
1 0 6 podveden;f a oklamany svět v skutečnou Ťiši života, pravdy, síly
a lásky. V tom shodnou se jak Tolstoj, tak Carlyle, jak Ibsen, tak
Emerson. A tak i Zola opouští své ,,dokumenty.. a píše svťrj sen lid-
stvÍ očištěného, obrozeného a vykoupeného: svá ,,evangelia... AIe
není nilromu z nás dáno, vystoupiti ze sebe, a sen jest jen odraz a vy-
raz naší nejvniternější bytosti. Proto sny Zolovy jsou materiálnější
neŽ byla díIa jeho prvniho obdobi positivisticko-naturalistického:
z opravdové]ro idealismu napodobí tu jen gesta.

Změni] jen svou látku -za utopickou skutečnost dává nyní skuteč.
nou utopii - ale vnitŤní methoda tvrirčí jest táž: methoda obraznosti
rekonstruktivně hmotné'

,,Idealistická,, fáze Zolovy tvorby je stejně vnějšková a hmotná
jako bylo jeho období naturalistické a pesimistické.

Joris Karl Huysmans

V pracích svjlch počátkri a svého prvního období, tak v Les Soeurs
V atard, v En ménage, v A uau I, eau, jest Huysmans v některém smyslu
d slednější a hlubší naturalista než Zo|a, z něhož vychází. Drisled-
nější: Huysmans potlačuje všeclry lyrické živ|y života, všecky ele-
menty expanse a nadšení, byt to bylo tŤebas jen opojení smyslné;
jest riplně prost všeho enthusiasmu ideového, jakj'm šumí a vÍe ne-
ustále Zo|a: v Huysmansovi není ani stopy po Zolově myšlenkovém
optimismu, jakj. proniká neustále, a často i proti jelro vŮli, v jeho

dílo z jeho víry ve vědu, z jeho náboŽenského materialismu a rudi.
mentárního pantlreismu, A lrlubší jest naturalism Huysmans v neŽ
Zolriv v tom, Že jest jednotnější a umělecky celejší, ryzejší: nalézá
svrij pathos v sobě samém, ve své inspiraci ryze umělecké; neutíká se
k vnější tendenci, k programové deklamaci jako tak často Zola.
Umění Huysmansovo v jeho prvních dílech jest rizké, není pochyby'
ale jest pňi tom své, opravdové, krajně poctivé - a v tom jest jiŽ
zárodek jeho pŤíští velikosti.

Prvni díla Huysmansova nejsou docela ničím pracemi románovfmi
nebo povídkovfmi, jak jim rozuměla současná poetika. Žádné fabu-
Iace, žádného děje, Žádné románové záp|etky:- nic než malíŤské studie
rižasné síly oka, syrové, rudimentární. Úmyslnj. a chtěnj primiti-
vismus' vyhj'bání se kaŽdému hotouému stylu, vší komposici, všemu,
co by se dalo etiketovat jako literární trik nebo schema, všemu, co by
se' byt' z daleka, poclobalo některému literárnimu genru' očíslova-
nému a zai.azenému v ]iterárni poetice nebo v literární historii -
a právě proto styl a velikost, byt zárodečná: velikost nutnosti, zou.



falé a logicky' Iozumově nepŤebrané a neutŤíděné pravdy, která jest
tu viděna tak naléhavé, až se stává snovou horečkou a halucinací.
Z ce|ého mozku žije tu vlastně jen zrak' a|ežiježivotem aŽ strašidelně
vášnivj'm: vidíš, že pohltil všecky ostatní schopnosti a síly duševní,
a že je, do některého stupně alespoí, nahrazuje. Tomuto zraku není
neŽiv:fch věcí, není dvou steinlclr věcí: vniká do nich, rozlišuje je,
clrarakterisuje je v jejich jedinečnosti a vj'raznosti, odkr] vá jejich
cel1i tajemnir život, píše několika adjektivy jejich skrytjl román.

V těclrto románeclr nenÍ místa ještě pro člověka, pro duši lidskou.
Cely osud ělověkriv jest zde nuda, zoufalá, bez těšná nuda, tupj' trud,
bědná a zoufalá nicotnost a pustá malost. Všecky osoby Huysmanso-
vy v prvnich románeclr jsou loutkami ani ne osudu, ale náhody,
hloupé a prázdné náhody - čehosi naprosto negativného. Několik
setkání s prázdn mi, ničemnj'mi, lrloup1fmi abezvlznamnjlmi panáky
- toé celj' obsah života v prvních románech Huysmansov]fch. Život,
tot není nic jiného než |átka k nudě - o to jediné stará se Život
i svět. Slovo filosofovo: nem že se ti nic pŤihodit, co by stálo opravdrt
za Ťeč, jest tu interpretováno ve svém nejuŽším a nejironičtějším
smyslu.

