
jak jsem jiŽ naznaěil pŤi recensi p. Krušinovfch ,,ČrL.. v lořském
ročníku těchto listri, vystihovatí mraky a zvyky doby, znaky časově
a lokálně specielné a určité. Stejně jako genry menších holandsk]fch
mistrri jsou otevŤenj'm a upÍímn m kulturním i psychickj'm kata.
logem svojí doby.

28. listopadu 1892.

Joséphin Péladan

Několik menších a temnj,ch poznámek a naráŽek na Péladana

a jeho dílo padlo již i v naší literatuŤe. Ale všecky byly buď pŤedpo-
jaté nebo vedlejší a prázdné, kaŽdj.m zpťrsobem však neurčité, struč.
né a nedostatečné nebo neschopné, aby vyložili a dali pochopiti jeho

dílo, neobyčejně obsáhlé, hluboké a složité. Dá se pochybovati, Že
autoňi těchto skizz znaji jeho dílo z vlastního názoru. Adaptovali
většinou jen lichj' a prázdnj' klep žurnalistnÍ. Jiná otázka, zda by
dovedli dílo toto proniknouti, najít jeho centrum a jeho plán. otázka'
která se dá s dobrfm svědomím negovat. Nebylo do nedávna lépe
ani ve Francii, kde - širší kritika alespofi a žurnalistika _ ne-
uměla než bagatelisovat Péladanovou osobu jako umění. Dnes je
již situace změněna. Dnes cítí i kruhy literárně nejkonservativnější,
že v Péladanovi pňihlásil se o slovo jeden z největších básník a nej-
delikátnějších myslitelri. Vliv jeho na jednu část mladé generace
je dnes již pňímjl a plodnj'. Pro psychologii pňítomnosti stává se
tím již analysa jeho díla zajimavá a nutná. Vnikne se do inspirací,
demonstrují se snahy a pojímání této skupiny v nbjsevŤenějším
a nejkarakterističtějším poli kaŽdé literární psychologie: _ v pojetí
analyse a tradování poměru sexuelního, kterj'je věčnf protagonista
kaŽdého dramatu _ at reálného a skutečného _ života a evoluce
_ nebo Íiktivného, umělého a ideálného _ raÍinovaného, ilusionis.
tického a pesimistického.

Studii díla PÓladanova i jeho theorii podávám tu po stopách
a v těsné, mnohdy slovné odvislosti od krásné a obsáhlé analysy
m}adého realistnÍho a positivníbo básníka a kritika francouzského



J. Aymea1. od analysy, jejímž pŤedním karakterem je plné, podrobné
a jasné proniknutí - vfklad Péladanova talentu _ vedle sympatické
tolerantnosti a široké loyálnosti - otevŤeného uznání a ocenění
ducha a umění, které subiektianí.mu ideá]u kritikovu (jak sám pŤi-
znává) v někter ch bodech je temperamentově kontrernÍ nebo ne-
sympatické. Naše mladá ,,realistická.. generace m Že zase jednou
poznat svoji falešnou obmezenost a nesnášelivou nevědomost. Tito
neorealisté francorrzští, kteŤí znají moderní vědu a Íilosofii, positi
visté a evolucionisté, biologové a fysiologové - kteÍí na těchto prin-
cipech staví svoje uměni, skutečně exaktní a široké - jsou kompre-
hensivní a otevňení, zaujati a pňístupní spekulacím metafysiky,
idealismu a mystiky. Proti nim jsou názory, vědomosti, talent, idey
a hlavně práce naší generace prázdné, bezbarvé, šosácké koncepty
staré a kalendái.ové literatury - konvenční, genrové a sentimen-
tá]ně banální a mělké fikce. Jen v jednom je velká tato generace.
V despektu, kterfm chce ubÍjet všecko - co nedovede pochopit.

Dílo Péladanovo, jeho umění a ideje jsou nepopulární. Je toho
škoda, vykládá Ayme, ne pro Péladana, poněvadž miluje tento polo.
stín, ale pro čtenáÍe, kteňí se zbavují nejvzácnějších literárních po-
žitkri, jež dnes m Žeme chutnat. A pŤíčiny této nepopulárnosti? Jsou
r zné: je to pŤedem jeho styl, kter1i podle Aymea je sice neobyčejně
bohatf a uměleckjl, ale leckdy manyrovany. Po druhé magie, která
hraje jistou ulohu v jeho umění: ,,ne že by tato magie byla absolutně
neproniknutélná, pokusím se dokázati opak - skizzuje Ayme, -
ale je tu s]ovo a také trochu věci. Toto trochu stači, aby znepokojilo...
Po tŤetí jsou to politické a sociální theorie Péladanovy. Je vj.lučnj'
a absolutní katolík, theokrat. Je také naprostjl aristokrat. Neobyčejně
ironick1i a šťastně jizliqf odprlrce demokracie, kterou v pohrdání
proměĎuje v ochlokraciť. Jeho satiry a jeho railleries na politické
a sociální instituce moderní doby, na její mravy, ideje, pokrok atd.

\,,

jsou stejně jedovaté, imperativné a vítězné jako Barbeye d'Aurevilly

nebo Villierse de I'Isle-Adam.
To všecko, jak pochopitelno, nešíňí popularitu.

