
AugusÚe Rodin

PÍedndška. Prosinec 1.91?

Velikj.tv rce zemŤel. Tvrirce-plastik, kterému bylo dáno, aby nesl
v sobě celj'svět života vášnivě vzrušeného a promítl jej ve vnějšek
sv1ilm dílem.

Všichni, kdož pŤiblížili se k němu, cítili, Že zde jest jeden z vrcholk
moderní myšlenky umělecké. Dílo Rodinovo svou naléhavostí, svjlm
pathosem ukazovalo ihned, že jest symbolické, že pŤedstavuje více
než sebe: také svo.u dobu, svrij věk; a nutilo samo sebou, aby sis
vyvolal veliké representativné tv rce minulosti, Houdona, Michel-
angela, Donatella, sošníky katedrál gotickjlch, Feidia, Praxitela,
staré Egyptany a Srovnával je s nimi. Všichni cítime, že vtělilo se v ně
největší umělecké risilí pŤítomnosti a že jim pŤedstupuje pŤed soud
dějin naše doba jako celek a jednotka ve své velikosti a síle, ale ovšem
i ve svj'ch slabinách.

Dílo Rodinovo souvisí opravdu co nejd věrněji se svfm tvrircem
a s jeho národem a šíŤe ještě: s celj'm jeho věkem. Jest do značné míry
jejich podstatou, esencí, zkratkou.

Toto dílo jest vpravdě nejprve, tŤeba to zdrirazniti' tím, čím je
chtěl míti jeho tvrirce: dílem sochaíoulm a sochaÍsklm v nejplnějšim,
nejzávažnějším smyslu slova. Rodin sám po cel život pŤímo slav-
nostně zd razíroval, že jest plastik, sochaŤ, vftvarník, člověk oka a ne
oka klouzajícího na povrchu světa, nybrž do hlubin pronikajícího.
Hlubokozorce, slovem.

Ti, kdož četli obě knihy, v nichŽ hovoŤí Rodin o svém umění, knihu
pí. Judity Claudelové a knihu Pavla Gsella, vědí, jak zdrirazůuje
neustále tento bod. Ne literátem' ne vypravěčem nebo rozpravěčem,

ne kazatelem nebo hlasatelem chce bfti Rodin; nj.brž nejprve doko-
nalj'm Ťemeslníkem a pak umělcem zrakovfm, kterj,podává ve svém
umění jen to, co vidí, a jak to vidí. Tuto základní poctivost jest tŤeba
nejprve pochopiti, mášJi rozuměti dalšímu. ,,Udělal jsem to tak,..
prohlašuje Rodin pňed svjlm dílem, ,,poněvadž jsem to viděl v pŤí-
rodě...

Vycházel od pňírody. Studium pŤírody, pozorování pŤírody, nikdy
neumdlévající, pozorování všestranné, v tom, co má nejprchavějšího
i nejzákonnějšího, co jest její konstrukcí i jejím povrchem a pletí' jest
v1fchodiskem jeho umění, Archimedovfm bodem, odkud pozdvihuje
vesmír.

Jako jedinou správnou metodu uměleckou vytj'ká ,,kopírovati,
co vidíš... Ví, že to zní banálně, ale nem že si pomoci. Avšak všimněte
si blíže s|ova uiděti, abrzy se vám rozbŤeskne, že není to ani tak snad.
né, ani tak banální, jak se zdá. Rodin sám rozlišuje bystŤe mezi uiděti
a patÍitt.,,ProstŤední člověk,.. praví, ,,kopíruje-li, neudělá nikdy díla
uměleckého: nebot vpravdě patŤí aniž vidí a mriže sebelépe zazname-
nati každf detail s pŤesností a podrobností, vj.sledek bude ploch1i a
bezvlrazny. . ... ,,IJmělec naopak vidi, to znamená, Že jeho oko
naroubouané na ieho srdce čte v hrudi PŤírody...

