
Chceme alastnt rtoil! jazgk, nnaouÍeč tuarouou a to znamená: chceme,
aby běžnj. jazyk našeho života, kterj.m mluvíme i zpíváme, radujeme
se i trpíme, žijeme i umíráme, stal se základem a jádrem našeho
jazyka uměleckého, v kterém by byla psána vj'tvarná báseĎ dneška,
jako minulé věky napsaly svj'm jazykem báseů svoji.

PŤíčí a hnusí se nám Žíti z odpadkri vj'tvarnj.ch hodú minulj'ch dob
a jich styltl, žiti cizím vyprijčenfm a vyžebran;im životem, strašidel-
n m a uměle galvanisovanj'm životem dávno zetlel1 ch věkri. Štítíme
se bezduchj.ch archeologú umění, kteŤí v dávno mrtvém iazyce,
v odumŤelé Ťeči forem, jeŽ dávno již ztat1|y svoji raison d'étre,
skkidaji a skrddajt své vftvarné padělky. Pochopili jsme nepodplat-
nou souvislost kultury a vj.tvarnj,ch forem, které jsou jejími orgány
a které oďumírají současně s kulturou, jež je vytvoňila a jimiž se
projevila - a právě proto jsme nemilosrdni k těm, kdož porušuji,
zvracejí a falšují tento aelik! zdkladnt rgtmus uměIeckého a kulturniho
žiuota, sám zákon jeho organické evoluce. Máme k nim odpor jako
k penězokaz m nejvyšších životních hodnot a k travičrim všech
svat ch pramenri uměleckého života a zdraví.

Chceme žíti tŤebas chudě, ale po saém, ze suého, poctiuě - ne živo.
tem umělj'm a fantomatickfm, n brŽ skutečnjlm, reálnfm, Žíti jeho
rytmem a jeho tepnou a piti z čistjlch studní největšího tajemství:
z píitomnoslÍ. Pochopili jsme jako nejvyšší uměleckou ÍilosoÍii, že
kažďá práce, každé umělecké dílo, které není zároveĎ a v první Ťadě
činem vírg a odvahg, protestem proti malodušnosti a mdlobě, jest
v zárodku churavé a ochuzuje se o nejsilnějšía nejživotnější zdroj
inspirace, kterj'vyvěrá na této zenri.

Proto pňi dnešní obrodě t. zv. uměleckého prťrmyslu nejde jen
o umění staré nebo mladé a nové - tre, jde o víc: jde o novou,
opravdu lidskou a krásnou kulturu životní, jde o noaé ctnosti noaé
kultutg: utru, oduahu, poctiuost, o nové čistě lidské šlechtictví, které,
má-li bft trvalé a vj'znamné, musí projít dobou ponížení, potupy
a zneuznáni a musí bj't odtud, z b|áta ulice, všemu navzdory, zdvih-
nuto na štit silnj.mi pažemi a silnějším ještě srilcem. Jakf dalekj.,
jakf krásně dalekf dosah a dostŤel má toto nové hnutí k Životut

Problém národnosÚi Y r.nění

PÍedndška

Nenaleznete tak hned pojmu méně a hriŤe chápaného, než jest
pojem národnosti v umění a.národního umění, ačkoliv nebo snad
právě proto, že jim hlaholí vaše noviny, hlučí vaši kritikové i umělci
a že i vy sami obracíte je snad několikrát do roka na jazyce - že|, Že
jen na něm a ne v srdci a mysli: nebot pŤihodí-li se již českému člo-
věku neštěsti, Že si vzpomene na umění, neděje se to skoro nikdy
v tiché meditaci samoty, v sebrání mysli, njlbrž vždy skoro ve společ-
nosti, v marném, lichém a prázdném jejím tlachu, a pak neobejde se
to nikdy bez druhého neštěstí, že klade českf člověk postuláty ne na
sebe' jak1i by měl bj't, aby si umění zasloužil, nj,brž na umění, jaké
má bj't, aby si získalo jeho pňizeí a souhlas: a tu b1 vá postulát národ-
nosti na prvním místě s hotovostí a samozŤejmostí, která ani netuší,
kolik záhady, bolesti, rizkosti a hrťrzy ukrylo se pod toto zprofanované
slovo a ještě zprofanovanější cit.

A všimněte si hned, že nikdy ve starších dobách, kdy umění žilo
většinou ještě na dvorech knižat a v jich službách, žádn! král nebyl
pretenciosnější než náš dnešní prriměrnj. člověk: zdvihl-li Karel V.,
nad jehoŽ ňíší slunce nezapadalo, Tizianovi štětec, kter mu náhodou
vypadl zruky, jest to tak charakteristické pro iejich dobu, jako bude
jednou pro našť, jak v ní kažď! a kdokoli pod záminkou postulátu
národního umění a jiného, stejně problematického, že umění má
zrcadliti svoji dobu a společnost, pŤedpisuje a určuje básníkovi
a umělci samu roueít a sdm tgp žiuota, kterjm má žitijeho dílo: totiž
právě ten typ a ten prtirněr, kterj.m žije on, Petr nebo Pavel, ten typ,
kter;i odpovidá potňebě jeho zvyku a pohodlí: a to je roveĎ takové



kleslosti, nad niž nižší nebyla od věkťr znamenána na stupnici kultur-
ních hodnot.

Vaše oÍicielní kritika, novináŤská, literární i vftvarná, jejíž jedinou

charakteristikou jest, Že nemá charakteru, že nevede, nj'brž jest

vedena, Že nejde pŤed vámi, nj'brž kulhá s vámi a po pŤípadě i za
vámi a jest jen echem vaší myšlenkové pohodlnosti, opakuje vám
stokrát do roka, Žemáte od každého uměleckého díla žádat na prvním
místě národní charakter, a tak není dnes vpravdě .hesla' které by
pustěji a tyranštěji nutilo umělce k snížení letu a k uskrovnění
i zeskromnění samé touhy, s níž pŤistupuje k vnitŤní plnosti a bohat-
ství života i díla, neŽ jest postulát národnosti, jak mu rozumí největší
většina dnešní kritiky a dnešního obecenstva.

Nebot smysl tohoto populárního postulátu jest prostě ten: básníku
a umělče, buď jako my, zapŤi se a sestup až k nám _ a není.li ti tŤeba
sestupovat a zapirat se, tim lépe pro nás i pro tebe. Tak jest to demo-
kratické, tak jest to české a - dodávám já: tak jest to plebejské
pŤedevŠím, vjlnosné, ale i vražedné pro tebe. Básníku nebo umělče,
podávej nám náš život, nic než náš život _ to znamená: pozorrrj
trpělivě, jak uboze a male žijeme, pozoruj tobez omrzení rok, dva, tňi,
žij, pokud mťržeš a dovedeš, stejně jako my, aby ses celj' dal pro-
stoupiti naší malostí, a sepiš nebo lépe Ťečeno: opiš.a okresli to' jak
mrižeš nejsprávněji, to jest lhostejně, objektivně (jak se Ťíká) a ne-
utrálně, bez kažďého vášnivého vztahu k nám i k umění - nebot ten
by zakalil a rozrušil objektivně klidnou a nicotnou prázdnotu našeho
života i tvého díla - a buď jist, že's napsal román nebo namaloval
obraz, kterjl se nejen bude líbit, ale na němž kritika se zvláštním
uspokojením shledá, že je náš, českj', národní, pronikljl naším
vzduchem' a opravdu, aspoů toto poslední nedá se k naší hanbě
dementovat.

