
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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