
}aromír Boreekf : Rosa mystlea

Nlysticisnrtrs vyrněňují fysiologove asi jako smyslttost lymfatikti.
Psgchologicku, není poclryby, clrybí tomuto vÝměru mnoho. Mysti-
cismus jako zvrat, reÍlexe povšeclrného naladění, r'e svém r'yvrclrolení
daného základu živočišnélro' není tim vystižen. Alc porlán tu základ,
ukázáno na jádro této duševní disposice, a ta je sntys/ouosl, smyslovost
bolavého, citlivého, bezprosti'edně dot1|'kanéIro. Mystikor.é, l'šichni
mystikové, i ti, kteŤí se vznesli do kruhrr čistě Ídeor'ého a 1)omyslnéIro,
měli bolestny a neobyčejně živj' cit těIesné rozkoše. To je známo všem,
kdo prošli i dost povrclrně život a dílo několika historickj'ch mystikŮ.
Proto nám byl riŽas jedné části naší kritiky nad smyslnosti některych
poesii p. Boreckélro nevysvětliteln;i. Co čekali od mystického básníka?
Snad ne abstralrtnost ideologic? Pohoršdní, literé si vza|i z clotyčn; ch
čísel ,,Rosy mysticy.., odlralilo jen jejich nevědomost, základní ne.
pochopení a neporoztlmění pro cluševni disposici auttlra, z níž učinil
zcela otevÍeně základ, materiál svélro umč'leckého díla. l'Iystik je
bolavy nerv procitlivěle pi'issátj' lt lrrnotč, li jcjinru styku a chvční.
on vystihuje jeji poslední, obyčejné a prťrmčrné citlivosti jiŽ ne-
pňístupné vlrry, clrvěje, teplo a napeltí, její život za tenrn1lnr prahem
normálního posti'chování. Ilusc a fikce, Žc potlává ,,duši lrnroty..,
že vystihuje jeji smysl a život, je tíni snaclno dána 1.,ro nělro samého
- a zvyšeněji a prar'děpodobrrěji pro tňetího, pro diváka, kterému
ztistává zprisob vnímítní, obrazení a postiehrr rnystika nepochopitel-
n1i, nejasnJ', skutečně ,,tajemn5''.. a ,,rnystickj'... Hmota a p'isobení
jeji bezprostŤedníur stykem ve svčt ps1'chick1Í, ten ťrzky a vj'lirčnj'
pÍ'eroc.|, l'ymyká sc svojí absolutností a prostotou knžclÓ analysc,

,,Hmota.. je nejnejasnější, nejtemrrějši porrětí, Íilosofové moderní

íeat 
" 

uznávají, Že materialismus je vJ,.chodiště mythologie a meta.

fysiky, ano i čirého a logického, po pÍipadě nreclranického idealismu.1

oni vědí, Že lrmota, samo poněťí její zrlstane vždy nedostupné každé

logické formaci, Že všecky pokrrsy o fixaci objektivné reality jsorr

nutnou, sam1fmi psychologick]fmi podmínkami našeho vrrímání

a usuzováni danou ilusí. Hmota, ,,pojem.. její a rrázor její ztistává

vjllučn]fm, neprorněnnj,m rtrajetkern zkušenosli, života, citovosti

každého jednotiivce; je to suma jeho radostí a bolestí, souvislost toku

a pohybu a tepla - život sám. Hmotu pronikárne nebo (dle libosti)

hnrota 1lroniká nás v pocÍleclr. A pocit jest, jak známo, psyclrologick;f

prvek, něco, kde pňestává kaŽdá analysa a každé rozumováni, něco,
co je dtitto, co se pÍtitmci, ale co se - rrekritisujc. Cihla, zkteré sc staví
drirrr, jednotka, která činí počty i poměry. Hmota je v poslední Íadě
jen materiál, sídlo smyslnosti, její ,,zásobárna.., jak se vyslovil poně.
kud strojnicky jeden současny evolucionista. Ten pÍedstíran! zdklad
obiektiuné realítg jest jen poslední sídlo našiclt neipodstatněišiclt pocttti'
]Íaterialista myslí, že practrje positivnou včdu, a]e zrovna jako