A tak došli jsme dnes tam, že největší většině našeho obecenstva
i umě}ectva není národní literatury nebo nároďního umění bez duoii
obmezenosti a malosti,bez duoii negace: pŤedně látky a sujetu a po druhé
umělecké metody a stylu. Aby se zdál náš spisovatel nebo umělec
národním, musí se pŤedně obmeziti, jak se Ťíká, na typicky národní

sujet, to jest na pevnou a vymezenou látku národní pŤešlosti, na

model prriměrnosti a prostŤednosti, kterj, zaručuje již svojí početností

hrubj.m myslím svoji domnělou národní charakterističnost - musí

čerpat ztakzvanlch národních prostŤedí a to znamená: z historickj'ch

a hotovj,ch ritvarri, ztuhlj.ch již a odumŤel ch, jimiž se projevil

a v nichž se kdysi zhmotnil národní život a duch - a to znamená

zase: nesmí se inspirovat vj'jimkou, jedinečností, rekem, vším záhad-
nj'm, spornj'm, nejist:im, tragickj'm a velik] m ve světě, krisemi
živych, bolestnfch, ale nepojmenovanfch posud drah, ne svj'm snem
života, jeho bezejmenné a nevyslovené posud hrrizy a krásy, nfbrŽ
prrlměrem a prostŤedností, 'kterou žiie a již zná ze zkuŠenosti nej-
početnější většina národa. A po druhé: tuto konvenční látku musí
básník nebo umělec traktovat konuenčnt metodou: hmotně, podrobně,
suše, bázlivfm a neutrálním vkusem, bez interpretační a stylové
smělosti, bez kritiky, bez pŤehodnocovací síly oka i ducha, citu
i obraznosti - rlzkostlivě se stÍeže, aby ničemu nedal jiné logiky,
jiného vj'znamu a dosahu, jiné kategorie, jiné perspektivy' jiného
seŤetězení a sečlenění, než jakj'ch mu právě zvykla dávati prriměr-
nost, o níž piše a pro niž píše.

Tak obmezuje se v literatuŤe národní umění buď na látky histo-
rické, ale traktované pasivně, bez velikého vnitŤního a osudového
vztahu, ktery má a musi míti každj. tv rce k minulosti' jako její
soudce, pŤed nímž se musí celá ospravedlnit, jako člověk, kterj' v ní
hledá tajnou aÍinitu a tajnou sympatii se sebou a pro svoje dílo, a na
sujety národo- nebo lidopisné nebo konečně obrazy zeživota urěitj'ch
mladších společensk;ich vrstev, to znamená konvenční a triviální
osnovy běžnj.ch románovjlch nebo dramatickj'ch dějstev, vyplněné
více méně pečlivě snesenjlm materiálem autorovjlch pozorování
a zápiskťr. A obdobně v malíŤství na malbu akademickj.ch' všemu
světu a v první Ťadě malíŤi lhostejnj'ch historií a representačních scén,
státních akcí a jinjch problémri dvorního ceremonielu, komponova-
nj'ch po zděděnj'ch formulích a viděnj'ch okem čalouníka nebo krej-
čího, bez nervu' vášně a rytmu, nebo na sentimentálně humoristické
genry nebo na malované kroje, zvyky a obyčeje lidové - ale vždy na



znesvěcující a otupující popis hmoty a modloslužbu její nepohnutelné
tíhy a mrtvolnosti.

Necht"se mluví o takovém umění v podvodné snaze epithety sebe
sonorněji znícími, necht se mu Ťíká epické, objektivné a plastické _ jsou
to jen mrtqim králrim uloupená roucha, mající zakrltíchudobu žeb-
ráckou: vnitŤní dutosta pustotu, nedostatek vnitŤního života a vulka-
ničnosti, mdlobnou neutrálnost, uměleckou i metafysickou bezpo-
hlavnost děl tohoto druhu. Nebot pravím vám zde klidně: největší
většina toho, co ctíte jako národní umění a čemu tleskáte jako národ-
nímu umění, není neŽ umění beznervní, tupé, rozŤeděné a ochuzené,
odsvěcené a znesvěcené, dvěma slovy a jedním pojmem: umění. skrz
naskrz negatiuní a negující a to osudně a nutně, chce-li a má-li vy-
hovět vašemu postulátu, za|oženému na vašem pojmu národnosti.

Neboť co jiného chce, co jiného vymáhá toto uaše národní umění,
než Život nízk! a sníženjl, položivot a neživot, život odmocněnf,
dŤímotnj.a rozŤeděny - zásadné a drisledné jeho ochuzování? A jakj'
jest smysl vašeho volání po umělcově pasivitě nebo, jak ťíkáte,
objektivnosti? ŽádnÝ jinj' než ten, že nutíte umělce k indiferentnosti,
lhostejnosti a tuposti a víc: že jej svádíte k tomu, aby zneužíval
svého umění k šíŤení a podpírání vší prostŤednosti a malosti. Neboť
popisujte je zevrubně a obšírně a nem žete jich již nenávidět, po-
pište je dúkladně a pňesně a bezděky jste je posilnili a zmnožilri,
poněvadž j,ste je tak pŤiblížili jinj.m.