Již tyto první práce Huysmansovy mají svrij pathos, misanthrc.
pickf, nenávistnf, ironick;i pathos, ale pathos ten jest zce|a věcn!,
ímanentnt' Vezmi tŤebas román ,,En ménage... Jaká bezritěšná misan-
thropie, jaké štítivé opovržení člověkem visí nad nímt Stará historie
nevěry manže]ské - ale jak nově pojatá a cítěná. Muž pŤekvapí
u ženy milence a rozumí se, konvence, společensky zvyk ukládá mu,
aby se rozčilil a od ženy odloučil. Činí take namáhavé pokusy o to:
chce Žíti star m mládeneckjlm Životem. Ale jak jest mu to obtížné!
Jak těžké, vymknouti se zvyku, vésti nov]i nepohocllny živott A tak
končí všecko zbabělostí mužovou: muž odpoušti z pohodIí, z lenosti,
ze slabosti, a žena také nepŤestoupila věrnosti z vášně, silnou vtilí,
vědomě, z touhy po něčem novém nebo krásném' ne: podobna muŽi,
hŤeší z hlouposti, slabosti, Ienosti. Dvě tidské nuly, z nichŽ jedna liší
se od drulré jen zcela jemnou nuanct hlouposti, ničemnosti a zbabělosti
- tot cel;i román Huysmanstiv' Ale jaká hoŤkost, jak;.i zorrfal;f

pesimisrnus jest tu ne z r,nějška vdeklamován, ale v samé struktuŤe,

v samé met]rodě, jakou se zde virlí, soudí, váži a hodno|,í věci lidského

Životat Člověk není neŽ loutka náhody' zvykové zvíŤe, soumal, osutl

lidskj. Ťada ničemnj'ch náhod, charakter lidskf hrstka bláta a zbabě-

losti, nnoho špíny a několik krripějí slzí a krve.

A stejná jest struktuTa ,,A vau l'eau... Náhody a slabosti na samé

mezi směšnosti, ale rekovi, Žalostnému neurasthenikovi, znamenají

cely a doslovny tragicklf osud.
Není hned tak ironičtějšich prací nad tyto dvě práce Huysmanso-

vy. Ironie, ne jalr rozumí se jí u nás, posměšná satira, karikující

myslnost, njlbrž ironie jako zornj. hel duše, jako inspirace a pathos.

Ironie Huysmansova jest zcela uměIeckd, objektivná, imanentní -

jest samou logikou práce, nevtíravou, kterou si musí odvoditi sám

čtenáň. Je-li naturalistická koncepce světa a člověka správna, soudí

Huysmans, jsou takové její závěry. Žiie-ti se život hmotně a vidí-li se

lrmotně, h\e, takoué jest pak jeho seŤetězeni, takouti jeho perspektival

Ironií vstupuje metafysick:i Živel do dila Huysmansova: z počátku

pouhé konstatování nedostatečností Života, stává se později soudem,

hriteriem. Jako u Pascala, jako u Kierkegaarda jest ironie i u Huys-

manse pŤechodem k náboženskému cítění, k náboženskému hodnoce-

ní. Huysmans nikdy nezapňel svych prvních naturalistickj.ch prací:

byly mu sprduné, ale nebyly mu praudiué. Podávaly pravdy jen p li'

pouhj. pŤeclpoklad jistoty: skutečnost; byly pravdivy jako vj'chodis-

ko, ne jako cíl.
Vlastního náboženského dramatu Huysmans nepodal: byl k tomu

za|ožen pŤíliš nedramaticky; byl pŤíliš popisnj'i v době svého spiri.