idealista pracuje na metafysické poesii, jenŽe jeho básně se sv mi
obrazn1imi konstrtrkcenri jsou psány v Ťeči atomú a pohybti namÍstě
v Ťeči ideji. Symboly,lrieré vybírá, jsou bliŽší blátivé zemi a viditelné
realitě, rnají více šíŤe a všeobecností -._ ale jsou to stále symboly.2
Ifmota zristává, slovem, utočištěrn r'flučrrč osobního. Fi.erod irmoty
v psyclricl<e!' t. j. pi,esně podmínlra Života, tento hrauičuy prulr je

temny, bez lrontroly a kritilry, je skutečná púcla mystická, ''mare
tenebrarunr... Prida nrysticismu je právě prida srrys/oudlro, pťrda bez-
prostňednč, v poslednínt, nejjernrrějšínr a nejŽivějším rozvětvení
vlasovfclr síLin piissávaného, spojenélro a ukrytÓlro Života.

NÍystik smysly, bezprostňedností názortr postiltuje hmotu. Logiclrír
fortnace, činnost typosační, kritická, tŤidíci a rovnající není jelro.

1 '  I 'unoe,. . .T 'u ine ukázal i  l r r t  tctr to rozvoj,hter.( ' leži v ját l ru nrater ia l ismu a hvl

re llliso t'án .j iž r, rťrzrr -Ých sys [étncch historickf ch.
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Mystik nepoznává docelením, doplněním, srovnáním materiálu po-
citového, odvozením z něho pravidel, zákonrl analogiemi a pŤesněji
indukcí. To všecko není prvotně v poli jeho duševní individuality.
Mystilr zachycuje nejjemnější prach, blesk, chvěj lrmoty, kter uniká
všem, a tak pí'ímo, bezprostŤedně vgciťuje, žije (a ne ,,poznává..)
Itmotu (čtenáŤ promine tento pleonasmus). Mystik všecko nazírá, nic
neformuje. Život jest u něho zvfšenf, zmocněnf, nepotÍebuje berly
pomocného rozumování, doplůujícÍho a podpírajícího abstraktismu
a logismu. Všichni více méně myslí, on jedinf žije. Mystik je tak
jernně a plně pťissáty k lrmotě, jejímu polrybu a rozvoji' Že ji vysti.
huje bez zrcadlení, bez obtazení, bez formulí.

ovšem mysticismus v této čistotě je nemysliteln1i. Scházelo by
v drisledku i reflexivní sebevědomí. Život takovy byl by bezvědomf
temny chaos, vlnění bezmeznymi a bezcíln mi vodopády hmoty
a života - mysticismus z poslední strany Flaubertova Pokušent su.
Antontna, kde dochází alegorick1f rek této ÍilosoÍické básně k čiňe
rnystickému pojetí a objetí života: chce plovat jako ryba, Ívát jako
medvěd, mlčet jako les, dumat jako skála.

oč mně zde běže|o, bylo podat psychologickÝ typ, krystalisačni
model mystické disposice duševní' V této v;flučnosti, opakuju, je
mysticismus iluse nebo rozvrat duševního ustrojení, ale ne jev pozoro-
vaného, experimentálného života.

Driraz musí se klásti, opakuju, v mysticismu na prvotnou a pod-
statnou smgsloaost, nazírauost, bezprostŤednost. Mystik domnívá se
a tvrdí, že nazirá i ideje, že bezprostňedn1fm vyjmutím pojímá to,
co experimentálnj.a positivnjl mozek odvozuje obtížnymi a vnějšími
postupy znakového a fortnovdho - co tedy vlastně jen v znakové,
upomínkové Ťadě reÁ.onstruuje, obrazi, Jak patrno z pi.edchozích
rozbor , je to piirozen;i sebeklam mystika, tvrdili, že poznává _
mystik jen ví, má jistotu (zcela subjektivnou, ale právě proto ne-
vjlvratnou), jistotu bez drikazu a bez moŽné pochyby, jistotu života,
cviclentnost krve, bolesti a rozkoše. Ideje nedají se nazírat - jako
lrmota, pť'cclmčt reáln1l a experimentálnJ' * protiklad je tu patrn'v.
[)ro[o Itení tŤella zr'lírŠtč rr]iažovnt' že nrvsticistttlts lremÍt rraprosto

cenyuědecké,zájmupoznávacího,objekt ivného,kr it ického,žejeto
',nimovÝ spor, kontradikce, pŤenášili se v pole objektivnosti a for.