I
Péladan je z těch, kteňí myslí a, což není bez ceny, kteŤí dávají

myslit. Jeho dílo obsahuje osm románril, které posud vydal ze čtr.

nácti ohlášen:ich. Všecky jsou podrobeny pod společnj' plán. Platí

nejen sarny sebou, ale realisují dohromady i vyšší myšlénkovou jed-

notu. Jejich soutitre zni: Latinskri dekadence, éthopéa, Ale tento plán'

kter:i si dal Péladan zpŤedu, a priori, nerealisoval beze změny. Na-

opak. V prriběhu jeho realisace jej změnil, zprisobem, kterjl je nutno

pro pochopení jeho díla pŤedem vyložiti'
VpŤedmluvěk jehoprvnímudí luLeV icesuprémepostav i lBar .

bey d'Aurevilly jméno Péladanovo vedlo Balzacova: ,,dílo prvního

měIo b:fti jako díto druhého synthetickou representací mrav ; ale

synthesou ještě širší, poněvadž Lídskti komedie obmezuje se na mravy

jedné společnosti, kdeŽto LatinsktÍ dekadence mě]a obejmouti mravy

celé rasy... Ale v prriběhu rea]isace tohoto plánu shledáváme odklony,

které nás vzdalují silně od slíbené synthesy. PŤedně neomezil se bás.

ník na rasu latinskou: rekyní tŤí jeho hlavních román je Žena slovan-

ská Paula de Riazan. Po druhé: drileŽitější je deviace v methodě' Tyto

romány nemalují mravy v živé synthese, ale analysují je v pŤíčinách'

To pochopil také brzy Péladan sám. A nejen velmi brzy, ale nejdŤíve.

od tŤetího románu, jehož titul L'Initiation sentimentale j.ev]iznačnj',

vzdává se rllohy malovati mravy' ale chce zato studouati udšně, jak

prohtašuje v pŤedmluvě. Latinská dekadence bude tedy studií této

dekadence, ne v jejích projevech, ale v jejích pŤíčinách. Nebude to

více éthopéa, t. j. Živá, synthetická representace mravtl', ale spíše

1 - Le Vice supréme. _ Curieuse. _ L'Initiation sentÍmentale. _ A Coeur perdu.

- IŠtar. _ La Victoiro du Mari. ...- Un Coeur en poine. - L'Androgyne.
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1 - Revue indépendante mensuelle. ČÍslo 59. (Tome XX')



ethika, t. j. psyclrologická a morální analysa těchto mravri. Mezi
prvním plánem Péladanovym a realisací, kterou nám podává, je táž
vzdálenost, shrnuje Ayme, jako mezi Balzacem a Bourgetem, mezi
Maupassantem Povídek a Bel-Ami a Maupassantem ronránu SilnÝ jako
smrt a Naše srdcel. Ne, je větší. Poněvadž Péladan uvádí do svj'ch
román nov]i živel: Mága. Kdo to je Mág? Autor nakreslil jeho portrét
velice pňirozeně. Dokonalá vrile, riplně sebe samé vědomá. Toto do-
konalé vědomÍ je Brih Renan v: svěť poznávající sama sebe. Jak vi-
dět, je pojem mága idea a ne realita. Je symbol, t. j. není jeainy'tatrt,
ale zhuštěnj'jist1f proces, jisté dějinné a duševni postupy, t. j. sledy
fakt . Tim dán jest i ráz díla Péladanova: psychologie analytická
a symbolická. ,,Jsme velice daleko od realistní synthesy Balzacovy..,
končí Ayme tento paragraf. ,,A kdyby nebylo románu hodného pozor.
nosti leč román realistní, ztratil by Péladan svťrj čas a my náš s ním.
Ale stačili románu k zajímavosti, aby byl . . . zajímavjlm, znám málo
román mezi těmi, jež se dnes čtou, které dovedou bohatěji odplatiti
námahu těch, kdo je zkournají zblizka..,

,
a

Jeden fakt a jedna idea vládnou v románech Péladanovj,ch. Fakt:
neustálj' zápas Lásky a Myšlénky, v němž stále je Láska vítězem.
Idea: že tento triumf Lásky je špatnj' a zhoubn1 pro lidstvo.

Péladan, jak patrno, porážÍ tedy ve sv;ilch románech lásku. Všecky
jeho rornány jsou tragické konÍlikty a sice ne vnější, ale vnitŤní
a symbolické. Péladan je ale vzácn;i odprirce. Místo aby vzal hrubé
a špinavé formy lásky a zde dosáhnul snadného vítězství, utočí na
lásku v její formě nejvznešenější, nejčistší: na lásku platonickou. _
''Na počátku,.. praví Plato v Hostině, ,,byly na 

""-l 
tÍi drrrhy by-

1 - Jak známo; změnil Guy de Maupassant v posledních letech svoji uměleckou
methodu z naturalistic]ré a typieké v karakterní a psychologickou _ hlavně 'vlivem
3uského románu.

tostí: nejprve dvě pohlaví, pak tŤetí, sloŽené z obou prvních, pohlaví 111

Androgynú. Tito androgynové, drivěŤujíce ve svoji statnost a ve svoji

poloboŽskou sílu, opilí pfchou, odváŽili se zmocniti se nebe. Aby

)ničil jejich sílu, za trest jich odvahy, Zeus rozdělil je ve dvě polovice.

