
ě5o

Umělecká, ulstaaa a obecním domě u Prašné brány
Tato representaěni vfstava českého uměnl vftvarného, kt,erou byl zasvěcen

konglomerát nechutnostÍ a absurdností, zvanf obecní drlm praŽskf, representujo
Jen uměleckf zmatek a uměleckou bÍdu dneška. Ne že by zde nebylo sem tam sluš.
ného nebo i dobrélro dÍla, ale jest to jen vfiimka, kíerá potvrzuje pravidlo: celková
rlroveř jest trapně nÍzká. A co pÍekvapuje nojvíce: všude nedostatek víry a vnitÍnÍ
sÍly, všude fetiŠism formuJek, někde hmotnfch receptrl, jinde schemat a dogmat _
aIe nikde skoro toho enthusiasmu vysokého duclrového rázu, kt,erf vyznačuje všecko
veliké staré uměnl. ProjÍti těmito sály, v nichŽ vystavuje trojí naše umělecké sdru-
ženl, ,,Jednota.., ,,Manes.. a ,,Skupina.., jest protrpěti se tol iker1/ln nsvkusem a tol i-
kerou.pošeti lostÍ a nehoráznosíL, že potÍebujeŠ někol ika hodin oěistnfch dojm
z nějakého velkého divadla piírodního ngbo duchového, abys naležl starou rovno.
váhu.

První s{ly věnovány jsou ,,Jednotě,,, o níž nedá se Ííci nic, ncŽ Že někteňí člc-
nové jejÍ _ ovšem ne všichni _ umějÍ malovati v ručním slova smyslu; to platí
na piíklad o kraj inách Lolkou !ch. ovšem to to umění j est z nej niŽšího r{ zu: j est to ja.
kési piekladatelství zrakovfch dojmri na ptatno; i v ngjtepštm pŤípadě m Žg se
mluvit ' i  jen o korcktnosti a čipernosti. Zvyšší sÍéry jest v tornto sdruŽení jedinf
Obrousk!: jakyrsi odlesk starfch slavnlich heroickfch dob malby, kdy malba byta
duchovou a básnickou tvorbou, padá do jeho duše, a]e n:zrlrodĎuje jí r lplně: co
podává ve svéin,,Ránu.., jest spíše epigonsk]Í odvar n.lž opravdovd tvorba, spíše
hmotné aranžmá než duchová komposice.

o,,Man:su..nenÍ rnoŽno ňíci dnas nic, n:Ž Že umělecké ot,ěŽo vypatlají z jeho
rukou, aniž by proto byly j inde ruce dost si lné a vri lc dost uvědomělá, aby je mohly
se cťí zdvi lrnout. Mez rnezi,,Manesem..a ,,Jcdnoťou..sptfvá a smfvá se na někte.
ryclr mÍsteclr aŽ podezŤele. Jsou tu ovšgm celÍ a dokonatí urnělcí, jako Aleš, SchwaÍ-
ger, Švabinsk]Í _, ale, žel, jsou íu také poloumělci a di letanti, a t i  mají, dvakrát
žel, pÍevahu. Z tnladší gcnJrac3 manesovslré m{ bezesporně primát Vratis lau Ne.
chleba, Teptve zdc získává'n k íomuío mladénu malíŤi porněr a vztah. Rozhodně
Někdo a nemalf. První práco Neclrtebovy norozolrni ly mne pŤ;s enLhusiasm, kterf
jsem slyšel šumět kolcin sebc: vál na rnng z nich jakf; i matcriálny chlad; bylo
v nich mnoho lásky k lrmo[ě rnalíiské, ke hrnotě krásné sice, ale kon:c koncťr pÍoc

; .n k hmotě. Dncs jest j inak. Dnes tato kr{sná hmota se dramat icky vzpÍná a orga-
'.''",u" - dncs tato hmota zachvlv{ se a prochvlvá se mocnÝm pathosem. Portrét,

""'j'u", 
portrét pi B. s dceruškou a dva autoportréty nejsou jen riŽasně malované

ttusv _ jsou vlce: jsou to první mocné a kypivé náběhy k uměteckfm dílrim,

k fornrov1l,m básním a budovám. Těmto pracím scházÍ posud poslednÍ umělecké

a kulturnl posvěcenl, ncní pochyby, ale pňcsto ztlstanou jako mocné pokusy pro-

niknouti svou cestotr, organisací mallŤské hmoty a látky, k formě a sLyltl, Nejedl!

oÍinášl Ťadu skizz z Jižn1 Indic a Ceylonu; vypňede se z těchto kuklí teplÝ nlot,Í4

nervového barevného štěstl a tcplého vegetativného uměnÍ?

