o nicih .,,o.
hem v!' než Že jsou to lidé žádající si kalicha a vymáhající jej hlučnJimi d".oo.t.'.
9em1 P11 D.voÍák měl ptťlvě zde ukázat uměleckym dinem, tvorbáu, t,edy v fa,ď,ě
Innlcretntch-d,ramati,cklch saén, co rozuměli husité pravdou boží, jak ui iiprua.t'.vovali a jak jí cht'ěli upravovati život soukrom i veŤejnÝ. o toá neměIo Áu bft
',trapno mluviti.. _ v dramatě.

Uznal jsem heroism Matěje Ševce,-ale žo p' autor sám nemá pro něj správné
mjry a správného ocenění, prozrazuje k mému rižasu s trapnou bezděčnosti' ,,Ne.pŤekonal.J_akrrb PekaÍ ještě víc v sobě?.. táže se mne p. ĎvoÍák otázkou trochu
groteskní. Niko]iv. Švec pomohl králi svému k ritěku sváu sebevraždou _ dal mu
tedy nejvíc, co mriže dáti člověk čtověku. Piekonal v sobě nejvíce, co mťrže ělověkpíekonat: svou lásku k životu, svrij životní instinkt. \'zal na sebo hŤích (jsme
v kŤeséanském stŤedověku!), nad nějž není těžšího kňesfanovi: sebevraždu' Vedle
něho jest.Iakub PekaŤ mravní trpaslík: konšelé vstrčili jej do brnění a posiali jej
bojovat pod Zikmunda, on však presel k Pístnému; za to Ýezme ovšem svou od.měnu od krále: jest ustanoven konšelem. To je cel;í joho heroism. ..

Je-li co pro kritika trapné, tedv jistě to, musí-li poučovat autora o nrravní vázo
a mravním smyslu vlastních jeho figur, _ satisfakce, o niž jsem věru nestál a ktorá
mně p sobí jen rozpaky. 

*

,Pa,n DvoÍák brání se proti mně tím, že. rnu podsunuji cíl, kterého neměl: nepsď
p4Í trageďe a nepsal pr;y' zejména tragedie kiálovskosti.

.. PŤem}išlelpr;i také o tragice královsŘosti snad totéž, co já, snad ještě ,.krásnějšívěci..(pak jaká škoda, že jích zamlčel ve svém článeěkulj,.ale,,iei,., 
"í.tay;*pŤem;išlením.

K tomuto žeI mohl dodat'i za sobe jen amen.
-' ' l'$eboť mám a, mě] jsem upŤímn;i žel (a vysloviti tento žel bylo také ťrčelem méhoělánku v minulém ročníku), že p. ĎvoÍák potozit.it své touhy ne dost vysoko a žoctnost skromnosti, která,'jak.dnes píše, zdobí prJ? zvláště moderního dramatika,
kultivoval poněkud nestŤídmě...

Je pravda, že jsem na jednom místě vo svém ělánku mluvil o ,,tragiěnosti..

díla p. Dvoíákova a že jest alespoů formálněvprávu' hájí.li se, že psal pouzo dra.

ma, _ ale i rlrama žádá mnohem, mnobem piísnějšího stylu, než jest ochoten pŤi

zlali p, DvoÍák. Stylov1f v..,iraz Krále Vác]ava jest v podstaté romdnoa!, a no
ťlramatick;i _ románoqí pÍesto, že jsou ve hŤe vnějškové efekty velmi hlučné.

Pan DvoÍák píše' že sledoval pii svém dramatu jakfsi cíl pedagogick1y': chtěl
pr.í ďváka dnďního, kt'er;i jest jaksi roztiíštěn;y' a pros;/ tvíry, vychovati povol-
ny:m pochodem po ,'šed1ich líchách všednosti a malosti.. k pravé božské velkosti
a tragičnosti Jen ',zlido-vělé drama.. jest pr1i cestou k tragedii.

,,Zlidově|é drama..! Zijemo v době' krly slovo,,lid.. má dobr;/ zvuk a lepí so
jako populární nálepka na všecko: místně i nemístně.

Kdybych byl dramatickfm básníkem, Ťekl bych si prostě, že rikolem m;im jest
tuoíit ve|i,)rost a sílu _ to žo jest rikol jedineÓnÝ, v němž nemriže mne nikdo ani
nahradit, ani zastoupit _' a ne uychoa uat k nim: to pÍenechal bych pŤečetné kastě
učitelri, prostiedkovate]ri a sb|ižovatelri nejrťrznějších forem. A Ťek| bych si' žo jo.
diná vfchova k umění, která není frází' jest postaviti diváka tváíí v tváŤ dokona.
lému dí|u uměleckému, a neporozumí.li dnes, opakovat tuto koďrontaci za měsíc,
za dva, za šest, za dvanáct, za dvacet měsícri. ..

I

Napsal jsem ve svém článku větu, žo kdo vytvoÍil konoc IT. aktu Krále Yác.
lava, ,,nad tím není možno lámati hril; od toho jest nutno čokati a zase čekati...
Nad touto větou pohoršuje so. rozumímli dobÍe' jako nad nezdvoňilostí p' DvoÍák.
Ye vj,raze mém není nic takového a já v;itku p. DvoĎákovu prostě, alo rozhodně
odmítám. ,,Lámati hril.. jest zcela běžná metafora : odsuzovati někoho.

Česká bibliojilie

Čeští bibliofilové vydávají desetkrát do roka časopis českf bibliofil. List chce
sloužiti qltvarné i literární kultuŤe knižní, podávati i piíspěvky beletristické a pŤi.
nášet,i umělecké pňílohy' jako dievoryty a lepty. Co jsem posud viděl, jest po stránco
vnější ripravy knižní' vkusu i Ťemesla pěkné a dobré. Ale obsah není všude té rirovně,
aby si zasloužil svou vnitiní hodnotou zqy'šené péče a pozornosti, které se mu zdo
dostává. Ne,bo dojdeme snad k paradoxu, že budou u nás na nejlepších pÍiborech
servírovány pokrmy prostiední nebo pochybné? V Čecbách, kde so tak často seďá
ve veŤejném životě od ocasu, nebylo by t'o skoro nic divného. Nemohl by v tomto
směru púsobit Spolek bib|iofihi k nápravě? Nemohl by časopis bfti i svfm obsahem
- básnick1fm, belet,ristick;fm, essayistickfm _ nadprriměrnf ? Nemohla bv b ti vo.
<t!e redakce technické i reáakce literární, která by od našich nejlepších autorťr vy.
bírala práco opravdu vÝznamné a hodnotné?

T3dny pa}adox literární prostiednosti v dokonalé ripravě vftvarné dopadá
na tebe ce]ou svou groteskní ironií, prohlížíšJi prázdnou črtu p. Joe Hlouchy Mojo
'pant.Uhrysantéma.., která vyšla také nedávno ve Volné edici našich bibliofilri.
Ďesrtek ten má ráz japonsk;í, jest vytištěn na japonu, má japonskou obálku i pÍod.
BaqBu - a celok: -rnoho povyku pro nic za nio.
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