A od tohoto dne kaŽdá polovice neštastná ve své samotě, napíná

všecku svoji sílu, aby nalezla druhou polovici, jedinou, která ji mriže

doplniti... _ Jsou lidé, kterj.m slovo Androgyn pŤipomíná hŤíchy

Sodomy a Gomory, poněvadž je v neznalosti směsují s hermafrodi-

tem. .Iěm zdají se romány Péladanovy svrchovaně nemravné. Nic

falešnějšiho a nesprávnějšího. Platonská theorie lásky je nejčistší' jež

se dá myslit. Jiní zase pÍiznávají jí jen krásu a gracii helenské fan.

tasie. I to je povrchní podleAyma. ,,Je málo seriosních tlreorií,.. praví,

,,které produkují tolik a tak plodn: ch konsekvencÍ jako tato. Nebot

tento mythus vykládá, bez ÍilosoÍickj'ch pretensí, svfm zp sobcm,

tolik tajemství, že taková precisnost, taliová šíňka pozorováni až

zatáži.,,
Zásluha Péladana je právě, Že ukazuje toto vnitňní bohatství

Platonova mythu, že v románech neobyčejně živj'ch a moderních

cítíme jeho svěŽí sílu.
Latinská dekadence podáÝá nám dokonalÝ typ androgyna v Mé.

rodackovi,l kterj' v sobě spojuje všecku velikost, všecku krásu,
všecko dobro, vždycky milovan1i' nikdy nemilující - nezná potňebu.
Nezná slabost, nezná nedostatek. Dosáhá čelem nebe jako Androgy-
nové Platonovi. Je to kŤestansk Prometheus. KŤestansk-Ý, nebot'
vroucí kŤestanstvi Péladanovo smíŤilo Mérodacka s boŽstvÍm. Je
velikj', je silnj'. Velikj' svjlmi ideami, siln]i' svojí vrllí. Tato síla a tato
velikost, které v reálném životě obyčejně se vylučují a ruší, jsou
v něm harmonické. Je známo v normální psychologii, že rozum,
inteligence ničí vrlli, nebot vtie zá|eŽí v rozhodnutí se pro určitou
ideu a v zavržení ostátních. Ale rozhodnutí to je tím těžší, čím více

1.-'Větdina.osob'.Péladanov'j'ch nese'jména chaldejsk$ch božstev, na pÍ. Méro-
dack, Nébo, Istar, Adar, Tammuz,, Bélit. Nicméně' v nesymbolické'části' ťrlohy
nejednají jinak neŽ.jako.bytosti lidské



t72 idejí a čím dokonaleji, čím vědečtěji je znám (poněvadŽ vědecké
poznání je lhostejné a adekvátní). NičÍ tedy pňíliš vyvinutá inteli.
gence často u moderního čIověka vrili a dris]edně čin, karakter a per-
sonalitu.x Jinak je tomu u androgyna. Zce|a jiná je symbolická
analysa u Péladana. ,,Ve skutečnosti.. - reprodukuje jeho pojetí
Ayme - ,,Co činí rozum smrtelnfm vrilí, jest jen jeho prostňednost:
dva svahy hory mohou bj't odděleny u paty nebo uprostŤed srázu
nesmírnou prostorou, dojdou pŤece k jednomu vrcho]u. Dokonalá
znalost idejí rovná se dokonalému postŤehnutí jich rozdíIri: a toto
dokonalé postŤehnutÍ je nutn]i a dostatečnf princip určeni rychlj.ch
a správn1ich... Člověk myšténky a člověk činu v plné harmonii - je
Arcimág. _ Pod Arcimágem jdou Mágové. U nich je již porušena
rovnost myšlénky a činu. Vrile neni více služkou inteligence, jak vy-
kláctá Péladan, kterf označuje jménem Mágri ,.Ťád bojujícÍch int.tut.-
tuel , liguestétti... Nehledíte-li k symbolismu a vezmete-li dnešním
diletantrim jejich diletantismus, kterj' je systematická negace činu,
škrtnete-li z dila Renanova Život Ježiše. dáte-li jim všem, kněžím
umění, psáti jen pro elitu zasvěcencú - máte Mágy.

Mágové jsou již značně lidští. Pod nimi stojí androgynové, by-
tosti reálné a skutečné. Neboť androgyhové existují. Vidíte je každj'
den, ale neŤikáte jim tak. Abychom lépe postihli myšlénku Pélada-
novu' pomozme si Platonem. Podle něho jsou čtyŤi pohlaví- inte-
lektuelní, rozumí se samo sebou. PŤedně muž, kter1i je jen mužem,
samcem' málo vyšším než zviÍe. Po druhé žena, která je jen ženou,
bytost vilná, prázdná,bez ideje a bez citu. Dvě bytosti totroto druhu
mohou se spáfiti. Doplriují se fysicky. Intelektuelně je to nula s nu-
Iou. Neznají lásku. Nejvyšší neštěstí je spojení jednoho z nich s adro-
gynem. Láska, která je dokonalá harmonie, je tu naprosto nemožná.
Tato harmonie mriže se realisovat jen mezi dvěma 

"nd.ogyny. 
Ale ne

tak všeobecně. Jen mezi dvěma androgyny, které jsou polovicemi
jednoho a téhož androgyna primitivního, jak již vyloŽeno. 

-

1 - Analysou vúle zničené intelektem zaujaty jsou na pŤ. tÍi nejlepšÍ romány Tur-geněvovy: otcové a děti, Rudin a Novina (N&danov). Zčástí také Bourgetrlv Žák.