Mé sympatie ke snahám ,,Skupiny.., k pokus m expresionick:im, ostatně pod-

míněné a zaklausu]ované, poklesly značně po tom, co jsem viděl od nich v této

vystavě. Pánové podávají zde formule a schemata, ne umělecká dlla, ne projevy

avyrazy osobností a jejich Životniho bohatství. Jest možno, Že takovymto uměnÍm

bude se sytit člověk pŤíštích věkr1, kter:y' pÍetvoŤÍ snad svět a Život v Ťadu ekono.
mickjclr sylogismtl, ale abstrakce takto radikálně vedená nem{ pro mne Jiného
kouzla než chladného a nejímavého užasu z bizarní hypot,hesy. Jsou tu některé
prácc Ťcšcné s velikou methodickou čistotou a ryzostí _ a pňece nechávajÍ mne

chladn 'nr. Proč? ProtoŽe schází tepl;r spodní proud intuice tv rčí, poněvadž nenÍ
souznění osobnostního kouzla. Jsou to stále dobie Ťešené školní pŤIklady a tikoly'
které měŤlš a vážíš jen vzhledem k jich methodické pÍisnosti, pŤesnosti, spolehli.
vosti _, ale jsou 'o kriteria estetická? Pak by uspokojcní z dobŤe, dtlsledně a eko.
nomicky icšcného uko]u matematického bylo již estetickfm dojmem a vzrušenim;
pak by ncbylo rozdílu mezi prostou logikou a ekonomikou a _ uměnlm' Zdroje
uměnÍ jsou však hlubší a temnější, než se chce pŤiznati našim nejmladším: Jsou
to tajc veliké osobnosti, z nichž tryskají, a všechen zájem na umění jest zájem o boj
mezi žhavou osobnostÍ a vnějšÍmi objektivnfmi podmÍnkami, které ji svíralí a pou-
tajl. Dogmatická pravověrnost nenahradí mně nikdy tohoto Jedinečného, kosmic-
kého, ňekl bych, divadla.

Ruiloff Medek: P lnoc boh
Kniha p. Medkova jest kniha mladého muže, kterf miluje opravdově poesii,

má vytŤÍbenÝ vkus i talent básnickf a veršuje peělivě, oddaně a korektně, byť
mÍsty poněkud stŤízlÍvě a ne zvláště v1f'razně, melancholicky smyslné sujety, které
ptlsobí v nejlepších svjch částcchjako odlesk poesie p. Karáskovy, jejlŽ melodič.
nosti a puristické kresby ovšem nedostupují. Pan Medek měl však bizarní nápad,
nadpisovati nad svou smyslně tesknou nebo nervově sensitivní lyriku jména z české
prt'historic jako Samo, Markoman, Kazi, Teta (,,Vyzfvánl měsíce..), Libuše (,,Bílá
kněŽna..), Trut, Děvln atd. Proč? Patrně z touhy opÍtti svou smyslnou a nervovou
lyriku o cosi objektivnélro, vynésti ji do sféry pevnějšÍ a zákonnější, než jest pouhf
ttllprcsionism nebo sensitivism: z touhy a potieby stylisačni. Vyvolati dobu v jejím
archaistickém kouzlu nebo v d*aktní barbarské barvě a náladě, nebylo patrně
umys]cm autorov1fm, alespo ne rlmyslem prvnlm a hlavním; vyskytuje se sice
sem tam dctail archeologick1y' (,,o, marně nabízím jÍ franckjch kupcrl dar, své
s'pony ze zlata, háv z bílych kožcšin a hŤeben zjantarul..,,PŤináším dary téŽ, ná-
uoDy ze spěŽj' v nichŽ víno tají se, jež sladká kouzla skrfvá..... , ,Pák zlatfch



skvoucÍch zrn rodu bohatou, jichž hojně sk$tají Íek našiclt rfžoviště, a Íízu sobo.
linou měkce podšitou, již kupci z v;/chodu piivezli na trŽiště.. atd'), ale zňídka
a jen jako dckor. Tenor knihy jest zňejmě ryze subjektivná lyrika smyslné touhy,
nenávisti, oklamání, smyslného rozdvojenÍ nebo zmatení, které autor drapíruje jen
epicky: dtikazem toho, Že epikapŤistupujc jen expostjakofikcestyl ist ická,jest
ío, Že všecky tyto vylevy, náňky, žaloby, ltrozby a prosby jsou drž{ny v prvnÍ
osobě a Že situace jest uplně všcobecná a ryze statická: nenÍ v knize vribec epické
invence a nenÍ epické komposice'