trralismu a mysticismu. Zrista] v podstatě naturalistou i ve svém

druhém období: naturalistou mysticismu. Intelelrt byl slabším živ-

lem jeho duše. Jeho vfvoj náboŽenskj', jeho konverse jest mnohem

spíše otázkou sensibility, otázkou nerv neŽ otázkou ducha' Ani

v náboŽenské sféŤe nevystupuje uplně z negativnosti. Co lrledá v ná-

boŽenství, jest hlavně klid - kdežto nejvyšším duch m, vlastním

geni m nábožensk]|'m náboŽenství bylo vžcly nesmíruym podoben-

sLvim boie a zdpt|su, nejsilnějŠího, nejosudnějšího zápasu o nejvyšší
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202 hodnoty života i smrti. Huysmans vcházi v náboženství jako člověk
unavenf, umdlenj, rozedran$ světem, zhnusenj' ošklivostmi, nízkost-
mi, podlostmi moderního, prťrmyslného,,,zamerikanisovaného.., zde.
mokratisovaného života. Jeho náboženská nálada má již tím cosi mi.
santhropického, soumrakového. Co vede jej v církev, jest jejÍ veliké
umění, uměnÍ hmotné i duchové, tvárné i hudební, umění stŤedově-
k;ich gotick ch katedrál, uměni duchové meditace, uměnÍ askese
smyslové, umění duc]ra sestŤeclěnélro v ticho a odvráceného od kaŽdé
tttilitaristické idee. Huysmans jest i po své konversi člověkem umě-
Iecky zvídavfm, kterému jest proces driležitějšÍ neŽ resultát. Ani
poslední knilry jeho - uvádím tňeba jen L'oblat - nejsou prosty če-
hosi dusného a zrazeného v inspiraci; ani nyní, po svém obr'ácení, ne-
pŤekonal básník ironie; vyšlehuje, tňebas zdušena, občas pekelnlmi
plamínky a ukazuje, že ani zde nevyvázl Huysmans riplnďz negace;
s]avná duchová harmonie, o níž snil básník, neklene se ani nad těmito
dily; jakási bezritěšná atmosféra rozčarování, tŤebas nepŤiznávanéIro,
leŽí i nad těmito knihami. Rozhodně nejsou jeho posleání dÍla inspi-
rována tou bezpečnou radostí, tím sladk]ilm a naivním veselím spase-
ného srdce, které tryská ze všeho, co činil i mluvil sv. František z Assisi.

Zďá se mně, že psychologick vj'klad tohoto náboženskéh o rozč,a-
rování Huysmansova jest v jeho v]i'lučném uměleckém smyslu: Huys-
mansovi bylo umění samo, vftvarné i slovné, pŤíliš náboŽenstvÍm,
aby vedle něho mohl svjlm srdcem, posled.ními jeho koÍeny, náležeti
náboženství ve vlastním smyslu. Ale na drulré straně jest latrné, Že
nejde Huysmansovi v jeho náboženskyclr románech o estétskou hru;
nikoliv: zápas jeho o Boha jest vážn:il a opravdovjl, jest však veden
spíše lyricky neŽ dramaticky a učastní se v něm daleko víc sensibilita
než vlastní v;1ibojné a tvrirčí duchové síly lidské. PŤesto jsou v těchto
románech Huysmansovyclr strany ve]ikého zjitŤeného pathosu, kde
básník cítí paradox náboženské logiky, strany, jimiŽ chvlje něco z to-
ho šílenství, které pňepadalo vždycky veliké duše, plující k této UIti-
ma Thule. Durtalovo obrácení děje se paracloxni logikou nemoci, vine
se kŤivolakjlm tokem, plno odskokri a zvrat , krisí a rediciv, agonie
i rekonvalescence. Ale intelekt není z častněn v těchto dí]ech niiak

jinak než jako cosi, co musí bjti pňekonáno; ,,credo quia absurdum..,
jest zde posledním zaklínadlem. Rozum tíži a trudí básníka, unavené-

ho racionalismem a zhnuseného utilitarismem své doby, a básník tou-

ží, tňebas často ne dost uvědoměle, po tom, jak jej uspati. Ale rozum

špatně uspanjl zďvihá se často ze Sna' tyčí odbojnou hlavu a mruči

své námitky - dále se nedostává: nemá ani dosti síly lr otevŤené revol-

tě, ani dosti slabosti k riplnému zmlkrrutí. odtud onen dojem oboja-

kosti a jakési dusné, těžké atmosféry, která leží i na dílech konverse

I.Iuysmansovy: nevyvázli jsme ani zde ze sféry ironické necelosti

a utajen1ich protikladri; jsou jen umlčeny, nejsou vyrovnány a roz-

vedeny; kaŽdou chvíli mohou se otevŤíti znova pod našima nohama.
V nábožensk1ich románech Huysmansovfch jsme daleci náboŽenské.
ho klasicismu, tŤebas Pascalova, v němŽ myšlenka, domyšlená ovšem