l'ámer'á _ že jediná jeho cena je ryze subjektivná: _ jednotlivci po-

,t.ytoj" cit drikaz nevjvratnj', vždyclry hotovj.a vítěznf _tu jistotu'

j"k"' pŤipouštějí jen zásadně nejasné a záhadné otázky, o nichž

napsal E.-Renan, že by v nich nepÍesvědčilo ani svědectví mrtvfclr,

trdyny se mohli vrátit ze zÍ ttobi a vypovírlat o niclr _ a o nichž

aojae t jistotě každf ,,ien raďou suého ulastního srdce.,.

Mysticismus _ ač je smyslovost jelro základ - jde tedy dále'

rozestírá se clo stínťr meta|gsikg a má v ní svťrj vfznam i cenu - pod.

statně psychologickou a relativnou. Mystik je cgotistnt, nitern!, jeho

,,já.. je vylučnj'm polem i jeho zkušenosti i jeho kritičnosti - zároveĎ

otázka i odpověď - pochyba i jistota. Zkušenost jeho čistě citová

aživá- jednou dobytá z hmotnélro styku - m že se tak odděliti od

svého podkladu, absolutisovati se, prorněniti se v čistou jednotku

spekulativnou - v pomysl neb ideu' s kterou pak mriže i čistá speku-

lace (pÍedpokládaje, že ji má mystik v dostatečné síle) postupy ryze

abstraktnj,mi a formálnfmi vládnouti. U všech mystikri filosoÍick:ich,

reformačních i uměleckj'ch byto tomu tak: spekulativní síla jich'

abstraktní, formálná, metafysická, byla jen žiuena, leŽela jen na

základeclr smyslovélro a citového.
Tento postup v rozvojovém plánu mysticismu dá se vj,borně

sledovati v pÍítomné knize p. Boreckého: - postup od smyslného

k citovému a ideově metafysickému.l
Ryzi nrizor, hmotně dotfkanj' a drážděnj' - mysticismus smyslnj'

- podán je hlavně v díle druhém - v ,,Rubtnech ue staré |agoně,, _

v básníc]r plastiliy a koloritu bezprostŤedně smyslového, Ťekl bych
clotykovéhtr a hlazeného. Forma, percepce stojí tu pňirozeně na svém
vrcholu. Složitost její, její žonglérství, její potlrobná do posledních
vnějších - barevnfch a zvukovfclr - fines vypracovaná verbálnost
pŤedvádí a kryje prirozeně a znakově tento star', základny a primi-

1 . S tohoto hlectiště.iestlitovati,že lr/rsník nešetfil postupu čistě genetického

rr evolučrrlho _ delnonstrace pŤirozené, _ njbrž veden principy architektury
fornláltré a objel<tivrrÚ 1lcltrži l a zntetršl l l ls-vclrologicky gcrlet ic:|rJ 'zťrjt ln své knl lt1'.



.110 tivn , v]fclrodnÍ bod mysticismu. Jsou to básně, kde slova laskaji,
hladí, pnou se, vfskají a hoÍÍ, kde zachycují hladké, klouzavé a roz.
koŠnické pocity, opilost a závrat smyslrl _ kde rj'm tento čistě vnější
a pocitov prvek básně _ rfm jako zuukoad sgnthesa celého uerše,l
má platnost vj,Iučnou, vtÍrat,ou, barbarsky skoro ki'iklavou a tvrdou.
Na jeho lrrotech lámou se násilně nervové proudy, vypíná se svalová
plastika a kolorit stínťr, kňeč rozliclše lrmotného a ťysického rozráŽi
na niclr a stupĎuje na nich svoji extasi' paroxysmus vyclráŽděnélro,
vzepjatého a hladového v ukoji. Básník je tu čistj,'m l'art-pour-
l'artistou _ básníkem světa fysickélro, jeho napodobeného, do věr.
nosti podrobné a.srovnalé pocitovosti rozvětveného, k formě pňissáté-
ho pŤevodu, reprodukce. Jeho credo je jako Gautierouo:,,jsem čIověk,
pro něhož existuje hmotn]f svět... Pan Boreck utekl se tu k ryzímu
formalismu Banvillovu. Jelro paradoY: - není myšIénky lrorlné
krásného rymu - zvonil mi v parněti pňi čtení to]roto oddílu. Rondel
a balada v nejrťrznějších a nejkrkolomnějších formáclr, čerpanj,clr
často z poesie stňcdověké a provensálské - jsou tu básníkovi ťrměr.
nj'm ekvivalentem, záměnnorr hodnotou vnitÍního a psychického.
PŤevádějí disposici vnitiní znakově, formově a riměrně.