A tak národní umění v tomto smyslu neni než negativní a pťo.
pagující tuto negativnost, nebot nezná a nechce znát očistné kritiky
a jejího velkého rozhorlení, které jediné by mohlo tuto |átkuvykoupit,
posvětit a umělecky umocnit. Jest negativné cďou svojí bytostí,
neboÍ kazí a snižuie sdm poiem tgpu - a po piedstavě, jaké si umění
dělá o typu, poznáte vždy, pravím vám, celou jeho jakost. vidí-Ii
umění typ v neiugšších exempláÍích lidství, v representantech, kteňí
znamenají vrcholy vyvojovj.ch vln národa a lidství, jest nejvyšší
a nejpožehnanější mocí životní, jeJi mu však, jako tomuto umění,
typ souznačnir s prťtměrem a s prostíedností, s největším množstvím
a počtem, pak jest jen usoustavněnj'm tykáním si se vší malostí

a mdlobou, jejich at vědomou at nevědomou propagací a jest

churavo a zrridno v samj,ch svj.ch koŤenech.
Ale pravím vám zde otevňeně: takové umění není a nemriže bj.ti

národním, nebot bfti národním jest jen toto: množit a stupítouat ntÍ-
rodní statek kladu, hodnotg, síIg, plnosti a charakternosti žtvotnt, roz-
množouati žeít sltiug , kttisg, uelkosti o. tragikg a děťIictut heroismu a oběti,
které jsme, nevědouce často o tom nebo zapomenuvše toho, pŤejali
po svj'ch lepších dědech a pradědech a z něhož nevědomky trávíme
a žijeme - nebot, nevím, jak jinak dalo by se pochopit, že stále
ještě pňeŽíváme svoji dnešní bídu a malost. Bj'ti národním znamená
pracovati na mystickém cíli a kolu, na dramatě světovém, v němž
národnost jest jen jedním z živ|tl' a hercri a pro něž jest dána jako

forma, cesta a dráha - cesta nevyhnutelná a jež se nedá ničím
nahradit.

Pojem našeho národního umění jest proto tak vražednÝ, že sám
náš pojem a cit národnosti jesttak negativnj', mechanickj'a mrtvolnf :
proto zabíjíme a odnervujeme všecko, čeho se dotkneme touto le-
dovou mrtvolnou rukou. Jsme lidé malé víry a kupecky skoupé
a lakomé lásky, lidé písku, suší, jaloví a stŤízliví, a náš pojem národa
jest podle toho: jest to jen a jen součet nebo součin vší naší malosti
a prostňednosti, obmezenosti a zkosti, všecka soukromá a osobní
naše ješitnost, negace a z|oba nadmutá do velkj'ch rozměr a znáso-
bená Ťadou nul - a nechápeme, Že jest to tak jen velká bída a velká
malost a velkj. zápor, kterj' dostáváme.

Ale národnost není negace' není Íikce, není mechanika, není ani
logickj ani psychologickf ani ethnickf ani jakfkoli jinf vzorec a
mrtvota formule, hra lenivé obraznosti a tupého. srdce, nic hotového
a uzavňeného' co se dá opisovat a kombinovat - národnost jest klad
a hodnota života, otevŤená cesta ke kultuŤe, žhav! proud lásky a
síly, víry a očisty, žáru a něhy, pravdy a tragiky, valící se pod
hvězdami z věkú do věkri, paprsek, kterj'm se nám zjevuje duše světová
a zve nás k spolupracovnictví na duchovém díle této země. Národ-
nost jest jen slovo pro uvědomění si života a kultury,danj'apňijatf
slib metafysického díla. Národnost jest pojem ne mrtvoty a pÍešlosti,
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120 nlbrŽ života a naděje - jest pojem ne statiky, nj'brž dynamiky
a dramatiky, jehož všecka síla a záŤe jest právě v tom, že má pro
sebe a realisaci svj.ch snri mgsterium budoucnosti, boží pole věkti
a čas , do něhož národ posud sel pracíaobětmi tisícri bezejmennj.ch
rekri a které nemriže mu proto odepŤit žeí spravedlnosti, slávy a
krásy. Zneazlat to _ a nic jiného nečiníte ani vy, ani vaše národní
umění _ znamená proto popŤít největší mysterium, které jest'

mysterium naděje v nutkající rytmus spravedlnosti adramatickou
logiku světa a života.

Ndrod jest slouo a poiem filosofické nad.ěie, nejblahoslavenější, která
kdy byla dána. A smysl Ťeči, kterou k nám mluví, radostné záruky,
kterou nám dává, jest tento: nejsem na štěstí jen bída' malost a pro-
stŤednost dneška, jsem tisíce velikfch.mrtvj'ch srdcí těch' jichž
jména opakuje historie, i těch, jichž hroby bez nápisri dávno jsou
srovnány se zemí _ jsem veliká minulost a ještě větší budoucnost,
naděje tisícrlvelkfch možností a pŤíští rekú a světcťr větších, než byli
vŠichni posavadní. Slovo a pojem národ mně Ťíká: nezoufej pro nízkost
a ubohost dneška, jest jen pŤechodem a mostem mezi velikostí
mrtvou a velikostí nenarozenou, branou, pied níž stojí, hotova vejít,
všecka jitŤní slunce, ukutá z klidu a slávy.

Proto první znak a víc, sama podstata a sám smysl umění vpravdě
národního jest vŽdy a musí bj't vždy ten, aby bylo kladné. to zna-
mená: nesmí opisovat a tím opakovat a množit slabost, nedostatek
a zápor dneška, nj'brž stupĎovat a zmocfiovat národní hodnoty. Musí,
abvch vám Ťekl všecko jedním slovem, d.ramatisouat ntiroilnt ctnosti,
to jest ukázati nám skryté a nejvyšší možnosti národní psychy pŤi
práci a díle metafysickém, sehrávající ve světovém dramatě svoji
symbolickou a typickou tllohu, musí nám je podat kladně stupĎovány
a prožehnuty ohněm svého srdce a vší jeho rlzkosti - a stavba
i zprlsob tohoto dramatického Ťešení musí bj'ti podstatně jeho vlastní,
vlastní heroismem jeho nejnapjatějšího snu.

Ale to pŤedpokládá nevyhnutelně umění aeliké silg charakterné:
máJi básník dramatisovat národní ctnosti, musí je nejprve rozpoznat,
musí provést nejprve nebojácnou kritiku národního charakteru, za.

vrhnout mnohé, co se pokládá za ctnost a sílu, a vyzdvihnout, zpŤi-

tomnit a uvědomit národu mnohé, co ve svém charakteru podceůoval,

pŤezíral a zanedbával. Národní umění musí bjt aktem kritikg boÍiué

i tuo1i'ué, nesmí jen slepě a trpně opisovat, nj.brž rozlišovat charakter-

ním a hrdinnfm soudem kažďá poesie a umění opravdu národní jest

v první Ťadě soudem nad národem. Bez této síly charakterové, ne-

boJácné a hodnotící, není národního umění - v ní jest všechen jeho

vj.znam pro rr1st a rozvoj národnosti, nebot národní duše jest pŤedem

metafysickjl cíl a rlkol, jest fada čistě lidskj.ch met, kterj.ch mriže bj't

dosaženo jen prostŤedkem a formou národa, jest drama, které musí

rytmovat a jehož tok a stavbu musí vést a Ťídit básník a umělec.

Bez této ryze lidsky charakterové a odvážné síIy není národního

básníka a umělce. Proti ní hŤeší všichni, kdo špatně rozpoznávají

národní ctnostio kdo berou za ctnost nedostatek a mdlobu, vadu

a malost národní, nebo, ač vědí, že to jsou slabosti, pňece je poetisují

a tím posilĎují a buď z pohodlí, buď proto, že milují národ láskou

opičí a slepě zbožůující, netraktují je tak, jak jedině zasluhují, to jest:

velikj'm hněvem a očistnj.m rozhorlením, soudem a odsouzením,

ohněm hrúzy a trestu, v němŽ chtěl dáti uhoŤeti jednou provždy

některj'm z|!m a špatnj'm stranám italské národní povahy Dante.