Zdá se mně, Že taLo stylistická frivolnost se autorovi nevyplatila. Do knihy
jeho vniklo tím cosi rozkolísaného, kalnélro a nejistého, co knihu jeho oloupilo
i o básnickou individuálnost' jíž mohl autor dostoupiti pŤi čistší mcthodě kompo.
sičnÍ. Kdyby Se byl na pňíklad autor rozhodl podati svou notu prosté melancho]ie
smyslné a nervové jako ryzí lyrism subjektivnf - pur et vcrt _ byl by musil
vyvinouti vÍce energetiky slovné, vÍce záňe a více Žáru verbálného - a něktcrá
místa, tak zvláště v ,,Pt1lnoci bohri.., svědčí, že by toho dovedl _ a jelro poesic
získala by jednotnosti formálné a obsahové a tÍm stylovosti; kdeŽto takto cpická
draperie jej ztLžilaa ztlumila lyrick1r žáralyrickou evokativnostvcosi, co n:jčas-
těji není ani typičnost, ani klid, ani styl' njbrž jen lrovorné poliodll.

. M stia á, kantiléna. Č trná,ct ilf eu or yt Fr antišlt,a Koblihy
Ve sbÍrce krásnfch tiskrl ,,Červnu.., vydávanfclr p. St. K. Neumannern v BÍlo.

vicích nad Sv. u Brna, vyšla jako tÍetl číslo tato grafická parafráze nejzralejšího
dÍla Hlaváčkova. P' Kobliha, není pochyby' je jemny prolínavy vftvarník jakési
ženské svlačcovité popínavosti a melodické melancholie; tvárné a tvrirčí prameny
jcho nejsou niktcrak zvláště h]uboké a v;irazné, ale p. Kobliha vytěžuje je s vku.
sem a s technickou hotovos[í, které olrlamou asi mnohého pozorovatele o jejich
sílc a bohatství. Pan Kobliha jest posud mnohetn spíše dekoratér neŽ tvrirce-sty.
lista; k němu sclrází mu posud tektonick}r rytmus a komposiční jadrnosí, vnitŤní
živá f|ukluace a horkf var v1y' lvarnÓho vyrazu a podle posavadnlch uk{zck jsou
moŽné a oprávněné pochyby, polrud má vrlbcc v sobě tonto vyššÍ vÝtvarnÝ karaktcr.
Posud zmáh{ plně jen krajinu jako kontrastovou hru náladovou a figuru lidskou
pojÍmanou jako jejÍ dckorační doprovod; kde má vytvoĎit  archi tekturu l ids l té sku.
piny, sevÍenf patheticky alrord figurálnf, vězÍ po hlavu ještě v bezradnl nerozlroc.
nosti a nehotovosti. Tím nebuďtež ovšem podceriovány ani dobrá vťrle ani vftvarnf
vkus p. Koblitr v, ani lahodn{ gracie celé publikace, kťerá odrážÍ se velmi pŤÍznivě
od tolikerfch banalit vycirázejících z oficielnÍch nalriadatelstvÍ čoskfclr a zaslouŽÍ
si již proto pozornosti a podpory obeccnstva zaujat,éiro o grafické unění. Cgni
publ ikace jesť pi ' iměňená: l5 K.

Vlprauě knižní
věnoványjsou dvě publikace odborné, typo3rafa K' Dgrynkakniha Tgpogra| o kni-
hách (350 stran za 12 K) a knihaÍe L. Braddče Úpraua uazeb knižnlch (92 strany
za 5 K). Pan Dyrynk rozvíjÍ od let horlivou činnost kladnou i kritickou propagací
zdravfclr a rozumnÝch z{sad, platnfch pro Ťemeslně íypograťickou rlpravu knižnÍ.

.roho kniha jost souboF.recensí o všech v;/znamnějšíclr publikacich českfclr, které
-.. 