PŤechod od smyslného a pocitového k citouému a i.d.eoaému podán
v oddíle prvnínr a trYetÍm, v ,,fuIelancholickficlt sloktÍch,, a ,,Zlatlclt
obzorech,,. Mystik, naznačil jsem již, je v podstatě egoti.stct a indiui-
dualísta. Alílro, jeho v lučná oddělenost od vlivťr uněiších, tecly pod-
statnč sociciln ch, je jeho ohraničenjlm rizetním. Mystili rná nitro
zavňené neprostupn1,'m kordonem, v kruhrt obepjaté čínskou zdi -
poněvadŽ nevnímá a neuvědornuje nic ve spojení, r,e vztalru' jako
relaci, podmíněny učin - n]ilbrž vj'lučně, absolrrtně, t. j. právě citouě.
VnÍrnání a pojimání. mystiliovo trení srovnáno, odstíněno rozumově,
síťovou a odlišující, nitěnou jeho perspe]<tivou * mvstili nevnímá
pňíčinně a podminečnč _ n brž v uzavňené absolutnosti, v nepro-
dyšné extasi' otttud ellrÍka mystikova (pŤedpokládaje totiž, že z čisté.

7 - Bctt.toíIle,Traltédepoétiqueírangaise. Bourgetpassinr vstutlii o francouzskénr
J)(,./ldssu. (IJtrrdes et portraits.) Ztlr1voclnění psychologiclié n technickť: tolroto
faktu nojltlpc formoval Gugau v I''lrt cru poíttt de nte sor:Íologiqtu:.

estetiky, z čistého názoru snryslového k ní dojde) bude aristokratická

* ..ay, abych Ťekl celou svoji myšlénku, málo opravdově a skutečně

cthická. Mystik * vyjde-li z cell svého ,,já.. * rozšíŤí-li se, rozepne-li

se z něho soucitem, prtjde ke svj'm portoDenct\m, k jedincrlm sobě

podobnfm _ uzavÍenfm inclividualistrlm, do sebe obrácenjm, nad

společnost a lrromadu postavenfm , |< rck m _ a ne lr mose - k obě-

tinr velilr.fch snalt, lt rekúnr pÝclry, cti a vysoli a posvěcené lásky.

Iliíklady z dějin mysticismu od Danta po Alfreda de Vigny potvrdily

by fakt terr skoro v naprosté vflučnosti. Pan Boreckj. má v pŤítomné

knize některá pŤekrásná -_ a nejlepšitaké z celé knihy - čísla soucitu

a slitování. Jsou to pŤedem básně SmrÍ zapadl{ch (str. 69)' SlauÍkťlm

hÍbitoua (str.71)' Dolarosa (str. 10) a Ruce (str.21) - ale ve všeclr je

karakteristicky podán tento soucit aristokraticky, soucit k vybrané.

mu a zjemnělému, pňíliš kŤehkému a delikátnímu pro život, podlome-

nému v tísni jeho ker, kleslému pod uctupanj'mi jeho povlaky. Ve

Smrti zapailllch p|ati báseů daĎ slz ,,prokletfm básníkrlm.. podle

pojetí Leconta de Lisle nebo \Ierlaina, lrteŤí rol'ni labutím,.hynou

na poušti bolri sv.vclr, kam zapudil je svět'
jenŽ rány zasadit a potňísniti slinou
a vlíti do srdcí cloved' jint svrij jecl'

ten sr,'ět, jenž zaprodal své ideály, krásu,
měď rozbil korintskou, v rnrut poesii vlelr' . . .