Jako typickf doklad tohoto národního umění v špatném smyslu

slova, skrz naskrz negativního, bázlivého a bezcharakterního, nicot-

ného a konvenčního, uvedu vám, jednoho za všecky, francouzského

písničkáŤe Bérangera. HŤích a vina jeho, z niž p|yne všecka ostatní

nulnost a bědnost jeho uměníčka, jest, že nerozpoznal ctností ndrodnt

psgchg avza|za ně negace, nedostatky, slabosti, obmezenost, malost,

mělkost, banálnost a trivialitu a snažil se je poetisovati a učiniti

roztomilj,mi. To, co jest Bérangerovi francouzskj,m tgpem, jest jen

prostŤednost prriměrnosti, jest jen malost a bída nejpočetnější vět-

šiny, těch nul, které se věsí na jednotky a individua. Francouzskj.typ
a charakter v jeho pojetí jest jen snriška malostí a neschopností.
Podle něho francouzská ÍilosoÍie jest jen zásadná a zoufale dúsledná
neschopnost k metafysickému pojímání života _ kterou bráti za
něco národního bylo ostatně tragickou vinou tolika francouzskj'ch



autorú od Rabelaisa po Maupassanta - francouzská láska jen zá-
sadná neschopnost k velikému a tragickému prožití erotického osudu,
francouzská poesie zásadná neschopnost kaŽdé velké tragiky a krásy'
všeho velkého a ryzího citu a stylu a pověrečnf strach pŤed nimi,
francouzská ethika soustavná a zásadná nízkost v koncepci rozkoše
i bolesti, viny i očisty a usoustavněné nejvulgárnější chytráctví.
A všecku tuto obmezenost, malost, nízkost, pustotu a banálnost,
která byla nejvlastnějším nedostatkem samého autora, člověka pro-
stŤednosti a prŮměru, snaŽil se poetisovat a učinit roztomilou svjlm
lichotn m' pŤisluhujícím, virtuosním, nemuŽnj'm a necharakterním
uměníčkem, uměníčkem, které má cosi číšnického od své elegance
až po svou vulgárnost a hrubost.

Vedle něho a proti němu Alfred de Vigny je vzácnj'm dokladem
positivního a nejpositivnějšího Ťešení národního 'umění. Soudil ná-
rodní charakter, rozlišil mezi vadami a nedostatky a potencemi
a ctnostmi, zamít| ony a z těchto učinil symbolické herce ve svém
metafysickém dramatě : ukázal francouzskou myšlenku, francouzskou
Íilosofii i citovou noblesu pŤi nejvyšší kulturní a metafysické práci,
titočící na nejvyšší problémy vnitŤního i citového žívota, bijící se
o nejvyšši styl a zápasicí o nejtragičtější krásu. Po nejvyšším snu
svého nenasytného samotáŤského srdce zformoval charakter národní
psychy, a není pochyby, že jé dílo jeho o to národnější Bérangerova,
oč ideál jeho je věčnější než ideál Bérangerri.v, jeho uměleckj'i lidskf
charakter hrdinnější a jeho básnická potence kladnější a vyšší než
Bérangerova, Záhy poznali sami Francorrzi, kteií z počátku tleskali
Bérangerovi a měli pro Vignyho jen chlad mlčení' jak nenárodním;
to jest protinárodním, snižujícím a ochuzujícím fiancouzskj. národní
charakter, jest Béranger a jak kladnj'm, hodnotnjm, heroickj'm,
množícím a stupůujícim sám národní statek je Vigny _ a nebylo
možno, abyjinak vypadl poslední a konečnj'soud, neboé pro Vignyho
byli všichni velcí a čestní mrtví i všichni velcí a čestní nenarození:
všeho, čeho bylo tŤeba, bylo jen, aby se jich několik narodilo.

A stejně u nás' jak pŤestávali bj,ti národními Tylové a Tomíčkové,
tak se jím stával K. H. Mácha: neboť nebylo možno neviděti, oč

kladnějším, heroičtějším a charakternějším byl i v prvním svém
rozběhu a pÍi zdánlivé i skutečné své negativnosti tento bdsník neŽ
oni prostňední a prriměrní - Ťekněme spisovatelé.

PŤi vší rictě a lásce, kterou cítím k Janu Nerudovi, jest mi ne-
možno neviděti na něm nedostatek této hrdinné a nebojácné soud-
nosti, v níž spatŤuji vlastní hodnotu a klad národního básníka
a umělce: tragická vina Nerudova jest _ a u něho lze mluviti
o tragické vině, nebot byl rek - že nelišil dost heroicky a silně mezi
národními ctnostmi a národními slabostmi a že poetisoval často nedo-
statky a obmezenost, dělal jeroztomilj.mi a zábavnj'mi' kde je měl
mrskat a trestat hněvem a rozhorlením: jeho láska k národu byla
spíše jeho slabostí než silou: miloval často národ ne hrdinnou láskou
soudící a trestající, ne láskou kladnou, nj'brž často jen láskou trpnou
a zápornou, oddanou, pokornou, nekritickou a lichotnou, tím fata-
lismem veliké a osudné vášně, v němž byla jeho tragika a pro kterf
našel několik nezapomenutelnfch akcentťr veliké, temné, ztazené
a hoŤké poesie.

V tom jest podstatn! znak národního umění: musí bj't charakterní
a nebojácné a určovat směr a dráhu rrlstu národní duše buď negativ.
né, že velikj'm očistnj.m hněvem a rozhorlením trestá její mdlobu
a malost, nebo kladně tím, že národní ctnost, kterou rozpoznalo ne-
podplatnfm svfm soudem, dramatisuje a ukazuje pŤi světovém
a metafysickém díle a tím ji nutí k projevu nejskrytějších sil a nej-
vyšších možností. Každfm zprisobem musí národní básník a umělec
dovésti viděti hluboko, nekonečně hlouběji než vidí všední den
a pr měr, a nedotčen mdlobou a slabostí dneška' sám zmocněn
charakter a tím typ, tozpoznati věčné živly a složky od efemerních:
jen ten, kdo slyšel podzemní rúst nejtajnější národní setby, mriže bjlti
jejím zahradníkem. Problém národního básníka a umělce jest v první
Ťadě v hrdinném, soudícím a lišícím zraku a v druhé Ťadě v drisledném
a vysokém heroismu jeho charakteru, kterjl se nesmlouvá, nepodplácí
a nelichotí nikomu.