Zde tedy jest autentickf vj.klad slova viděti. oko' jehoŽ žádá
Rodin od umělce, není pouhjr orgán hmotného patŤení, zjištování,
zaznamenávání světa vnějšího a jeho tváŤnosti, nj'brž jest to orgán
intelektu uměleckého, citu uměleckého - ',oko naroubované na
srdce.. - a činnost, jež žádá se od něho, jest také intelektuálná: má
čísti v hrudi Pňírody nejinak, než jak touží činiti Goethriv Faust.
V pŤírodě jsou tedy podle Rodina ukryty myšlenky' záméry a je jest
nutno vyčísti z ní, vyŤešiti z ní zrakem opravdu tvoňivj'm.

Proto oko musí nejprve propalovati se do hloubky, neulpívati na
povrchu pŤírody; musí tvoŤiti jako Život: z vnitra na vnějšek. ,,Svě-
Ťim vám veliké tajemství,.. pravil Rodin Gsellovi. ,,Dojmu skuteč-
ného života, jejž jsme zažili pŤed touto Venuší (míněna antická
Yenuše v dŤepu v Louvru), víte, čím jest ho dosaženo? Yědou mode-
lace... Povšimněte si těchto slov: vědou modelace. Rodin užívá rlmysl-



ně sloYa: la science, Nebot zde jsme jiŽ pod powchem pŤírody; zde jde

již o její stavbu, o její tektoniku, o její vnitŤní volumeny. A těch musí

dovésti umělec po pňípadě i dopočísti se vědecky, matematikou. Proto

v knize Judity Claudelové pojímá Rodin své umění jako vjlsledek

matematiky, vedle pŤírody a vkusu.
To jsou pňiznání velmi karakteristická; a nejen karakteristická

sama o sobě, pro tendenci jeho ducha, nj.brž správná i v tom, Že

opravdu vystihují pŤesně ráz jeho díla.
Rodin hlásÍ se ne neprávem k zrakové tradici; jeho umění skutečně

po jisté stránce dovršuje zrakovj'vj.voj vjtvarného umění. Dějiny
vftvarnj'ch umění poučují nás, že vj.voj vj.tvarného umění ve své

celkové linii jde za dobytím prostoru rgztm zrakem, tedy za optickj'm
dobytím prostoru zrakem stále více a více se zbavujícím asociací
literárních, konvencí logickj.ch, pout paměti mozkové.

A opravdu: sochy Rodinovy, jest ti patrno, byly zachyceny ve své

celkoaosti a uteÍinoaostí nejprve' a zrakem nesmírně citlivj.m, bŤitkfm,

ritočnj.m a sumujícím. Všecek pel života ulpěl na nich, nesetŤenj;
vzduch a světlo a málem Ťekl bych i vrině hraje po nich své mámivě

teplé magické hry nejinak než na obrazech. Rodin jest ve své chvíli

douršitelem impresionísmu, to znamená mně zde: ovládá bleskově

rychle a bezpečně veliké zorné pole, množství rovin, ploch, vrstev.

Ještě Řekové pojímali sochu do značné míry logikou, spíše logikou než

zrakem; jejich sochy jsou spíše logicky správnj'sklad částí, než dojmo-

vě měkkj., barevnj.plynulj.proud a zákmit. Toho dosáhl Rodin první

ve své době: iluse života proudícího, vroucího, tryskajícího, prchají.

cího, Ťítícího se, kmitového.
Není náhodné, Že veliká většina jeho soch jsou ztělesněné víry

časové, vteŤiny smyslri nebo duše zavěšené nad propastmi prázdna.