Co je tedy androgyn? V té pŤíčině, usuzuje Ayme, změnil nebo 1Í3

spiše rozvinul Péladan ideje Platonovy. Každá polovice, aby zakou-

sela touhu po druhé, musí jiŽ z ní něco znáti, a aby to mohla znáti,

miti již v s.obě. Tak tedy kaŽďá část androgyna (primitivního) není

ani vj'lučně muŽ ani vj'lučně Žena. Je mnoho jednoho a něco málo

druhého. Je tedy sama androgynní. Láska je vzájemné a osudné

pouto dvou podobnj.ch karakterri. Pravím: podobnj'ch. Ne r znych'

nebot genia nelze doplniti hloupostí a hŤích ctností. Jeden z rysri

platonického androgyna je tedy - jako ostatek kažďé dokonalé

bytosti _ plné a celé vědomí toho, co je. Když byl rozdělen ve dvě

části, muži unikla povinnost bj'ti velkj'm a ženě povinnost bfti svě.

domím této velikosti. A cititi velikost, je také bj'ti velikj'm. Zena,

takto pojatá, je jako negativná zkouška muže. Tímto zptisobem za.

ujímá mozek, tento mužnj' orgán, i u ženy první místo: Platonik

volí svoji milou podle silného a zvláštního vfrazu Barbeye d'Aurevilly

nejen ,,dle vfšky srďce, ale dle vj'šky hlavy... Láska ideálná je

podle Platona láska krásnj.ch poznání. To vykládá vyznačnou lohu,
jiŽ dává Péladan v lásce intelektu: intelektu milence - což musí

naplniti radostí všecky naše diletanty - a intelektu milé - což se

musí líbiti ženám, které vyčítají mužrim, Že je pokládají za bytosti
nižší. V theorii Platonově jsou dány a zdfivodněny tyto dvě zcela

moderní theorie: theorie práv intelektu a theorie práv ženy.
Androgyn spojuje tedy v sobě intelektuelní a mravní znaky dvou

pohlaví v poměrech, které pŤipouštějí nekonečnou variaci. V díle
Péladanově jsou dva vjrznačné typy androgyna. Androgyn mužskj.:
Nébo a androgyn ženskj': princezna Pavla de Riazan. Nébo má genia,
činnost, vládu nad sebou samfm - všecko znaky muže. Ze ženy má
jemnost, gracii, soucit, sladkost _ ale beze vší slzavosti a slabosti.
Pavla de Riazan, jeden z nejobdivuhodnějších ženskj'ch typri sou.
časného románu, je nadána naopak některj'mi atributy muže: vyso.
kou a silnou myšlénkou, krásnou p1ichou bfti nejprve velikou dámou
_ kterážto pfcha zmizi pozvolna pňed touhou bfti velikfm duchemo
pŤed heroismem rozumu a srdce. V ní je spojeno ,,to dvojí kouzlo
ženské a mužné, jež v ní pozdravuje Nébo...



1 7 4 Po čem se poznají dva androgyni? Prvni znak je fysiologick podle
Péladana, ačkoliv jeho q|'klad je spíše obrazem neŽ v] kladem: láska
nahromaďuje na periferii těI jistou sumu e]ektricity; nrilenec nebo
milá bude bytost' která má pŤirozenou privilej absorbovati tuto
elektňinu. obraťte tento obraz v prÓzu, glossuje Ayme,.á dostanete
pravdu dobŤe známou, ale zÍidka vyjádienou, že pŤÍtomnost milence
vyvolává v milé a naopak mentálné pňedráždění, jeŽ dovede srazit
prost1f stisk ruky, prost;f styk očí. Jsou ještě jiné znaky: psychologic-
ké. Dva androgynové nejsou identičti, ale komplementa'ni. Každlr
pňináší, co schází druhému, aby byl doplněn androgyn primitivnjl.
Jeden ukojuje potŤebu druhého. A buďte prostňedky tohoto rikoje
jakékoli, druhjl miluje je v prvním. ,,Žena jest jen tehdy milována,
kdyŽ se milují spíše její nedostatlry neŽ pŤednosti některé jiné...l
A. z této dokonalé arlaptace dvou androgynri plyne pňirozeně dokonalá
adaptace jich idejí, jich citti, jich disposic i. Takže dva milenci, aniž by
promluvili slova, ,,slyší se, jak myslí...

Dva androgynové se miluji. V čem záteži jejichláska? Na to odpo-
vídá Diotimos v Platonově Hostině: touha po jednom krásném těle,
pak po dvou, pak po všech ostatních, touha, která pňejtle potom ke
krásn:fm citrim, z krásn; ch citri ke krásn]ilm po"náni,,,, uz aojo.
k tomu poznáni po v tce, které má za pÍedmět Krásu santu, totožnou
ostatně ve své dokonalosti s Dobrem a Pravdou.

Jak patrno, je tedy láska krásn ch těI, to jest vlastní krása jen
prvním stupněm ve vzestupu k lásce skutečné. Ale je stupněm nut-
n1Ím. Dostatečn]i drikaz, že |áska platonická děkuje .,,o1. j-éno
vlastně kontradikci. Péladan zdědil od Platona skutečně také respekt
!.u'v. Respekt, kterjl nemá daleko konečně k Renanoui,jenž ve svém
Marc-Aureliovi (str. 554) tvrdi, ,,že krása platí stejně jako ctnost, že
krásná Žena vyjadňuje stejně jednu tváŤ božského cíle, jeden z bož-
sk1ich koncri - jako geniáln1i muž nebo žena ctnostná... Péladan
soudí o kráse skoro stejně jako Desiderius v jeho Victoire du Mari, ,,že
b]iti krásnou promíjí navŠtěvovati chudé a že inspirovati básníky je

stejně slavné, stejně záslužné jako vystavěti chrám... Ale tato láska
ke kráse není u Platona zevrubněji vyjádňena. Péladan zato ji preci-
suje a pozvedá. Kontemplace krásn1fch forem mriže podle něho pro-
buditi v duši umělcově cit estetick1f, v tě]e rozkošníka cit toulry -
cit lásky však nikdy. Láska čistě tělesná, ač má tak daleko k pravé
lásce, není skutečně láskou, leč když je postupem k lásce idejí. Neni
pravé lásky bez intelektu. Jen tento intelekt milujeme v těle. V těle
milujem.e tedy ÝŽdy duši (v nejnižším pojmu). Duše prozaŤuje však.
nejvíce na tváŤi. Tam zase krása očí sama o sobě, na piíklad, je bez '