. ̂ A-n:u ná lrodnotu ororiofilskou; asi osmdesát děl českjch, kterévypravili Benda,

;l.ffi;; Knšp"., Kobliha, Konripek, Kysela, Marek, Preissig, Rťržička, Stretti,

í.].^*r.v a i.. iest zde popisováno, rozcbíráno a souzeno veln-ri pečlivě a většinou

::,;;-;" 't.Á"c" Ťemeslné dokonalosti, r!č.'lnos[i i stylové logiky a harmoničnosti.

i i " i* ' "a s lavnou dobu počátkr1 knih|, iskaÍsk1ich v XV. a XVI 'sto letÍ a ukazujc

r. 
-ni. 

n.u,tar. jako l< vzorrim, jichŽ nutno jest následovati; Žádná sebezajímavějšÍ

"wr]|e. Žádné rozmary a pikantnosti nepienesou nás pŤes základnÍ postuláty sazby

:';';í..'. a správnÓlro rozvrŽcní a roz]oŽení plošného neodčinÍ kreslÍÍ nebo rytec

l" l . I 'oánottrojšÍ; krása knihy spočívá, ukazuje spr{vně p. Dyrynk, v harmoni i

vlecn slozek, papíru' písma, dckoru, v jejiclr jemném zvážen1 a sepětí, a dobňe

rlochopené rcmeslo musí zde b}?t podkladem a základem vyššÍch a jemnějšÍch čini-

ietrl. iradáčol,a ,,Úprava vazeb knižních.. jcst pěknfm doplĎkcm publikace pre-

dcšlé. I ona zclrirazr1uje nezbytné vjchodisko kaŽdé rozumné bibliofilic: pcčlivé,

tlirlrladné, svědomité a osvÍcené Ťemeslo;jakého nepÍítele má ÍoÍo ňcmcslo v bar.

barstvÍ t. zv. prh.odnÍch vazeb nakladatelskych, dovodil pěkně p. autor v kapitole

zá\.ěrečnÓ' kdyŽ byl pňedtím vyčerpal všcchny druhy a zprlsoby vazeb. obě knihy,

vydané vlastnÍn nákladem v obmezeném počtu exempláňrl, praktikujÍ také' co

trlásají svym obsalterrr1 jsou vypravcny s pěknou rozvahou a stiíd]IiÝm, jadrnfm

vkusem. Jen jedna otázka tlačí se pÍitom na rty pozorovateli; kdy dostane se nám

konlčně v takovéto monumentální ripravě velikych básnÍkrl a mysliteltl? Aischyla

n';bo Platona, I\Íontaigne nebo Vignyho? Až posud mrlŽe je čÍst č:sky čtoucÍ člověk
jcn v chatrn1y'ch typografickfch improvisacích ,,Světové knihovny... A píece měIa

by jiŽ česká bibliofilie dáti se do služby ncjvyŠších b{snickjch a íilosofickfch statktl
lidskfch; tím dostan'] se jí teprve pravého posvěcenÍ.

Pan Hanuš Jelinek
vykrucuje se velmi potutelně a velmi rnáIo loyálně (abych užil jcho slova) v posl.
Lumlru z nré obžaloby v glossách I. sešitu tohoto listu. Pan Jelínek hŤeší na krátkou
paměť svého č|enáŤstva a zapomíná, Že stačí otevňí[i si l. čislo Lumíra, abys si
tam pÍečotl černé na bílém: ,,Škoda, Že diuadlo neodstranilo z textu ňadu rušivfch
a č:ské ucho uráŽejících pokleskťl proti duclru jazyka. Je-li jiŽ autor sám tak hŤtšně
lhostejn1i k svojÍ mateištině,bglo pouinnostl diuadla zde zakročiti.,, Z kontextu jest
patrné, Že pan JelÍne k vybízÍ divadclnÍ správu k zasahovánÍ v text dlla i bez vědomÍ
autorova' ano i prot,i v li Jeho. Dnes pan Jellnek své volání po ,'energickém za.
kroč:nÍ.. ki.iduje - drikaz, Že se za ně nestydí. Úkolem mé noticky bylo právě
jcn vzbuditi tuto kajlcnou náladu v p. Jelínkovi.

Cioaanni Pascoli
z'nětroŽ pňináši naše dncšnÍ ěÍslo pÍeklad krásné essaye ,,Kručinka.., jest největší
dncšnÍ lyrik italskf' Ve svjch sbirkách ''can[i di Casteivecchio.., ,,Poemi convi.
v]al i . . , , ,odi ed Inni..,, ,Myricae.. poda{kladnou' vykvašenou a slunnou poesi i ,  ži.
".'rou n-JlePšÍ básnickou tradicÍ italskou; Pascoli nahlédl mtsty tak hluboko do
ltalské duše lidové a vystihl tak specifickf ráz lidu i krajiny, ze t'tuo Yniká do nicrl
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