Potom vám bude provždy jasno, že národnost musíte hledat
a dovésti na|ézat vždy v ryze psyclrickj'ch a charakterovjch kvali



tách, v síle, teple, oďvaze, něze a vroucnosti srdce a intelektu, ve
všem, co tvoŤí sám dech, tepnu a rytmus díla, jeho bytostnou a
tragickou krásu, co hraje a jiskňí v něm a hoŤí a svítí nad ním jako
neiagšší suoboda neboidcné a hrdé duše a ne v tom, co jest dílem hmoty,
látky, vnějška a náhody a temné a spoutané jich modloslužby.

Pochopíte pak, že ku pŤíkladu ryze intimní, lyrickj. a erotickj.
román, obrácenf jen k vnitŤní kultuŤe citovj'ch vztahri a hodnot
a oddan:i jí, mťrže b}lti _ a je-li jeho autorem velkj' a silnj. talent
a uměleckj' karakter, vždy také iest _ tisíckrát národnější v klad-
ném a virtuelném smyslu slova než historická nebo sociální nebo jinak
popisově určitá, vymezená a obmezená práce, která po národnosti
necudně šilhá a jí tendenčně nadbíhá: dílo první, intimní, jest národní
samou svou lyrickou něhou, svfm básnickj.m teplem, zvroucněním
a potencováním citu, jeho bohatstvím, temperaturou a stylem _
vším nervovfm a duševním sv.jlm kladem, hrdinností své naděje
a víry, kterou stupůuje a zjemíuje samy podmínky a zák|ady
psychického národního života.

A bude vám i jasno, jak ku pň. ryze koloristická fantasie, barevná
symfonie velikého malíŤe mriže bj.t a jest kladně a typicky národní,
tiebas neměla nic společného s prrlměrem barevného zŤení a cítění
a koloristické kultury národa, ano právě proto, že nemtÍ s nimi nic
společného: m že bj't národní hrdinnjlm zp sobem' jakj.m zbásůuje
světlo a tmu, jakj'm cítí a hodnotí akordy barevné, smělostí nebo
něhou, jakou je váže, stupřuje a harmonisuje - nebot tÓny a valeury
barevné nejsou tu ničím jinfm než znakem a vfrazem nervového
charakter a soudu, projevem kultury smyshi a taktu srdce.

Nebo drama zcela intimní a metafysické mriže bÝt - a jeJi jeho
autorem silnjl talent a uměleckj. charakter, lesÍ také - národní
jemností a čistou, nesmlouvavou ryzostí mravního soudu, jakj.m staví
a rytmuje dramatickf problém, novostí a nekonvenčností stylu,
jakj'm jej zauzluje a rozuzluje, noblesou a charakterní krásou své
celkové bilance, zákonností a jemností osudri, jimiž feší a očištuje
charaktery svj,ch osob: jest národní samou hrdinností a čistotou,
kladem a bohatstvím svého soudu a hodnocení, jest národní samou

dtivěrou, kterou volá své zjemnělé otázky do národního svědomí
a kterou očekává od něho charakterně čistfch odpovědí, jest národní
vším svj'm uměleckj'm a lidskj.m statkem, množícím statek národní,
jest národní silou svého dostŤelu, kterou zkoumá hloubku možností
a ukryté ctnosti národní psychy.

otázka po národnosti umělcově musí vám bj'ti vždy jen otázkou
po jeho vnitňní síle a potenci, po velikém' rozhodném kladu jeho
bytosti, po jeho metafysickém a náboženském vztahu a poměru
k životu, po dramatické stle ieho naděie. Jest to konec koncri vždy
otázka po básníkově nebo umělcově hrd"instut.

Nebot národnost v umění není, opakuju vám, v ničem analytickém
a popisném, není ani logickou, ani psychologickou formulí, nj,brž
vnitňním teplem, odvahou a silou: německj' básník nebo umělec,
pokud jest národním, jest národním v tomtéž a pro totéž, proč jest
národním, je-li národním Ital, Francouz, Angličan, Čech, Rus, Polák
- kdokoliv: jest národním sv1im heroismem, kladem svého díla, jeho
metafysickou nadějí, poslední polaritou a synthesou celého svého
zjevu a celé své bytosti, grauitací suého srdce a chatakteru _ a ne
vtipem, jeho bystrostí a čiperností, ne v1fpočtem, ne chytráctvím, ne
drobností a malostí. Neboé, jeJi co internacionálního, jsou to jen ony,
a m že.li nás co vykoupit z jich zoufalé bídy a mrtvolnosti, jest to
jen národní umění, ale ovšem ne národnÍ umění ve smyslu, v jakém
jest zvykem rozuměti tomuto pojmu u nás, nj'brž umění nesené nej-
šÍlenějším snem srdce a nejsilnějšími perutěmi odvahy a kladu.

Tak pochopite, že nejrúznější umělecké charaktery protivné
psychické rasy mohou bfti současně národními, nebot národnost
jest mravní vlastnost a hodnota, heroismus odvahy a gravitace srdce
_ jest obecnj. rlkol a cíl, poslání zformované a pojaté po typu vlastní
duše a vlastního srdce. Bj.t národním znamená uzlti dobroaolně na sebe
bŤemeno praudg a ieit utrpení, znamená noblesu a rytíňskost duše,
která dobrovolně volila trpkost a zamilovala si ji, poněvadž v ní
poznala odsvěcenou hodnotu, jíž chce a musí vrátit šlechtickou
korunu, znamená noblesu a rytíňskost duše, která dala všemu ne-
hotovému, spornému a problematickému, temnému a opovrŽenému



pŤednost pŤed hladkostí, pohodlím, elegancí a líbivostí, poněvadž

touží pŤeorati a pŤesíti roli života - bÚt ntirodntm jest uťtle k utrpent

a k hrilinstut a služba nad.ěie a aírg na popleněnlch polích času.

Prohlédnete-li pod tímto zornj'm rlhlem vj.voj všech evropskj.ch

národních literatur, pochopíte jej bez nesnází a ověŤíte základní zákon

národnosti, Že jest totiž ce|á složena v methodě srdce a charakteru,

v bolestném Ťádu hlubší a trpčí pravdy, v oddané službě dalekého

a nejvzdálenějšího, Ý noblese a utrpení sk{vané, hněvivé a trestající

lásky.
Nebot jak a kdy vznikla italská národní literatura? Tak a tehdy'

když několik nebojácnj'ch srdcí a pŤedem největší z nich, Dantovo,

odvrátilo se od hotové latinské literatury a kultury a jejího ducha

elegance a pohrdlo snadnj.mi a hotovj.mi rlspěchy v ní a zamilovalo si

drsnost, trpkost, temnotu, nehotovost, syrovost šlapaného aolgare,

nezformované prostŤedky i nezformované vlrazy k temnj'm a dale-

kfm, nejistj.m a spornfm cílrim. A jak a kdy vznikla francouzská

národní literatura? Tak a tehdy, kdyŽ několik odváŽnj'ch srdcí

odvrátilo se od hotové' dovršené, hladké, pohodlné krásy latinské neb

italské a španělské a pocítilo touhu promilovat drsnost, trpkost, hoŤe,

ale i podivnou a jímavou sílu, která posud byla pro opovržení a po-

směch vzdělanj.ch a učenj,ch. A jak a kdy vznikla německá národní

literatura? Tak a tehdy, když několik hrdinnj.ch a oddanj,ch srdcí

odvrátilo se oď hotové, dovršené a umrtvující krásy francouzské a

zamilovalo se pošetilou a posměch budící láskou do domácí drsnosti,

trpkosti, do nechápané charakternosti a krásy chladné domácí pridy.