ceny, poněvadž není závislá na intelektu. Zato podstatně duševní
a myšlénkov! je pohled. Je známo, jak pohled i mal1 ch, churavych,
krátkozrak;jlch očí dovede b;fti mohutny rrebo vfrazn!, jak pohled
i takov ch očí dovede roz|iti neobyčejnjl lesk do všech rysri. Stejně
je tomu v lásce. KdyŽ pod pohledem Néba ,,oči Pavly rostou, kdyŽ
zornice šÍňí se bez mezi,, a když Pavla ,,nemá již nic živéHo jen oči,.. je
to tím, Že jeji duše, z počátku jako uspaná, jako vzdálená těla, vrátí
se do něho a že rozsvití okna a promiluie toho, kdo na ni právě hle.
dí...1 Tak je pravda, Že nejlepší v lásce je to, co nedává tělo - to,
čemu je jen prostŤedkem a záminkou. Pňed touto ''defenestrací srd-
ce..2 Pavlina osvětlí se Zase oči Néba cel1|'m leskem jeho ducha a jako
pod zpětnym odrazem pod pohledem Néba Pavla ,,sní o ráji... - Je
v tom snad sensualita, ale sensualita zjemněná a očistěná neustálou
pŤítomnosti idey. Nikde nepopisuje se pocit kvŮli pocitu - ale kvrili
ideji. Proto tyto vroucí strany v románech Péladanovj'ch jsou čisté.

Ale hlavně je to polibek intelektuela, kter1il na rty milé vyvolá ce-
lou její duši. A z tohoto setkání dvou duší teče nevyslovitelnj.poŽi.
tek. To rozumí Péladan tím, když praví, že ,,platonickj. polibek je
chemickj. a rozpouští fosfor... Pozorování je snad neobvyklé. Ale není
se tomu tÍeba diviti. Polibek je něco, co vzdoruje kaŽd,é analyse. Po-
libek rodí extasi, stav, ktery vymyká se pojmově kažďéanalyse. Tako.
vé stavy podati a opsati mriže jen obtaz.. slovo extase není samo než

1 - A C o e u r p e r d u , 1 1 2 .

2 - Tamtéž, 175.
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116 obraŽ - je to ten stav, kde vystoupíte z vlastniho sr'ého já. Dá se

užiti o každém citu v jeho stadiu poslední a svrchované intensivnosti.

Krása mythu Platonova, podepírá Ayme, zá|eži právě v tom, že do-

yede zobraziti tato stadia a procesy lásky, kde analysa naprosto ne-

vystačuje. ,,Jak jsme vystoupili vysoko.., praví Pavla Nébovi. ,,Moje
čelo dotklo se snad nohy některého anděla...l V polibku doplĎují

a stj'kají se skutečně dva androgyni. Uvažte, jaké velké city rodí

láska, city oddanosti, zápasu, absolutné víry v sebe, _ jaliou ilusi

všemohoucnosti zapálí v milenci, a poznáváte a chápete ty primitivní

Titány, ty platonické androgyny_kteŤí jednoho dne chtěli slézti nebe.

B
,,Ženy,,, praví Schopenhauer, ,,jsou spoluvinice genia rodu. Prove.

dly zázračnou věc, kdyŽ spiritualisovaly lásku... Hlásí se jisté námit-

ky. Zajisté. Jakže, jsme poduedenÍ geniem rodu? Podvedeni? V lásce

platonické, v lásce spiritualistické? jak parafrazuje Schopenhauer.

Není možná, namítáte' Je sice pravda, že každá láska, každy sebe

rafinovanější flirt, sebe vznešenější, končí osudně - ve fysickém ukoji.

Ale co na tom záleži? To je nakonec vedlejší. Vždyť pŤece pŤed tímto

smutnjlm koncem pňedcházely v lásce platonické rrejhlubší a nejsil-

nější, nejvyšší požitlry - poŽitky tak vysoké, že je nutno, abyclrom

se vyhnuli nejbolestnějšimu zklamání, dekorovat tento poslední a bo-

lestnj' akt pompou královskou nebo docela náboženskou2; - a když

pŤece vzdor tomu to, co má bjti korunou lásky, je jejím pádem? Kdo

je podveden: platonik, kterf postaví lásku na nedostupné vrcholy,

nebo obyčejny a experimentálnjl člověk, kterjl ví a slyší kolem sebe

neustále: , , je to jen to?..
Na neštěstí, odpovídá nám Péladan, tato věc vedlejší - tento fy.

1 - A Coeur perdu, 99.

2 - Tato idea, která má jako symbol tak velikou driležitost, je realisována v ro-

mánu A Coeur perdu, str. 255-306.

sick1i tikoj - mriže zabíti věc hlavní - láslru. Nébo, kter1f ustoupil
slabosti, nese toho následky: pocítí hned, Že trkoj,it i touhu jest ji zni-
čitiaže zničiti touhu je zničiti péro, které drží ]ásku na vrcholech, kam
se pozvedla. Je pravda, že androgyni, vžrly,,byli jedno.. - musejí se
doplniti i fysicky. Je pravda, Že teprve tu jest i luse absolutná. Ale je
také pravda, že hned hlásí se o slovo lidská - pňíroda. Všeclro, co po-
libek nechal nadpozemského, je omyto. Po naději, která neměla pŤed
sebou žádné meze, nastupuje realita, která je Sama mez' Takže inten-
situ iluse zaplatíme její lrrátkostí. Je to veliká jiskra - ale brzy
zhasne,"