do posledních drisledkri, byla spojenkyní a podporou víry. V romá-

nech Huysmansovych vyslovil se bezděky typickj. agnosticism mo-

derní se svou latentní ironií i se svfmi reservacemi.
Na cestě k náboženskj,m románrlm Huysmansovj'm ]eží veledílo

ironie, knilra jedinečné hrúzy, rozšklebená maska a nedopověděn;f
symbol, A rebours. Člověk, kterj ji napsal, stál jiŽ mimo svorr dobu:

měl k ní pathos distance, abych uŽil slova Nietzschova, ZváŽi| všecky
její hodnoty a shledal je lehlr1fmi, lehčími než pošetilosti spratrlé ob-

raznosti člověka neposvěceného snem nebo geniem, kterjl chce jako

epikurejec materialisovat své fantasie a dochází jen k absurďnostem.
Člověk, kterf napsal tuto knihu, stvoŤil si novou perspektivu, nové

hodnocení, novou logiku: jimi nazírán jevil se mu život doby v pitvor-

nosti pťrl strašidelné, pril komické . ' . celj' moderní svět dokazoval

mu v pŤišerné posunčině jen svou absurdnost. A tak stojí tu tato kniha
se svym tupjlm sfingovitj'm směvem jako stráŽkyně na prahu nej-
zprahlejší pouště lidskélro srdce . . . srdce, vedle něhož i nejtemnější
a nejzločinnější duše starjlch věkťr jsou loukami vodou svlažovany-
mi . . . srdce typickélro moderního člověka. ,,A rebours.. jest mostem
zavěšenjm nad propastí, mostem do jin1ich světri; jeho ironie jest tak
grandiosní, Že vede rovnotl ke spiritualismu, že vyvolává pŤímo ospra-
vedlnění náboženské.



Ld-Bas jest tohoto náboŽenského světa infernem: velebáseĎ Iidsképerversity, pandaemonium duší rozvrácenj,ch a zvrhl;,ich' čarodějn.fsabbath zla, které Žádá mučivě neustále a neustále stupĎovánÍ a ne-na|ézá ho. Pošpiněné a ohoť'elé, ďábelsk;fmi spáry rozervané ubohéIidské duše, neposvěcené milostí a raněné chimérou, která ryje v soběa žádá absolutna rozkoše a hrrizy od tidské časnosti a vyclává svj,mzoufalstvÍm quand.-ménte, všemu navzdory, svědectví čistému světudokonalosti a rajské krásy, neboť satanismus dle Huysmanse jest jenvirraz zouÍalství z toho, Že světectví jest položeno tak vysoko a taktěŽko dostupno. Krajní paroxysm vájně, s jakou satanism.".ouna,s jakou chce popírat , poturzujesvět nebeskyclr lrcdnot; satanism pŤecl-pokládá víru, vede ke ]<atolicismu; vyskytuje-li se dnes, ;",t pom,to.,tupému materialismu doby, t<tery' cirtoi nasytit duši chlebem místoslovem. A vedle toho apologie stŤádověku, hymnus tomuto věku pro-hlašovanému za temny, kdežto jest jen neznámy,podiv splácen stŤe-dověké lidové duši, lrterá dovede modliti se i za takoveho zločince,jakfm byl maršál Gilles de Rais.

. !" Route jest eposem trnité cesty Durtalovy za konversí, za milostíboži, za vnitŤrrím zázrakem, rajemn;i svět stŤedověké mystiky otevŤelse Durtalovi; studuje ž.ivoty světcri, píše život ,.,,ate rya*.i-ny, ,,'.o,-tuje o tajemstvích vnitňnílro života, tollžÍ po daru pot.o.y.á'.,ui.,,nidětské vÍry, clrvěje se,jako stéblo trávy ve vášnivé bouňi star.ich, pňís-n1fch a velik.fch svatjlch melodií, 
"mí.á 

d.c"n silou tolroto ryzího cír-kevního umění, zdvihá se oŽehnut 1etro oeistn11m ohněm k novémudoufání. .. d]ouhá psychologicka bdyssea pochyb, nadějí, touhyi zkrušení, ironie a skepse, i mystického vz]etu a nového ochabnutÍ aŽpo konečny zázrak, kter1i se na něm naplní po pŤistoupení k sto]ttbožímu. Durtal jest prochvěn jistotou .uj kon.,,..,e, prozáňen vnitň-ním světlem, v kterém zmirá každá pochyba.