Podávají-li jiní sochaŤi postoje a stavy, on chytá vj.boje chvíle a často

i vteŤiny: jeden z rozhodnj'ch krokri Jana KŤtitele, jeden z těch' jimiž

pŤipravoval cesty Páně, jak praví Písmo; první procitnutí odvěkého

spáěe v.,,Kovovém věku.., ono procitnutí, jímŽ vjíŽdí do člověka
jiskra uvědomění; horečnj vftrysk hrudi a ramenou člověka do v$šin

ve chvíli, kdy touží pÍivolati svého Boha a stáhnouti jej na zem

v ,,l'Appel supréme..1 zaklesnutí chodidla do obou napjatj'ch ramen
v ,,Zoufalství..; chvilkové splynutí dvojí tělové vlny v ,,Polibku..,
ve,,Věčném jaru..' v,,BoŽirace,,;minutové vklínění těla v tělo v,,Em-
prise..; vteŤinové schoulení Evino v záchvěv zimy a hanby; dobyvač-
nj'vpád rukou Faunovj,ch v bránící se, odbojné tělo Nymfino; tvrdj.
vražedn1i dopad světlého těla Iluse, dcery lkarovy' na kamení
a měkkj', vláčnj' zvrat panenského těla v ,,Zlomené lilii.., zavěšení
pŤevislé hrudi Kentaurovniny nad propast; několikeré zhroucení se
nebo propadnutí v sebe žalem, lítostí, bezradností, vnitŤní porážkou
a studem jako u ,,občanri calaisskj'ch.., nebo u ,,Myslitele.., nebo u

,,Danaovny..; nebo zoufale vzdorné vztj.čení zbrojné plápolavé hlavy
nad nicotnj'm troudem bortícího se bědného těla, žárem životním
dávno stráveného, jako u Ba|zaca; nebo posléze a snad nejvyšší ze
všeho, v1ftrysk tvrlrčí jiskry v hlavě Viktora Huga a krotiwj svod její
napňaženou levicí básníkovou.

Rodinriv zrak byl opravdově tvrlrčí, ritočnf a dobyvačn1i; kamkoli
padl, všude zažeha| život: viel a tryskal pod jeho dotykem všude.
PŤíroda, pevná, tuhá a skoupá pro nás, kapalněla a jihla pod jeho
světeln1im žehem. Tento zrak umožnil ten vj'tvatn! zázrak, jímž jest
jeho sochaŤské dílo: jím dovedl zachytiti ve vzdorné tvrdé hmotě
život vášnivj,, horečnj., vzbouŤenf, hudební ve své rytmické plynu-
losti _ život, kterj., zdálo se posud, vymyká se svym žátem poutťrm
plasticklim.

Avšak klamal by se, kdo by se domníva|, že tento var životnj' byl
v díle Rodinově improvisován; že Rodin pŤenášel prostě své zrakové
dojmy, jak mu je pŤinášelo kouzlo chvíle, neprotŤíbeny' neprosety
v rnramor nebo bronz. Nikoli: Rodinriv zrak měl spolupracovnílra,
kterj,neopouštěl ho ani na vteŤinu: velk! uměleck! intelekt. Soustavná
a metodická práce uměleckého intelektu pŤedcházela u Rodina díIo
zrakového postŤehu a m žeme Ťíci: pŤipravovala je pŤímo. Rodin byl
také matematik, kterj,se svfch soch dopočítával; byl architekt, kterf
své sochy budoval a proto vážil a měŤil nejprve volumeny prostorové.
Zvichienj., nervy a světly rozechvělj'povrch nebfvá u Rodina sám
sobě učelem; není hrou virtuosní citlivé ruky ani pouhou zálibou



raÍinovaného zl.aku: jest logickj.m vfrazem nitra, poukazem k tem-
nj,m koŤenn1fm silám Životním, odpovědí na otázku po logické skladbě
světa. I největší jeho smělosti, které zdají se bj'ti jen odvahou chvíle,
vjlbuchem temperamentu, jsou podloženy intelektem a často pňímo

v1ipočtem. Není u Rodina odvahy bez rozvahy; není odvahy plané,

není pouhé zvětra|é powchové bravury.
Nejlepší jeho díla bfvají komponována v kubickych prostorech,