Y ',Slauícich hibitaua,, jsou to zase alistokratické oběti citu, oběti

lásky velikomyslné a k šílenstvi r'elilioclušné, lásky srdcí vybranj.ch,

nezkonejšen.Ýclr a zlomenjclr v banálním syčícím proudu.kalnfch
r,ot], které inspirují básuíka k měkkjm a jako v láman'{'ch, táhlyclr

a ve svistu rvavjch tÓnri hlazeuj.m strofám:

Těrn dívkárn zpívejte, jež otrávila láska
jali vrině jasmínu za dlouhj'ch nocí v snách,

iež s ulasem spuštěngn a u hetlutibu, ienž praskci,
sué čekat ženichy se :ďail nu nrírdch,



4 1 i412 I)alorosa (10) je psychologicky stejného p vodu jako S/auícť. Pí'e-
vod názoru čistě smyslového a estetického v ethickf demonstruji
však nejvyrytěji Ruce. Po ňadě slok subtilně malíŤsk:fch, po delikát-
nim hodu zvj,šené a stupĎované rozkoše formálně plastické - láme
a vydeclruje se konečně báseů v hymnu soucitu a posvěcení čistě
lidského a všeobecně rozllvaného:

Bol tich1f ch melancholií
z nich1 d1|'chá, smutkrl zápas dlouh1f,
jich záŤnf tvar v mé plane touhy,
jak z bílych květri liliji.

V něž setkána je opona,
dlaft spinti z gobelin schuěnlch
u sng trpicích a opuštěnlch .
na zlaté ptidě Madona. (Str. 22.)

Zaiínravo, že v tornto pňípadě, kcly soucit stává se nejobsaŽnějším
a nejvšeobecnějším, kdy rozšiŤuje se pŤedmět - zvyŠuje, sublimisuje,
destiluje se svojí podstatou, svjlm rázem: ze sféry uast<otro pňenáŠí s.e
ve sféru transcendentni, ntibožensftou _ jak tomu bylo (abych uvedl
typ tohoto psychologického vzoru) v celém dovršeni u mystika
Dostojcvske ho.

Demonstrace je tedy poučná: soucit mystik b:ilvti pravidlern
obmezeni1ve vj,bčrtr jedincri a jist1fch (psychologickfclr) tÍíď_ v pod-
statě rozšíňeni na podobce podmětu -_ a kde nenÍ, kclc stává se číslěiť
Iidsk(1m, filantropick5'm, ethickynr _- kde vychází z aristokratického
v běru a rozlévá se na kaŽdou bídu a utrpení _ fysickou i mravní *
bez ohledu na pňíčiny její - kde pŤechází s relcrž na zdstupy _ kcle je
čistě allruÍstni - motivuje se nábožensky a transcendentně: _ ne
pouinnostt, ale ntilosti,

Ideou! plorl rnysticismu je trpky, pesimistick! Í/usťonísrnus. Ten

jc prrsleclni slovo všcclr mystiku, kteÍí prošli věrnč a drlsledně celj'