Proměniti tento zázrak v methodu, vynésti své štěstí z trapistic.ké samoty neseslabené do světa, učiniíi z nchopoklarl běžného denní-lto života bylo cílem následujícíclr knih, La Cathédrale a L,oblat. cí-

lern, jehož v rriclt jen zpola bylo dosaženo. Clrvi]ková mystická extase,
zdá se, nemohla arri Huysmansovi b1iti denním chlebenr životním,
ti.ebas o to zápasil sebe poctivěji. V obou dí]ech noŤí se básník do cír-
kevního Života, uměleckého.i mnišského, objevuje v něm hluboké
prameny krásy, zdroje nové inspirace, celou soustavu drrchového ži-
vota, hlásaného prosti'edky hmotnymi a tvárn1fmi . . . ale pŤicházcjí
i chvíle mdloby a slabosti - hlásí se místy jasně v L,oblat - chvíle
revolbujícího IoZumu nebo revoltujícího srdce, kterému nepostačuje
dokonalost ničeiro lidského a jež neustá|e žizni, raněno jednou chi-
mérou absolutna. Dostavuji se chvíle jakélrosi rozčarování, vnitŤního
prázdna, ona deprese duše umdlelé po velikém napětí, tak dobňe zná-
má již mystikrim stŤedověkfm jako acedia, Na konci ',L'oblat.. pro-
pukává toto vnitŤní zklamáni zptisobem až drastickfm.r Nábožen-
ství bylo Fluysmansovi daleko více formou' novou a silnorr formou
poesie, než tušil a neŽ by byl pŤipustil, jako formou poesie byla mu
i misantropie jeho prvního období. Huysmans nebyl dost clramaticky
za|ožen, aby toto rozčarování proměnilo se ve velikou vnitňní nábo-
Ženskou tragedii - umlčenj rozum neměl dost síly, aby dovedl orga-

1 .Taknas t t , 422 -423 : , , o s t a tně ,n i c j ižned rží ;  všeckoseh rou t í ;  j e s t t o r i padek

rle všech táborech, ťrpadek věrly rnaterialistní a ripadek v$chovy velk]ilch semináňrlv

a Řáaťr, zatlm neŽ pfijde bankrot všeobecnJr, jenž není dale]<o. Anarchisté mají

snad pravdu. Budova společenská jest tak plna trhlin, tak červotočivá, žc bylo by

lépe, aby se zňítila; pak bylo by na čase teprve, starati se o to, jak ji postaviti znova...

A na str. 446, když b5lti hostitelé Durtalovi, benediktini, u niclrž strávil jako

oblatus dvě léta, vypovězeni ze svého kláštera ve Val des Saints do Bclgie' a když

Durtalovi jest se vráLiti do ohyzdné hňmotné a pusté PaÍíŽe, píehlíží básník celé

své marné dobrodružstvi a rremrlže ubrániti se hoŤkJ.ch vj'čitek Bohu. ,,Sluší se

vyznati nicméně, že žívot jest podivn1il Prozňetelnost dala mně zde str'áviti dvě léta'

aby mne poslala nazpět do Paňíže sprosťáčkem jako pňed tím. Proč? Nevín toho,

ale zvím to snad jednolro dne. Neinohrr se piesto ubrálriti víÍe, Že zdc byly špatně

rozdárry karty, že jsem sestoupil na stanici piechodrré, kdcžto jscm měl stanouti až

v kotrcčrrém bodě... ''Nil.lterak nenÍ to nic clobrélro, Pan.c, co ti nyní Ícknu, ale poči-

nám Li trochu ned věňovati. Zdálo se, že vedeš ntne do llezpečného pňístavu. Dopluji

tam _ po jak1ich obiižíchl - usaclím se lronečně a židle sc rozlom1| Což by nepoctivá
práce pozemská byla vnikla i do dílen nadpozerrrskJrch? Což by také ncbeští truhláňi

vyráběli laciná scdadla, která se zhroutí pod tebou, jakmile sc rra trě posadíš?,.

205



! 0 6 nisovati proti světu náboŽcnskérnu básnickott revoltu ťe 'ity a tolto
nádlrerného rozpětí, jakou organisovala zmučená a pozurážená cito-
vost autorova pŤed dvanácti léty proti světu moderního utilitáŤství. . .