jsou opravdové krystaly prostorové. Arcidílo kubické komposice jest

na pŤiklad Rodinriv Viktor Hugo, kterj' jest celj' vkomponován
v kosočtverečnou krychli šikmo k diváku postavenou, a tvoŤí uzavŤe-
nou prostoru pŤi nesmírném množství povrchov1ich vzruchrl životních'
jimiž se jiskŤí. Rodin byl hluboce pŤesvědčen o zákonnosti piírody
a žáďa| na umělci, aby ji ve svém díle vyslovoval; a více: domníval se,
že této zákonnosti mriže se dopočísti, alespoů do určitého stupně.
Tomuto vj.počtu ňíká, věren v tom francouzské tradici, uěda, Ia
science; ona jest mu hlubším podkladem umění - ona buduje jeho

kostru; její pŤezvěd jde ruku v ruce celj.živoi se zrakem-vyvola.
telem magickfch ler životnj'ch.

Ale pňi tvorbě umělecké nadejdou vždycky chvíle, kdy selžeivěda.
Pak nastupuje vridcovství podle Rodina to' co jest i nad vědou i nad
uměním, a Ío jest le gottt, uftus. Ykus je podle Rodina poslední, nej-
vyšší kategorie umělecká. ,,Kdo má vědění plastiky nebo malby,..
prohlašuje, ,,bez vkusu, z toho nebude nikdy sochaŤ nebo malíŤ.

Často se mně pŤihodilo, že nemohl jsem dále s celou svou vědou. Musil
jsem ji opustiti a teprve mťrj instinkt uvedl v poŤádek věci, pŤi nichž
rozvaha nepostačovala... ,,Vkus jest nejvyšši zákon, on jest kompas
světa... ,,Vkust.. praví Charles Morice. ,,Jest tŤeba slyšeti Rodina, jak

pronáší toto slovo. Jakou zbožností provázejí je intonace, pohled,

rlsměvt Vkus a míra, tyto ctnosti Ťecké a francouzské, které jsou pod-

mínkami síly i milostnosti, nikdb lépe než on nezná jejich hodnoty'

nebot nikdo nemá jich uvědoměleji. 9ny ozaŤují jeho kult pŤírody

a jimi jeho smyslnost povyšuje se zároveí o tolik odvahy i něhy.. . . .

Co jest rozuměti tímto vkusem? Z jinj.ch hovorri Rodinovj,ch
plyne, že jím rozumí instinkt, srdce umělcovo, lidskou duši, ale také

do značné míry smysl historickj'. Vkus Rodinriv vystihneme nejspíše,
pojmeme-li jej jako intuitivn;f, ryze individuálny živel proti zevše-
obecĎující tozyaze vědecké. Vkus jest podle Rodina něco, čemu není
moŽno se naučiti, co jest možno vychovávati a tňíbiti, tam kde jest
podklad toho v človgku, ale čeho není moŽno získati, kde toho není
zárodek vložen v lidskou duši.

A každj'' kdo zná dílo Rodinovo, pňisvědčí mně, lrolik ukasu,
gracie, poesie - nebot to všecko jest v duchu Rodinově souznačné -

častnilo se v tvorbě jeho díla a proniklo je. Rodin jest opravdov1il
genius, u něhož síla a jemnost k nerozloučení jsou spojeny, u něhož
bfvají často jen dv'ojím označením pro touŽ věc. Ale ovšem jsorl
v díle jeho také některé práce, v nichž gracie má pňevahu takovou,
až zdaji se ti světelnou melodií liniovou, tak na pŤ. v takové,,Ilusi,
dceňi lkarově.., v takovém ,,Věčném jaru.., v takové ,,Myšlence..,
v takové melancholické ženské podobizně v museu luxembourském.
Jedině vkusem mohl pokositi Rodin tyto netj.kavkovité květy lidské;
jedině vkusem, to jest intuicí básnickou, jež jde nad ducha logického
i nad vj'počet matematick , mohl dáti rozkvésti těmto zmohutně-
l1im akordrim světla, vášně a stesku, jeŽ jako jeho ,,Myšlenka.. vy-
tryskují ze skály jako její hudební zdroj. Jimi pŤiblížil se Rodin
Leonardovi da Vinci a Praxitelovi, dvěma největším kouzelníkrim
krásy a snu v lidském rodě uměleckém. Ne darmo po svědectví
Moriceově Rodin cení a chválí na arcidílech sladkost. Tato sladkost
jest mu znamením sily; obsahuj" p'y prostotu, jíž moderní jen zŤídka
dosahují; tato sladkost snáší prj.se zcela dobŤe s vyrazem nejváž-
nějším, ano nejtragičtějším, je-li jen prostj' a velik1i. A sladkost prj'
nej více scházi modernímu sochaŤství.