lrrulr. Poněvadž nrysticismtrs není než logická tautolog.ie, je kritické

vědomí, ideová reÍlexe této duševní disposice nutně pesimisticky

ilusorní. Je to krulr: pŤijcle se k bodu, z něhož se vyšlo. opsané spirá|y
ztrácejí centr a lroclnotu, tratí se v paráclr a mlze neužitečně zbyteč-
ného. Mysticismus je absolutní - jemu nemá ceny proběhnutá rlrcÍlta
relace _ pro něho existuje jen jedinj' bod, stied, cÍl. Ale právě cíl ten
nedá se v nrysticismu dosíci než sebeklamem, poněvaclŽ cíl je dán,
pÍ.esně mluveno, lrned počátkem dráhy, vj-chodním bodem: vysledek
a pňedpoklad spl vají-spekulativně _ v jedno. Proto upadá mystik,
kter! spekulatir'nou kritikotr kontroluje ltru psychickou, nutně
v pesimismn' jenž je plodem věclorní ilusivnélro. Mysticismus jako
clisposice vylučně citová a tedy jednostranná mriŽe svět vnější oblít
nejvyšší fantasnragorií, mťtŽe jej dekorovat duhovymi závoji, zjemnit
a změkčit jej nebo prohloubit jelro hru v samctovjlch a kouzelně
nadechnut1ich stínech neurčité, vzhloubené a magické novosti -
všecko to však jen na čas. NeukážeJi kritika rozumová pravjl zdroj
a podklad této magie, - čistě fysiologickj' jako je pŤi opojení
opiem nebo hašišem _ podstatně ilusorní - dojde mystik sám pňi-
rozenfm vyčerpáním svych zásob šťáv a citovosti li vystňízlivěni, zde
čistě naturálnému a živočišnému. V jednostrannosti a vylučnosti
mysticismu jest i jeho sklon, zvrat a drisledně rozklad. Mysticismus
končí d sledně popírdním života, jako je sám jeho obmezentm (a|e
ovšem drisledně zase v tomto obmezení zhuštěním a zu!šením). Mystik
obmezuje život ve prospěch iluse, umění, slova, snu. Konec konc :
lépe mluvit a psát než žit a lépe smrt než psát a mluvit. V posledním
drisledku strne mysticismus v umění vždycky u neploďnostť: mystik
nemúže najít formul, která by vystihovala hru a fantasmagorii

1 - f.orma-objektivnost a plastičnost-nepropťrjčuje sc abso]utné niternosti
-_ dechovému vlněnl nedotkrruteln1|ch, v opiovfch parách rozprášenj'clr vod.
odtud jev, že mystik, kterj počíná verbalisrnem zpravidla vj.lučnj.m a tyransk;fnt,
cítí trakonec odpor a bolest ke slovu. I slova stávají se mu těžká, nekryjí a nevy-
stihují. ,,I{de je slovo, které by hylo dost lehké, aby nerozstiÍklo sen jako kiídlo
mottchy nezbrázdí vody?..| - ,I'ot|Ž 

z rtrl<ott ntjlctrl<v brisnÍkclvy'



1 1 t nitra. Vysloveno není jiŽ cítěno a sněno. ,,Duše vysj'clrají nakonec
jako potoky,..jak praví hluboká věta z jcdné psychologické analysy
této disposicc duševnÍ. Dodati bylo by jen, Že pňíčina jc v procesu
samém, ž.e |<tlždá nemoc' t. j. každá jednostrannost rozvoje trcse
korektiv svťrj v sobě - lražclá degeneraec ltyne v sttchém písku ne-
plodnosti.

Pan Borecky vystihnul tcnto icleor-1,. v,vslcdek mysticismu . pesi-
tnistickf iltrsionismus - s dokonalfm a cely'm uměním psyclro logické
pitvy. .Isott to zejména Vťtně bolesti (str. 26), I'argo (str.27), Mystické
ženg (str. 67), Labutě (str. 51) a konečná Apothe'osa (str. 75 a n.),
na nichž podepírám svoje tvrzeni. Vyčerpání po ilusivné orgii _- to
nahé, drzé, bodavč vypjaté a tvrclé zatnutí clcnni šcdi podzimního
prázdného dnc do sametovc a měkce stíněné a v šeru jako v hlubo-
kfch polštái.Ích rozestlané noci - pňeclvádi r' celé sile Vr?ně bolesti:

Jak slzy kadidla bych v černém chrámu ssá|,
ied u ně zahoÍklé u mé d.uše prdzdno stoupti.

Podobně v Largu:

V mé srclce nemocné a opuštěné vane
bol sytj'hoŤkostí a dechem ostré vrině.

\ Labutích napjatá beznadějnost velikych, vyssát ch a jako stále
znova bolestně a marně na ocelové hroty nabodávanj.clr extasí je
slita v tomto čtyŤverší:

V tom vzduchu mlhavém byclr spoután chtěl k jich1 hňbetu
do iíší neznámfch se Ťitit nocí sinou,
do vúně extasí, v snrl závrat, hudbu světri,
ktle duše štlené si uěčně odpočinou.

Po celérrr a sytém lrodu, po pÍeclríržděné a dravé vášni ilusivného

a rozkošnickélro, chaoticky tcplého a nevyčerpatelného ohrlostroje

sype básník postní popel tolroto.verše-do ]roňkého, v bezformálné

;iáo '"l.u.i'ch, neplastickyclr, stálc v pi.erorltt obracen1;clt a olověně

šeclj'ch mrakri rtnáŠeného r'ětru:

Jen torrlra vcliká mi na tlně srdce zbÝvá.