Dílo HuysmansoYo doplĎují dva svazky qftvarn1ich kritik, L,Art
moderne a Certains a plaketa věnor'aná německ]fm primitivťrm. Uká-
zal jsern, jakou rilohu hraje v díle Huysmansově oko, uiťI, kterémuž
slovu musí se rozuměti z počátku tělesněji, pozctěji duchověji. Huys-
mans jest rozerty kritik a znate| malíŤství, člověk, kterjr rozumí jeho
rodnému jazyku, speciÍické vjrazové oblasti jeho, a víc: kterjl cítí
i zv]áštní duchovj' jeho pathos. všecky možné v!,razy jeho, od nej-
hmotnějších až po nejduchovější. Jeho kritika není jistě spravedliva
ve smyslu objektivné nestrannosti a nezaujatosti - Huysmans jest
pňíliš osobností, aby mohl kultivovati tuto negativnou ctnost - ale
jest více: jest vášnivě bojovná, otevírá nové pr zory, vybuŤuje a nutí
krystalisovati se. Kritiky Huysmansovy byly pravé kritiky d''avant-
garde: ocenil jeden z prvních Whistlera, Degasa, Ropse, Redona,
Cézanna, některé impresionisty; učil umění vftvarné chápati jako
projev osobnosti, ceni] daleko více duchov]il čin než hmotné prcvede-
ní . . . Sv1im uměním slovnym jedinečné síly dynamické dovedl ne
popsati, ale vyvolati díla v]itvarná, zvážiti a zhodnotiti všecky erup.
tivné síly, nerYové, hmotné, tvárné i citové a duchové, z nichž dílo
vyvŤelo. Stačí vzpomenouti jen na Griinewaldova Ukiižoaaného Kris-
ta z ,,Lá-bas..l, na tu orchestraci dravj'ch, v bušnj'ch, do krajnosti
konkretních a tvárnj.ch slov, adjektiv, metafor, prorvanj'ch násiln;i.
mi blesky, kouňících se sehnanfm žárem, abys pochopil, jak hluboko
sestupoval do tvrirčího procesu vjltvarného, jak organicky jej cítil
a jak jej proŽíval jako osudné mysterium.

Básnické díIo Huysmansovo pŤi všem, co se dá namítati proti
umělecké síle posledních knih, jest podivně veliké, bohaté a jednotné
pŤi značné, v r'ojové ďráze. Jest to pomník ducha jedinečnélro, Žas-
ně rozlišené a odstíněné sensibility, ducha cítícího osurlnÝ a ironicky
paradox životní tak hluboce a vášnivě, jako doveďo jen několik nej-

vzácnějších jeho vrstevnílrri. Jsou v něrn strany, které ztlstanou, stt.a-

ny obtíŽené poznáním lrlubším, neŽ jaké snáší světlo denní, strany,

v nichŽ horečné oko zachytilo halucinace duše pŤíliš jasnovidné, jasno.

vidné i v kŤeči a bolesti; strany, v nichŽ se sestupuje k posledním zá.

vitrim lidské bídy, hrrizy a nicoty, a jiné, které nesou na sobě odlesk

velik ch nebeskfch světel, těžko Ťíci, zda pŤedjatj'odlesk světel vy-

cházejících nebo opožděnj'odlesk světel zapadl$ch. Jsou v něm stra.

ny popsané znaky podobenství nejšílenějších a nejstrašnějších' roz-

ryté každou bolestí a mukou, oŽehnuté kaŽdfm ohněm, od temného

dj'mného ohně pekelného po bílf očistnj' oheů ekstase mystické.

Jsou v něm strany napsané stylem, kter bude hovoŤit k lidské

duši ještě tehďy' aŽ snad. Ťada impulsťr a inspirací Huysmansov ch

bud.e mrtva a něma, nesrozumitelna, vyhoŤelj.troud; strany ne psané,

ale zryté stylem jedinečnj'm, kŤečovitj,m, pŤetíŽenym, horečnfm

a naléhavj.m, násilnjm, zmučenj'm, v bušnym a chaotickfln, Pro-
stouplj.m nezapornenutelnj'mi světly, rozhlaholenjm místy jako

strašné jakési varlrany, plesnj.m a okŤíďen m ve sv:ich chvílich jako

jas nebesky - strany zorané kouŤícím se bleskovj.p rydlem enthu-

siasmu nebo bolesti, stylem, kterf mrižeš milovat nebo jehož mrižeš

nenávidět, jehoŽ se mrižeš děsit nebo v němž múžeš žít jako v živlu

vyšší, paradoxnějši sily i vyššího, nezemského zdraví, jemuŽ se musíš

otevŤít nebo pŤed nímž se musíš ohradit, opevnit a odít trojí zbrojí _

všecko, všecko vyjma jediné: k němuž nemriŽeš bjt lhostejnj'.
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