A kdy a jak vznikla ruská národní literatura? Tak a tehdy' když

několik bohatj'rskfch a nebojácnj'ch srdcí zošklivilo si hladkou

a pustou eleganci a snadnou prolhanost forem a citri západních' at

německ1ich, at,francouzskj'ch, a k pohoršení a posměchu většiny jalo

se sloužit nové, drsné, hoŤké a opovržené kráse domácí.

A tak vždy a všude, všimněte si, jest národnost v umění a v litera-

tuŤe jen slovem pro oiluahu noaé krdsg a pro hrdinnou uťtli uměIeckého

chataktetu, kterj' posvěcuje opovrženj' všední den na svátek a ne.

bojácně pŤenáší korunu tradice na city, vyrazy a formy posud pí.e-
zitané, podceůované a neznámé. Vždy a všucle jest národnost jen
obrazem a podobenstvím velikého kladu tvrirčí duše, která v noblese
sobě vlastní dala se do služby bolestného Ťádu a yza|a na sebe dobro-
volně utrpení pravdy a hloubky. VŽdy a všude mriže bj'ti národní jen
vnitŤní hodnota a klad, jen heroická potence duše, která jest jen
stupůovanou, do jinjlch sfér pŤenesenou a docítěnou ctností národní
nebo rasovou. Vždy a všude národnost v umění pňedpokládá herois-
mus a proto pŤedpokládá soud nad národem, tvrirčí pohled na jeho
charakter, jeho pŤehodnocující a stravující oheĎ - pŤedpokládá lásku
soudící a trestající a pŤekonánímdlobnélásky opičí alichotící' Vždy
a všude jest to láska trp}osti, hloubky a drsnosti, láska v nejvyšším
slova smyslu charakternri, která vede národního genia, básníka nebo
umělce, že posvětí dotykem svého umění a poesií vlastní tragiky cosi
posud pňezíraného, necítěného, opovrhovaného a odstrkovaného
a za|oži tak novj' Ťád a novou tradici nové charakterné krásy, na
kterou pak později monopolisuje se mělkj'm srdcím a myslím charak.
ter umělecké národnosti. Proti těmto temn1im modloslužebníkťrm
hmoty a náhody musíme vždy znova a znova akcentovat tvrirčí
bharakterní oheĎ genia, posvěcujíci sílu jeho nejnapjatějšího snu,
synthesu a klad celé jeho bytosti, jeho metafysickou naději, která
nám otevírá pole možností větší, než na které kdy vkročila pod hvěz-
dami noha rozsévačova nebo žencova.

Proto pochopite, že mluví-li se o Diirerově němectví - a mluví se
stále častěji - rozumí a mriže se tím rozumět jen mrauní charakter
ieho linie, její tvrdá odvaha, síla a nerichylnost a že jen proto se v ní
m že vidět synthesa a symbol, exponent němectví, které se současně
projevilo se stejnou chrabrostí v reformaci

A mluví-li se o germánství Rembrandtově - a mluví se stále
častěji - porozumite, Že tu zase jde o mravní a charakterovou,
intimní a stglouou ctnost a suatost, která nově a nezvykle osvětlila
sq m hrdinstvím samy hlubiny a viry celého plemene a temné jeho
dílny. Germánství Rembrandtovo nenj nic hmotného a látkového,
nj'brž nejvnitŤnější a nejpodstatnější vztah jeho k životu a svému



umění: jeho irrtinrní a náboženskj'vztah ke světu světla, stínri a mlh,

vroucnost jeho zrakové }rorečky, sláva jeho tragické vise a sabbatové

svatvečerní magieo polévající nehasnoucí nadnebeskou záÍi kaŽdf

ubohy stŤep a rilomek nejbědnějšího světa, štědrost zraněné královské

duše, která si pŤebásĎuje svět do jazyka své touhy a zapaluje nad

ním požáry svjlch zrazenj.ch snri - všecko (a na to kladu driraz

a k tomu obracím vaši pozornost), co bylo odporno, nesrozumitelno

a nepochopitelno j eho ursteuník m jako drsnost, trpkost, podivínství,

nehoráznost a barbarskost a co se dnes cítí jako tragickj'a podstatn1i

sklon plemenné psychy, nebot se to projevilo později ve filosofii

a v poesii obdobnou potencí a v obdobn1ich ritvarech.

A analogicky, mluví-li se o Goethově němectví - a mluví se stá]e

čas tě j i - pochopí te ,žeSe tímmys l í cha rak te r j eho in te l ek tu , k te r j l
se projevil v Gtjtzovi von Berlichingen jako v IÍigenii, poněvadž

nebyl vázán látkou, nybrŽ - a to je vlastní jeho znak - stál vždy

nad látkou jako experimentátor forem a stylri, jako lačnjl barbar,

toužící vyzkoušeti svoji duši ve cvicích všech dob a časťr a obohatiti ji

sympatiike všemu, jako člověk raněnj, žiznipo kultuŤe a hasící ji ze

všech studnic, at historie, at pňírodních věd, a pŤitom duch velikt:

organisačni si|y a že|ezného zdraví, které jej zachránily pŤed bez.

chárakterností, jakou by pro jiné skončila tato životní praxe, jako

heros,kter j .pŤekonávalneustá leasoustavněvšechnysebevraŽedné
sklony své osobnosti a své doby - a své době neněmeck! celj'm stylem

svého života a pŤedem citového ustrojení akázné a teprve dneškem

cítěnj' jako symbolickf pratyp samj.ch základních Živlťr a potencí

německé psychy.

A stejně v našem českém světě češství Nerudovo nebo Alšovo'

které tak živě cítíme, není, jak se Ťíká, v jich českj.ch sujetech

a látkovj.ch omezenostech - nj'brŽ jest v nich pÍes ně a protí nim.