Řekl jsem, Že tento vkus, le goťrt, Rodin v souvisí také velmi
drivěrně se smyslem historickj.m, to jest mně zde s umělcovou schop-
ností, dáti se poučovati minulostí tvorby svého oboru, pŤijímati
podněty tvrirčí z minulostného v1 voje svého umění' Celá studie
mohla by bjlti napsána o tom, jak metodicky, jak jemně i tvoňivě
zároveĎ dal se inspirovati Rodin minulostnfm vj'vojem sochaŤskj.m
od star ch Egyptanri pŤes Řeky, gotiku, časnou i pozdní renesanci,



barok francouzsk1i i XVIII. století francouzské až do patlretického
empiru Rudova a teple malebného 'romantismu Carpeauxova; ne
ovšem tak, že by časově věrně sledoval postup vj'vojovj., nlbrž že
provozoval soustavně hysteron proteron, vsáhaje tam, kam volalo jej

spiíznění inspirace.
Jsou díla Rodinova, tak na pŤíklad Jan KÍiitet a Kovovf věk,

která pňipomínají Donatella, jako Měštané calaisští dali se zŤejmě
poučiti sochami z katedrál gotickj'ch; ,,Polibek.. a ,,Eva.. zní jako

ozvěna Michelangelova, kdežto z mužskj.ch poďobizen Rodinov1ich
djlše něco, co spňizĎuje je s věcnj.m světelnj'm uměním xvIII. století
francouzského, s Houdonem. Ale pŤipomínky tyto nejsou nikdy
opakováním; Roďin vždycky podstatně pŤebásĎuje nebo dobásůuje
své milované mistry. Dovede shrnouti i kouzlo a vrlni rriznj'ch dob
v témže díle.

Jistě nejeden sochaŤ pŤed ním vedl si tímto zprisobem, ale vŽdycky
se ztroskotal. Stal se epigonem, eklektikem, kdežto Rodinova p vod-
nost tv rcovská bije na podkladě historickém tím více do očí. MěŤil
se zároveů s velikj'mi mistry minulosti, jak se od nich učil. Kde
ostatní z historického studia dopíjeli se dňímoty, kde ostatní pod-
rj.vali jím a zeslabovali jím svou sílu tvoňivou, Rodin jím sílil. Pro-
kázal jím svou genialitu, svou tvrirčí privodnost s nové stráuky, se
stránky, lrterá jej karakterisuje ne méně neŽ jeho naturalism, jeho
oddané pozorovatelství a vystihování pŤírody postŤehem zrakovfm.

obojím tímto rysem _ i svj.m naturalismem i sv1im historismem
- jest Rodin člověk a umělec typicky moderní, velikf syn XIX. sto-
letí, které si lichotí, že vniklo hlouběji než století pŤedchozí v dílnu
piirody i lidství a spojilo obě temné mocnosti tj'mŽ dramatickj.m
poutem vj'vojovj'm.