Toto zklamání tak bolestné, je sice jen momentánní. Ale stačí, aby
zkazilo lásku. Láska od té chvíle, kdy spojila dvě těla, sdílí i jejich
kŤehkost. Jeto závazek němjl a nezměniteln] : vášeri nedá se pÍipou-
tati, poněvadž je nevědomá. Sotva vystňízlivěli z opojení, sotva je
vrácen klid a jasnost mysli - a již cítí milenci, že jsou oklamáni - že
kažď! z nich oklamán je druh1fm. Srovnávají pňedtím a srovnávají
potom. Žena chce vice než dostala. NÍuŽ chce zpět, co dal. Pňedtím
byla žena - androgyn pasivny - podrobena muži - androgynu aktiv-
nému; neboť pravď ulolra ženy v polrla',,ním duetě je - b].iti pr r,o-
dem, jak prohlašuje Pé]adan. Žena ve skutečné platonické lásce je
vŽdy podrobena muŽi. ,,Je velká nebo malá podle toho' koho následu-
je. Kdyby byl Nébo Petrem Poustevníkem, Pavla dala by se ukňiŽo.
vati. Kdyby svat:i'm Františkem z Assisi, stala by se snad svatou
Klárou...l KaŽd1i milenec formuje plastiku své milé. To vyjadiuje
krásně Péladan v slovech Pavly k Nébovi: ,,Jsem jen tvoje štěstí..,
praví tam Pavla; ,,ty, ty jsimrij osud...2 ldeáIná milenka je tedy žák,
jenŽ obdivuje, pŤítel, jenŽ podporuje a posilůuje. Tak je tomtr v lásce
- pňed fysickj'm rikojem' Po něm mění se však ulohy. Žena pozna|a
náhle svoji sílu a drivěňuje ji - a využívá jí. ode dne, kdy žena má
nebo myslí, žemá potŤebí kouzla, aby udržela milence, ode dne, kdy
z dobrovolné otrokyně chce se státi clanÝm tyranetn, l idy pi'cstává

1 - A Coeur perdu, 67.
2 - .tamtéž, str' 332.
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dávati bez žádosti { počíná a nechce než vraceti, aby žádala nakonec

a nedávala: ode dne' kdy ,,odejímá zvyklou rozkoš' neposlouchá-li

se. . .  muka se táŽí a r inava odpovídá. . . l  Toto pozorování je snad
poněkud uzké, a|e je správné. Probouzeti v milenci Žárlivost, tato

instinktivná chytrost, kterou milují ženy jako nejričinnější, mťrže míti
jen dva vjlsledky: buďto vžene znova milence do lásky, která je však
potom nejkratšího trvání - nebo zničí pochybou ]ásku naprosto,
tim že odkryje moc Ženy, kterou nem že muž nikdy pňijmouti. , 'Kdo
mi nedá jistotu, nedal mi nic... o tom měly by ženy uvažovati. Vláda
ženy nad muŽem v lásce je proti pňírodě a revoltuje muže. Uměniženy
nenajde nikdy dosti prostňedkri, aby tuto moc utaji lo. Jednoho dne
muŽ pochopí. Světlo rozumu zažene lásku, nebot obratné koketerie
dovedou podráždit jen touhu _ ale ta je v podstatě své prchavá. Tu
láska končí konečně nutně nenávistí. Nenávistí vzájemnou' Nenávistí
muže, že byl v moci ženy, což ničí jeho pfchu a pŤímost. Nenávistí
ženy, že vyrval se jí z moci otrok.

4
Tělo je tedy léčka položená pŤírodou. Láska - nezměnitelnj.nr zá-

konem - vždycky k němu dospěje a v něm - zemŤe. I láska nejvyšší'
platonická, láska tak privilegovaná jako Pavly dé Riazan a Néba.
A tak tedy splněná láska je zhoubná geniu..Láska neštastná, Iozumí se
samo sebou, pŤímo smrtelná. obracejte to jakkoli, ,,vysledek ženy je
sníŽení muže...UvaŽte d'á|e, že vrile má bft podstata muže a že, kdo
Ťekne vrile, Ťekl personalita, osobitost. Ale láska právě ,,depersonali.
suje.., poněvadž je podrobením se pod vrili, pod svědomí cizi. Je
opuštěním vlastnÍ personality a pŤijetím cizí, splynutím s cizí vr1lí.
Laška je tedy zlf démon. odvrací muŽe od jeho osudu. Pro ženu
opouští muž svoje poslání. neboť láska vyvíjí v muŽi piílišně život
citoq|' na kor myšlénky.

Láska je tedy hodna nenávisti, vyjímaje jeden pÍípad: když sblíží

dva androgyny, kteŤí se dokonale doplĎují. Ale počet pravděpodob.

nosti, Že najdeme v chaosu lidském tlto jedinou bytost komplemen.

terní, čini všecko hledání nejen chimérickym, nybrŽ piímo nebezpeč.

njlm, poněvadŽ nejmenší omyl má za následek děsn trest. ',Cisai ne-

mriže dáti než císaŤstvi; žena, díky svatokrádeŽnému a šÍlenému

mysticismu moderní poesie, mriže iíci o sobě, že je nekonečná a vydá.

vati se za absolutnost...r A žena zná tuto nesl1fchanou svoji moc.

ona ji také vykoiistuje. Principem této moci není pak idea' jejíŽ

vlastní cenu žena nikdy nezná. Ale je to cit, ktery muŽe zeslabuje.