Touhal 
'.fa neurrrírá v mystiku nikdy. Naopak, roste jako žizeťr,

čím více se mystik opíjí. Je to ostruha, která bodá clo zkrváceného

a kouňícílro se, rozedraného masa tím hlouběji a častt\ji, čím jc vy.

čerpanější, slabši a bezcílněji umdlenější.

šyntt'.so ttlto Íilosofic a ethiky shrnrtl p. l}oreclr,,' v posleclní

závěrečné strofě knihy:

Ó snění věčnosti!
Ó ntrdo skutkrit
Ó věčná Ženskostil
Ó kouzlo smutkri!

Pasivnost mysticismu, jeho ilusivnost, jeho inclividuelnost jsott Ltt

vystiženy ve svj'ch d sledcich.
Současně s evolucí lásky _ s postupem od smyslovélro k citovému

a ideovému - jde evoluce formy rr p. Boreckélro. Forma je čistší'

kňišťálnější, prrlhlednější a prostŠi. Žonglérství r]fmové mizí. Všecko

se zcelilo a zhloubilo. Čísla citová a ideová _ kde piedvedeno nitro

nejceleji a na nichž jsem zaloŽil svrlj v1fklad _ psána jsou formou

prťrhledné a klasické skoro harmonie. Rj'm -ten nejsmyslnějši prvek

verše _ nevtírá se, je zastŤen a často setÍen v zatopené šedi. Zdá se,

Že básníka vedlo bezděčně poznání, které vyslovil nejideovější mo.

derní básník Al|reil ťle Vigng: ,,Hledám rj'm' kterj' by nejméně škodil

myšlénce...Jsme tu na opačném pÓlu, stojíme na druhém lrrotu kj'va.

dla: smyslovost je jméno jednoho, citovost a ideovost tlruhého. Vnější

a názorně plastické je snahou prvního; vnitňní, sugestivné, rozlité1 - Totiž: labutí.



d IB a v analogii skryté cílerrr drultého. Slovo platí asocťocť a ne bezpro'
stŤednou percepct. Co niterného mají verše kŤištálově harmonické
a v táhlém, clelikátně prodlouŽeném echu dechnuté verše:

o pttklou opňen mÍíž zí-ím v louky mlčÍcí' (Str. 12)

Vzduch čímsi jitňí se co na dně srdce zpivá. (Str. 13)

Jak rytmus jezer jednotvárny, dloulr1f,
jež s nekonečnem líbají se v mhách. (Str. ls)

Jak clrvění hynoucíclr a zamlžerryclr moňí
dav mdl1Ích jde vzpomÍrre]< a srdce opijí. (Str. 26)

'fy ženy tr1'zněrré sví,m rozhriranlm citerrt
jsou stíny katedrál, v něž znova vždy se vrátí,
jich duše nadšené lamp věčn1ich chví se svitem
a s u ní kadidla se u kapktich u ether lrolí. (Str. 68)

Všude je to psychologická disposice, stav nitra, co je básníku osoll
a stňedem' Slovo neplati sebou, svojí barvou, zvukem, leskem a hro.
tem - nybrŽ smyslem, podŤízenfm pňipjetÍm do asociačního, prou-
dového Ťetězu. Adjektiva (,,puklou..,,,rozháranjlm..) shrnují věty,
ňadu pozorovánÍ reáln;i'ch a analyticlrych, které pak rozestírají jako
synthetické, obzírné a náladové, barevně oblakové proudy stínové
a odlišující sítě básnické perspektivy.