Jest v jich charakterní síle, v kladu a heroismu jich citrr. Je v zatrpklé

vrini několika písní Nerudovj'ch, jest v jeho neumoŤitelné lásce,

kterou se tento zraůovanf a nemocn člověk jakoby horečn;ima

roztápanj.ma rukama chytá života' a pro jejíŽ temn; fatalismus našel

několik slavnj,ch a těžkj,ch rytmťr a Slov, na nichŽ leží pohled umíra-

jícího a proserpinská prilnoční rosa. Jest v neustupně, charakterně
čisté síle l inie, kterou Aleš napsal - doslova napsal - někoiik taktri
naší epopeje - jest ve všem, co bylo tak cizím a nepochopiteln1ilm
jeho druhrim a co uráželo svojí pŤímostí, drsností a trpliostí prriměr-
nou konvenčnost té pseudosalonní nicotnosti, kterou pokládali za
typ češství.

Národnost v umění a v poesii není nic neŽ ctnost hlubšího a nej.
hlubšího pohledu a doh]edu v temnou podsvětnou dílnu národní
psychy, hrdinnj' soud, kterj' dovede rozlišit věčné od efemerního,
podstatné od vedlejšiho, typické od náhodného a prriměrného a vy-
náší tak na světlo živ|y a látky' které stejně udiveně a odcizeně patňí
na světjako svět na ně:iesl tak hlubok! klad,že bluriuždg citěn iako zti.
por prťtměrem ursteuntkťt - a v tom právě je tragickjl paradox každélro
ve]kého národního urrlění: po této tragické ironii poznáte je nejbez-
pečněji.

Národní genius básní vždy metafysické drama, kde prťrměr a nej-
větší většina vidí jen stňízlivou empirii, vidí spor, napětí, temno,
vroucnost a záhadnost, hr zu a rlzkost, kde jinj.m je všecko jasno,
k]idno a hotovo, mrtvolně jasno a hotovo. Je vŽdycky zásadrry rozpor
mezi národním typem, jak rozumí mu většina a prriměr, a jak chápe
jej národní genius: oněm jest to pojem staticky, hotovjl, neměnnj
a dany, kter;i se dá vždy vypočíst nejprostší matematickou operací
- tv rci, básníku a umělci jest to nejvášnivější sen jeho srdce, nej-
větší dostŤel jeho heroismu. Chápete, žeblti národním jest jen slovo
pro tento rozpor a jeho tragiku, jest jen slovo pro vril i k pravdě a pro
noblesu trpkosti a utrpení, pro gravitaci a charakter Stdce, p I priuilej
a pťtl kletbu; privilej i kletbu, jak1imi jest poslání genia v díle této
země'

Každy tvrirce - a čím větší, tím více - milrrje svrij národ ne jalio
skutečnost, n:ibrž moŽnost, jako látku nov]ilch a velkjlch možností,
jako slib a záruku budoucích ctností: miluje ne dnešní empiri i národa,
nj'brŽ svtij sen a svoji víru národa očištěného, roztaveného a pňelitého
v ohni svého hněvu a své lásliy a nositele svojí raŽby a formy. Každ!
tv rce a genius pňekládá s Nietzschem slovo ,'Vaterland.. slovem
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1 3 1130 ,,Kinderland..: vlast našich otcťt ve vlast našich dětí. Nebot národ
jest národním jen odkazem minulosti a slibem budoucnosti, poselstuím

kulturniho ctle, kteté nese z věkri do věkú na vlnách hrdinství a

tragiky, krve a snu, lroi.e a touhy, viny a očisty _ drahou a cestou ke

kulturním kladťrm a hodnotám z ndrod je slouo ftIoso|ické naděie.

Milovat národ a uctívat národnost znamená milovat a uctÍvat

mysterium naděje a vykoupení, hrdinství a krásy - a to pi'ímo

vyžaduje: nenávidět všecku dnešní malost, bídu a nizkost, cítit k nim

vášnivj.hněv a odpor, odvrátit se od samého dnešního běŽného cítění

a pojímání národnosti. To zavazlje k hrdinství, pojímati sám dnešek
jako cosi, co musí zahynout a má smysl a cenu jen potud, pokud hyne

a ustupuje čemusi většímu, světějšímu a krásnějšímu. Proto a jen

proto byli národními všichni velcí tvrircové, básníci a umělci - aé je

to Dante, at Mickiewicz, at KrasiĎski, at Slowacki, at Gogol nebo

Dostojevskj', at Goethe, at Hebbel, aé Nietzsclre - proto' že měli

heroismus nepŤijímati a neopisovati lhostejně a pohodlně národní

statiku a empirii, n1ibrŽ formovali a hnětli charakter národní psychy

po snech svého samotáŤského'a nenasytného srdce: rozpoutali větry

heroismu a touhy, jimž nestač1|a žádná plachta.

Národ a národnost jsou formou a cestou kultury a lidstÝí, prostňe-

dek, kterfm se ričastníme v světovém dramatě, zaslíbení a záruka
geni , věčné obrody života: ntirod mri a musí organísouat naší touhu

a žize po genioui a jeho posltinÍ. Národ má a musí bj't věŤící církví,

která chce vymodlit, vytoužit, ugnutit zrozeni geníc touhou, prací

a pŤedem heroismem života a skutkri. Všecka čest, sláva a vfsost

národa jest v tom, že nám láme chléb víry a naděje a dává pňíleŽitost

uctívati - neboť není vyšší a kulturnější ctnosti nad tu a není jiné

moŽnosti, jak posvětiti všedního a prostŤedního člověka. Vfsost,

krása a nenahraditelnost národa jest v tom, ženám dává hroby polo-

bohri, herori a světcri a nejen vyznačené hroby historick]ich rekri,

nj'brŽ i bezejmenné, se zemí srovnané a neznámé hroby zapomenuté,

legendární krásy, lásky, oběfl a síly, a že se vzpomínkou minulosti

dědíme i slib budoucnosti, záruku novj'ch a větších rekti' hrdin,

milujících žen, světcti a světic novyclr duševních iádri a ňeholí. Ne-
dědíme jen hmotnj'clr slov Ťeči a jazyka, nj'brž i všechen jejich

pŤízvuk, všechen nadzemsky lesk činrl, myšlenek, odvahy a obětí,
které projevila a nesla, všechny hrdinné a slavné děje a dramatické
situace, v nichž byla pronesena, vykňiknuta a za|kána, všechno po-
svěcení hr zy a všechen oblak krásy, kterf na nich ulpěl svojí temnou
a vášnivou kr pějí: nevyzpytné bohatství a symbolickj' smysl celého
metafysického a citového dramatu, v jehož službách sloužila.

Národ, kterj,není cestou ke kultuŤe a prostŤedkem posvěcení svfm
dětem, ztrácí smysl svého bytí: nebot lépe jest na tom ten, kdo jest
vysokj.m a krásn m zprisobem beznárodním, to jest kdo hledal
a nalezl kulturní bohy dle potŤeby svého srdce a charakteru v cizím
národě a klekl zbožně u jich oltáňri, než kdo je nízkj'm, prázdnj'm
a jalovj'm zprisobem národním, to jest žije v národě tupě a hmotně,
neuctívaje Žádnj'ch mocností a hodnot kulturnich a neposvěcuje
ničím svého Života.