Nebo hťrŤe ještě smysln1f pocit, kter1f jej sniŽuje. A vysledek. Nehledě

k láskám vulgárnim, i lásky pravé a skutečné mrzači lraŽdj' den inte.

lekt, ničí ideje, hubí dila, rozvracují existence, které by mohly bfti
velikfmi nebo většimi.

,,[,luž loutkou ženy. Žena loutlrou dábla,.. to je historie l idského
rodu. Druhou polovici této formule změnit nem žeme. Změůme tedy
alespoĎ první. Zabijme lásku, i Platoncivu, i platonickou, tuto kňes-
ťanskou esenci lásky Platonovy. To je samozňejmá konkluse románri
Péladanovj'ch. Je to totéž anathema, jeŽ v našich dlech vyŤkli Scho-
penhauer a Tolstoj.z Avšak s tím rozdílém, že Schopenhauer nená-
vidí v lásce rnas.ku genia rodouého, a Tolstoj 'jeden z neičtnněišich prin-
cipil utrpent - kdežto Péladan chce v ní zničiti nepňítele myšlenky .-

tohoto nového a mnohem nebezpečnějšiho, poněvadž skrytějšího
Calibana. A mnohem horšiho, poněvadž první, Caliban Renan v3
má naději, že intelektu idejí snad jednou dosáhne, ale naděje té na.
prosto postrádá tento Caliban druhf, Caliban Péladanriv.a I tato
láska, láska platonická, nejvznešenější, jež se dá mysliti, nemriže

1 . Le Vice supréme, str. 89.
2 - Kreutzerova sonáta.
3 - Viz jeho Calibana a I'Eau de Jouvence.
4 . ,,Exkvisni formo, neklidné srdce, ženo, zťrstanete vždycky v pronau muŽné

myšlénky' věčn$ katechumen, nikdy nepňijat1y' clo chtámu... Un Coeur en peine,
str. 258.
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1 8 0 pozvednout Ženu, m že jen sníŽit muže. Nébo, sklamany v tomto
posledním pokusu, m:Ů.že vzlvati jen pomoc Mérodackovu. Neboť
ideálem je Arcimág, t. j. všemocná vrile na rumech lásky jednou pro-
vždy zničené.

5
Pokusil jsem se v plánu a vcelku podati některé ideje a některá

pozorování Péladanova, která pod inspirací P]atonovou rozesel ve
svj'ch románech. Zblvá z této theorie vyjmouti konkluse, praktickou
- indiviďuelní i sociální - ethiku. Konkluse ty, rozumí se samo se-
bou, jdou za ideje Platonovy. V Řeckrr společnost dáva]a ženě místo
druhé a vedlejší. Nebyl tam tedy zhoubn1i vliv ženy v bec možn.Ý.
otázka ta má interes teprve pro pňítomnost' pro modernost, kdy muž
v loktech ženy vzda| se svého pňirozeného královského práva. Pesi-
mismus je tím také nutně za|ožen a podepŤen, a mluvte cokoli, tre-
vyhyne, poněvadž kažďá theorie lásky, jen poněkud h]ubší, je nutně
smutná a bolestná.

Láska je tedy bolestná, je závěr Pé]adanriv. Ale mám některé ná.
mitky, praví Ayme. PŤedně: Péladan usuzuje, že je láska bolestná jen
pro muže. Identifikuje jako mnozÍ jinÍ - Ženu a lásku. Je v tom snad
něco nespravedlivého. Celé zlo v lásce zá|eži v tom, že chce stvoŤiti
umělou rovnomocninu mezi dvěma bytostmi od pňírody nerovnymi.
Z těchto dvou bytosti jednu musi tedy nutně láska snížiti. Nejčastěji
bude to muž' Ztráci tím více než svoji pňímou pj'chu a než svrij život
- totiž síoji myšlénku a' svoje dílo' Potud je konkluse Péladanova
správná. Ale je možny snad také poměr opačn;i'. Je možno, že ženskjr
androgyn bude spojen s mužem, s muŽem čistě fysickfm a ne muŽ.
skjlm androgynem. Nebo je moŽno také, že ze dYou androgynri andro.
gyn Žensk1 je dokonalejší než muŽskjl ' V obou pŤípadech je obětí
lásky žena a ne muž. Zde usmrcuje tedy láska ženu. Na to namítá
Péladan: Žena není nikdy uplně pŤipoutána k vášni jako muž. Mťrže
ji zapomenout - naprosto, jako by ji vribec neŽila - odvrátiti se od

jednoho milence a pňikloniti k druhému a nenechati prvnímu nic, ani

myšlénku, Že si vzpomene někdy na pÍedchozí lásku. ona jediná do-

vede Ťíci o včerejším milenci - s ledov1im klidem -|sez změny tváŤe

abezelži:,,Zna|ajsem kdy toho člověka?..1-To je exaktné a správ.

né, odpovídá na to Ayme. Zbyvájen vědět, jestli tento klid tváŤe neni

vylhany a jestli neskr]ilvá duševní muka. Po druhé: I když muŽ je

z páru lepší a vyšší, mriže se státi, že žena - poněvadŽ je neschopná

Se mu vyrovnati - věnuje mu celj' a vroucí obdiv, adoraci a kult.

Pak ale nejmenší chyba idolu otravuje srdce ženy. Je to, jako kdyby

pňesvědčil někdo svatého o bezpodstatnosti víry. I tu nese láska

Ženě muka. Bylo by tedy anathema Péladanovo ještě správnější'

pointuje Ayme sv j rozbor, kdyby do něho zahrnul i ženu.