Z ce|ého díla Rodinova jediná socha, zdá se, odvrací se od minu-
losti, pŤerj,vá, zďá se, rlmyslně spojenÍ s ní, obrací se visionáŤsky pŤímo
v beztvarou budoucnost, nastavujíc své zmučené čelo tmě větr , jež
z ní dují. Jest to Rodinriv Ba|zac. A právě tato práce má nejméně
vkusu a gracie, alespoĎ po běžném soudu, a nejvíce odvahy a síly,
misty až divoké a rozpoutané. Tento pomník století neplastického,

moderní doby, jejíž život soustŤeduje se na ukor celku tělového více
a více v hlavě, v myšlence, vztyčil Rodin na rozhranÍ dob' maják
hrrizy i děsu, ale i svého vj.boje v zemí čehosi nového, nezbadaného
a nepoznaného posud. Nad beztvar1imi cáry těla zhrouceného,
sežehlého a stráveného robotou dní i nocí zmítá se a žije vášnivj.m
risilím jen tato strašidelná hlava, pŤevŤelá životem, kterj. ji rve a trhá
v kŤečovitou grimasu, hlava visionáŤe skutečnosti, tak podobného
Rodinovi samému. . .

A pŤece i zde souvisí Rodin více s minulostí, než se zdá.
Ve své knize o katedrálách francouzskfch vyložil Rodin sám, jak

vj.voj jeho šel od umění Ťeckého ke gotickému, ,'od Parthenonu
k Chartres.., jak praví; a jeho Ba|zac jest poslední stanicí této cesty,
která leží ve směru cíle, ale již za cílem. Rodinriv Ba|zac jest největší
historipká synthesa, jedna z těch' jimiž jest bohato jeho dílo. Rodin ve
svém vj'voji byl vždycky synthetik, kterj' pŤekonával a ve vyšší
jednotu pňenášel ritvary si cizí; a|e zd'e synthesa jeho jest nejv1isost-
nější a nejodvážnější, pŤeklenuje světy nejvzdálenější. Něco z gotické-
ho i z egyptského umění setkalo se na krvavém bojišti této hlavy.
Z F'gypta jest tu typismus až symbolickj', statická mohutnost a ne.
pohnutost, z umění gotického studium pŤírody a zvláštní duchová
stylovost, umění, pŤizprisobiti dílo logice vzduchu a světla i architek-
tpnickému celku, v kterjl bude včleněno.

V tomto díle, v němž Rodin velik1fm tvrirčím gestem šel nad sebe,
jako by byla uzavŤena odpověď jeho velikému tajemství, které mučilo
jej celf Život a jež jako by chtěl tak dlouho svj.mi pracemi od sebe
oddáliti nebo pŤehlušiti. Tajemství to jest utrpení Rodinovo z pozná-
ní, Že není vyšších jednot, ani architekturnj.ch ani duchově.spole-
čenskj'ch, pro něŽ by umělec moderní mohl pracovati. Drivěrnf pŤítel
Rodinriv, malíň EvŽen Carriěre, vyslovil je za ně: ,,Duch zevšeobec-
riovatel uložil mu samotu. Nemohl spolupracovati na katedrále, které
není; ale jeho touha po lidství spojuje jej s věčnj.mi formami pŤí-
rody."

Zde jest Ťečeno Rodinovo utrpení i Rodinova velikost; zde jest
také uzavŤeno pochopeni vzniku a smyslu jeho Balzaca.
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PoněvadŽ nenalezl ve své době velikého jednotícího principn.r nad-

osobního - katedrály ani hmotné, ani duchovní - poněvadž vládl
všude rozpoutan1i atomism, byl odsouzen k vášnivé honbě za silou,
krásou, pravdou pralesem forem pŤírodních i historickj'ch; stal se
lovcem pohybu a vyrazu' jak se sám kdysi karakterisoval. Ale kaŽd'é
vítězství kladlo s logickou nutností boj novj' a žáda|o novj.ch vítěz-
ství, aby byla udržena vítězství stará. Rodin v tomto nepŤetrŽitém
boji vítězil stále, ale začínal také stále od začátku. Proto tesknota
jeho, tr1izeĎ jeho, žízeí jeho po absolutnu se tím neumenšovala;
naopak rostla mučivěji a mučivěji. odtud bouŤlivj. tlak, vášnivá
tíseů, propastnj. vír jeho umění, jež nese v sobě jakj.si osten melan-
cholie, osten mučícího nedostupného idealismu; tento osten nikdy se
neotupující jest lidskou i uměleckou hrdostí Rodinovou, drivodem
jeho lidského i uměleckého heroismu a místy až světectví, atre mučí
proto neméně jak svého nositele, tak nás, pozorovatele umění
Rodinova.