Národ a genius jsou spolupiacovnici na mystickém díle téhož meta.
fysického dramatu a jest mezi nimi tisícerj.a tisícer vztah vzájemnj.:
národ pŤipravuje a vyvolává zrozeni genia, dává uzráti jeho dílu
žárem odvěkj.ch vášní i bolestmi a trpkostrni dne a dneška, vydraŽ.
ďuje a stupĎuje v něm šílenství heroismu a snu - genius utváňí,
pňelívá a pňehodnocuje národní psychu k novym drahám a cíltim,
zbrojí ji k novj.m boj m, odkrj'vá nové a hlubší složky jejích pod-
světn1ich koňen , napíná ji napětim a směrem nejvyšších svfch
moŽností a potencí.

Proto nem že blli nrirodní"ho uměnl. tam, kile nent ntirodntch ctností:
neboé ony jediné jsou nejen látkou, ale i polem autorovy a tv rcovy
experimentační odvahy a hrdinství, nejen jeho látkou, nj.brž i ostnem
jeho inspirace. Mezi národním životem a silou a vj.sostí jeho umění
jest tajemn1i, ale nepopírateln1f vztah a sepětí: poesie a uměnÍ Žije jen
z heroismu, a nejen z heroismu sÝj'ch tvrirc , ale i z heroismu sv ch
národťr: stále musí bj't doléváno tohoto nejvzácnějšího oleje na jejich
oheĎ, nemá-li pohasnout. Nemyslete proto, že m žeme žit nizce,
mělce a obmezeně a čekat vvsoké hluboké a hrdinné národní umění.



132 Aby mohlo pňijít veliké a tvoŤivé nároclní umění, musí píeďchdzeti

nrirodní čing, ndrodni heroismus, nrirodní noblesa -. národní umění

samo bjlvá jen posledním z velkjlch heroismri a spíše uzavirá starou

epochu, než otevírá novou v životě národnim. Národní umění zejména

vŽdy pňedpokládá neistarší a nejzdkladně!ší heroisntus žiuota - herois-

mus bezesloufich, nepoimenouanlch a ukrgtlch obětí - neoznačené

hroby tisícri bezejmennjlch, prostj.ch a hrdinn;ich srdcí - jichŽ život'

obět a smrt byly tak zákonné, prrihledné a samozŤejmé jako ptačí

píseů. Řečtí tragikové, Shakespeare i Calderon věsí svojí poesií

a svjim uměním jen aureolu na hroby tisícri neznámj.ch hrdin: tisíce

bezejmennych rekri, tisíce světcťr a světic víry, cti a lásky kráčí vždy

pŤed jedním jejich pojmenovanym rekem, a všecko světlo, kter1im

svítí nám jeho božská hlava, je proto tak pobledlé, že je schytán'o

s iejich pobledlj 'ch čel a tváŤí. Poesie jest jen věrnější, čestnější' prav-

divější a slavnější historie, historie bezejmennj.ch a zapomenutjlch,

hlubší krása a pravda legendy, která kleká na hrobech bez znameli,

dávno již srovnan:fch se zemi a zlaskavěnj,ch vlnami trav i časri.

A byl-li Shakespeare národním i v masce staroŤímskj.ch dramat

a tragedií a jsou-li jeho Římané, jak se Ťeklo, každj'm coulem Angli-

čany, věňte, že jest to jen proto, že pŤed ním a kolem něho Žili a umírali

l idé z jeho národa hrdinnou fi losofií Stoy a Že, podal-l i mu ]átku

a sujet snaďPlutarch, ducha, vítr a rytmus svého dramatu vyposlou-

chal zamyšlenjlm uchem jen z tepri srdce svého lidu - a svého

vlastního.
Neboť národní umění a touha po něm i u tvrirce i u národa, v němŽ

se poctivě nítí, není nic jiného než sttile žiuentÍ a organisouand žízeťt

heroismu a tragičnosti - a u básníka a umělce vždy a všude vedle toho

mučednictví veliké' zapírané a skryvané lásky, poslední cesta

k mučednictví, kdy jinj'ch jiŽ není, p l priuilej a pťtl kletba - nebof

často mluví z ni záyral srdce raněného velikym fatalismem, touha

skonu a velikého zkonejšení.

V tom jest smysl národniho umění, v tom jest čest, sláva' krása,

hr za a nenahraditelnost národnosti v umění: všecko ostatní jest lež,

dfm a pleva.

Urněleckf paradox

Jest otázka, kterou se dá vystihnouti, vede-li se srdnatě a ne-
chylně jako meč k srdci uměleckého díla, poloŽí-li se nebojácně

a pňesně a odpoví-li se na ni správně a pŤesně, vj'znama dosah každého
díla vŤíši života a hodnoty - a pÍece neklade jí skoro nikdy kritika,
buď z nevědomosti nebo zbázné, z bázně,nejen o dílo, které posuzuje
a jež favorisuje, ale i z bázné o sebe, poněvadŽ tato otázka soudí
zárovefi nad jiné jasně a bezohledně i kritika: douedl-Ii j i položit
a douedl-Ii na ni odpovědět.

Jest to otázka po oduaze díIa,které mám pňed sebou. Kam až jde
jeho odvaha a jaká jest to odvaha? Z jaké psychické látky jest jeho
odvaha? odkud pŤichází a kam miÍi? Z kter ch prvkri jest složena?
Z kterého koňení jest svaientento nápoj, kter podmaťruje jako žádny
druhj' každ'é lrrásně a silně bijící srdce lidské? Jsou její prameny
čisté, skalní, vysoko položené, trvalé a nevysychající nebo nízké
a zakalené? Je to piirozená, štědrá a pŤekypující síla, která tu mluvÍ
a nejen mluví, a|e záŤi a hraje nad dílem laskavj.m sluncem jako
nej vyšší svoboda duše, naplnění všech slibťr a pňípovědí, radost
všech rozžehnutj.clr ohĎri a odlesk všech budoucích vítězství - nebo
jest to nedostatek, ktery chce bj'ti zakryt, slabost; která potŤebuje
a hledá si zbroje a štítu pŤed utokem vnějšího světa? Nebo jest to
divadelní pÓza, vynucená' na clrvíli, krátkého dechu a vyprijčen1
kostym? Nebo silácká maska, za kterou se kryje prostňednost' hru-
bost a opovážlivost - něco, co se chce pŤehlušovat a má potŤebu
pŤelrlušovat se a znásilĎovat se?

Nebot i slaboch a zoufalec má svoje chvíle odvahy, a vedle odvahy