Jak tňeba tedy žíti? Jin mi slovy: ,,neni.dobŤe, aby žiL č]ověk

sám.., ňeklo se již velmi dávno. CoŽ znamená v Ťeči platonické: Je

dobňe, aby jedna část primitivního androgyna chtěla si stačiti saIna?

A dovede to vribec? Má v sobě tolik síly, aby ze sebe doplnila drulrou

polovici, která byla od ní odŤíznuta? Mérodack dá se pŤipustiti jen

jako symbol. A sám Nébo prohlašuje se za ',neplodného ve]ikána...

on sám praví Pavle: ,,Vyšší svět unavuje moji nedokonalost; stou-
pám tam sám, ale sestupuji ihned, kdeŽto s vámi bych se tam vzná-

šel...2 Zajisté láska je nejčastěji nepŤítelem intelektu. Ale je nělidy -

zňídka - jeho oddan1fm pŤítelem a skoro vždy matnjlm soudruhem -

nutná pŤedem, abychom mohli doufati, dojíti štěstí. Ať je člověk jakj..

koli a kdekoli, všude ovládá jej potŤeba tohoto druha, jako kdyby
v něm vskutku hlásila a opakovala se mystická bolest nějakého
zmrzačeného anďrogyna. Pro největší, jako pro pani de Staěl, tohoto
slavného androgyna, kterf strávil polovici Života v hledání lásky
a druhou v bolesti, Že ji nenašel' ',sláva bez lásky byla by jen
slavnf smutek štěstí...

Péladan, kter necouvne pňed kontradikcí, nám praví: ,,Celá bu-
doucnost civil isace visí na rtech ženY s]ovanské. Bude míti polibek

1 - L'Initiation scntimentale, 209.

? - A Coeur perdu, str. 80,



intelektní?..1 Pochyba platí jako pŤiznáni. Potlačte Slovanstvo:
budoucnost bude méně smutná a bude obsahovati více pravdy.2
Všichni lidé - v měrné vroucnosti svého intelektu _ ženou se za
tímto polibkem. A tento běh za láskou mrlžezničiti mnoho idejí' vylíti
mnoho slz a krve -je to nutné - poněvadž je život, poněvadž v něm
žije a tŤese se duše světa, medituje Ayme. Nad nedokonalostÍ ňádu
světového nemusíme se dle něho zastavovati. Byla známa Řekrim'
těm Řekrim, kteňí pŤedstavovali si vesmír Íizeny bohy a bohy samy
poddané dvěma bytostem bez mezi.. osudu a Lásce _ ale oběma
sleplm, Theorie pesimismu mohou nám dle Péladana ukázati z|o, a|e
nemohou je nikdy potlačiti. Nezbfvá tedy dle něho než resignace.
Platon dává nám naději, že potkáme v Životě komplementerního an.
drogyna a tak realisujeme štěstí. Prakticky je naděje ta skoro prázd.
ná. Ale ideálně nám zristává. A co více potŤebujeme? konči Ayme.

To jsou tedy Aymovy námitky proti theorii PéIadanově. ,,Nicmé-
ně.., praví, ,,helze dosti děkovati Péladanovi za vysokou rozkoš, snad
mnohdy namáhavou, ale vždycky cennou' kterou skj'tají jeho romá-
ny...Této tak poetické a tak filosofické theorii Platonově dává Péla-
dan žíti v lideclr moderních, v lidech z krve a kostí a dokazuje tak, jak
obraznost, když se ji zlibi, m Že bfti nevyrovnatelnou pozorovatel.
kou. Ale tuto theorii rozšÍŤil, doplnil, rozvinul a obohatil také nesmír-
ně Péladan, hlavně zajímav mi a sugestivnj'mi pozorováními vlast.
ními. Platon podal hlavní a hrubé linie. Péladan mnoho detailri.

1 - A Coeur perdu (kontext), str. 15.

2 - Podávám tuto politickou theorii Péladanovu doslovně z Aymea beze strachu,
Že by mohla koho u nás skandalisovat. Není také v podstatě nic než nenávist každé
aktivnosti, kaŽdého budoucÍho a teprve otevÍraného procesu dějinného' jejŽ má ŽÍti
svěŽÍ rasa slovanská - nenávist, jakou cÍtí zvláště básník a myslitel ras starlch
a vyčerpanjch - tedy pŤedem básník ,,dekadence latinské... Pesimismus jeho argu.
mentuje pňirozeně tak: Nebyly i rasy románské mladé? A kam vedla je dráha
evoluce dějinné, tedy dráha síly plodné, života a lásky - než k dnešní a blÍzké smrti,
$tejně bude to i zde. Zničte tedy každou dějinnou _ budoucnost'

oživil ji tak a učinil z ní vlastní krásnou a novou dceru. Zb:ivá ještě'

trončí Ayme, ukázati, jakfm bohatj'm, originelním a uměleckym rá.

memobk l op i l P Ó l adan t y t o k r á sné ide j e .Umění j eho j e snadpŤí l iš
|artikulární, pŤíliš dokonalé, snad i poněkud dekadentní, praví Ayme,

"t"'"te 
neobyčejně štastné, jemné a pronikavé. Je tÍeba vzpomenout

" t " ,ponpov1 ik ladu jehosmě léačástoh luboképsycho log ie impressín"onyt"joc pronikavé jemnosti - popisri tvrd.|'ch nebo velikolepfch
.r, n"olyč"1ném reliefu - stran skutečné hudby, kde prÓza zpívá me-

lodie lásky a hymny triumÍu.r

1 - v té pÍíčině jsou již tituly některfch kapitol v$značné jako: Arldarrtirro,

l.entando, Arioso, Crescendo, Lamento, I'arghetto atd'