Rodin sám pojímal pŤekrásně své dílo, svou tvorbu, jako protest
proti nedokonalosti a nedostatečnosťi reálného světa jevového. Jeho
sochy ztělesĎovaly mu, jak pravil,,,vzepětí duše za tím královstvím
snad pŤeludnfm neobmezené pravdy a svobody.,, ,,Zd,e jest opravdu
tajemství,.. dodával, ,,které mne vzrušuje... Tyto věty nemají však
jen platnost metafysickou, mají i platnost uměleckou, estetickou.
Království, za nimž spěla vášnivj'm napětím jeho díla, bylo i kráIov-
ství neobmezené krásy; ale ono jim unikalo, a to bylo pramenem jejich

mučivé tísně. A že jim unikalo, mělo pŤíčinu v základním naturalismu
a historismu jejich pojetí v duši mistrově, která, ačkoliv hluboce
zbožná, ano právě proto, nastolila, musila nastoliti osudnj,m ridělem
moderního umělce za ,,nepŤítomnou katedrálu.., abych užil slov

Carriěrovj'ch, ,,věčné formy pŤírody a lidství...
S tohoto hlediska lozumíme pak Rodinovu Balzacovi. Jest veliké

tv rčí vybočení na nové dráhy umění duchového proti umění natura-
listnímu, velikj' tvrirčí pokus o novf dekorační styl v nejvyšším
smyslu slova, kterf by byl nejen poukazem k vyšší jednotě, n1ibrž
pŤímo jedním z prvních k ní kamen stavebních. Žiieme v době

dalekosáhlého' nedomyslitelného posud pÍelomu kulturně duchového,
kterj'se počal projevovati na rriznych polich nedlouho po počátku
století, drahně let pŤed válkou a jehož dokonáni, bezděky a nepÍímo,
uspíší asi tato světová válka. Yšecky odvěké problémy pĎírody,
poznání, pravdy, stylu, kladou se jinak, ne z libovrile, nj'brž drisled.
kem osvětleni, jeŽ padá na ně z nov1fch naléhav1ich tvrirčích rikolú.
A tyto nové tvúrčí rikoly budoucnosti zptisobí, že jak budou zapadati
do tmy a odcizovati se nám některá díla Rodinova' na něž snášely se
posud sympatie většiny pozorovatelri, tak bude pŤibližovati se nám
jeho Balzac jako dílo těhotné osudnj'm smyslem, opravdovj' most
mezi minulostí a budoucností.

Dnes vyfiaty jsou už život i dílo mistrovo ze všelikého pozemského
tlaku a spění, ze všeho časného nepokoje; dílo jeho, pŤenesené na
oblohu, jest pro nás dnes již hvězdou-stálicí a určuje již a budo stále
více určovati, kladně i záporně, dráhy nás ubohj'ch plavcrl, zmita.
n1fch na moŤi lidské snahy a lidské nejistoty.

Dílo jako Rodinovo jest nejen nejvyšší chválou svého tv rce,
njlbrž i pj'chou jeho národa; národ, byť nepŤímo, jest jeho spolu.
tvťrrce. A v dílo Rodinovo opravdu vtělily se nejlepší ctnosti fran.
couzské národní duše: potŤeba jasu, logiky a harmonie, heroism
drlslednosti, umění i odvaha domgsliti, neklesnouti a nestanouti
v p li cesty, enthusiasm sily a krásy, svobody i iádu, enthusiasm
činorodj. a činotvornjl, kter:i pŤijímá podněty ze světa objektivného
a chce prisobiti na svět objektivnf a podati jej tak sv1fm dědicrim
lepši a dokonalejší, než jej pŤijal.

A tak s pokornj'm díkem velikému zvěčnělému yážeme nerozlučně
i pozdrav jeho živé, spanilé, silné vlasti.

Jest a Dude vládkyní nad duchy.

s,l