Na tento vyklad mysticismu věsí se, jak patrno již z několika
narážek v posavadní mojí analyse, celá ňada otázek hggieng a ethikg.
Umění, žcidné umění není neodvisl:im kantonem, nespojitjlm rizemím,
zemi bez hranic a bez sousedri - není náměsíčnou Ťíši' ale utvarem
společenskjlm. Žiaot jest jeho obsah _ život vždycky a všude -
a Život je zapjatá souvislost ričinkri a vlivri. Vyhj'bat se otázkám
ethiky nebo sociáIní hygieny - vylučovat je z analysy umění pod
pseudoliberální deklamací l'art-pour-l'artistické nedotknutelnosti
- je lživj' a prrlhlednj' manévr mělk ch, nemysliv1{'ch mozktl'

Všecky obžaloby, které stihly p. Boreclrélro, daji se slrrnouti ve
větě: naše umění je nemacné, nezdraué, padkoué a škodliué. Nemocné
uměníl V době Lombrosovcri á la l{ax Nordau je slrutečně uěcnri
analysa této Íráze - jak1ilkoli pokus její - potŤebou' První námitka,
kterou učini filoso| této Írázi, je tu: není nic kladného a pojmového,
nj'brž pouhá metafora, pouhf obraz. Coje to nemoc? Nic stálého' peY.
ného, žádná deÍinice, žádná konstanta. To co je nemocí u A, není ještě
nemocí u B a jest jiŽ snad smrtí u C. Nemoc není logická entita, nemoc
je proces, stav, postup - ušeobecn! odhad postupŮ" neir znorodějšiclt
a nejrozmanitější'ch, Idea rozhodně neadekudlnÍ, nesrovnalá podle
názvosloví Spinozova. Nemoc je odhad jisté oryanis je pomysl
rozhodně socitiln!. Samo o sobě nic není nemocí, teprve pro celek mjuže
se to nemocí sttiti. Ce]'á Ťada postupri a stavri mriže zakončiti' pňivoditi
jist]f stav (ien zddnltuě pro kritika a pozoroYate|e konečn!), kter5r
srovnán s jinj'm pÍedchozím stavem (zdánlivě pro kritika počritečnfim)
jeví se v tomto pombu - v tomto obmezeném obzoru - posuzovateli
jako škodliv]i, jako nedostatečnější, nižší než byl první. oilhad celko-
aého poměru v jistém obmezeném poli, v jisté obmezené době je pojmo-
v m pŤedpokladem pomyslu ,,nemoci.., ,,chotoby.. nebo ,,ripadku...
Je vidět jasně, jak libovolny a ilusorní bude vŽdyckY, musí b:iti tento
odhad. Proto, poněvadž jen po iistou ď.obu, sleduje rozvoj, protože
sleduje jeho (vždycky vice méně libovolnou) čdsl a ne - cel! Íetěz.
Ten uniká, poněvadž rozvoj není v době pozorování nikdy skončen:
známe více méně.nejasně a necele jeho minulost, nejlépe pňítomnost
- ale naprosto ne budoucnosl. Nevíme a nem Žeme vědět nikdy, zda
to, co nazjlváme ,, padkem.., co soudíme jako klesnutt si/ - není
právě prvním, vnitňním a utajen]i,m dosud zárodkem a plamenem
rozvoje v jiném směru., iingmi d"rahamt nebo iin!ch, posud nerozvinu.
tj'ch, posud k platnosti nedošl ch prukti. A priori tvrditi, že pojmu
rozuoje logickou měrností odpovidá nutně pojem rozklad.u - je
metafysická, ničím nepodepňená maclrinace. Historie rozvojr1 poučuje
nás, že doby ,,rlpadku.. byly prostě dobami pÍearat , zarat u noué
drdhy' agbočentmi do ji.nlch cest _ že ripbdek často není než zdán]riv!
_ nic než pŤíprava, utajená a skrytá práce nov;ilch rozvoj ', jistá rloba



118 ' 'oddcc'lru a sbiráni sil...1 llozvoj sánr poinrouě ,,nemoc.. a ,,ťrpadeli..
ani nepi'ipouští. P/dn jeho je dán v něm samém, skryt v jeho prvcích,
narfsován a sbalen v samjlclr podmínkáclr s ne prosnou logikou
nutného. Rozvíjejí se prvky, síly' zárodky. V tomto konoertě mohou
nastat pausy' ale - stejně jako v hudební skladbě - mají ričel, smysl
a cenu rlmyslného a nutně podmiÍtuiicílro další rozvoj' další život. Se
šťršÍ/ro, obzirauélto stanoviska, se stanoviska celku je pojem ,,nemoci..
a ,, paclku.. neslučitelny a nemyslitelny vedle pojmu rozvoje a života
_ není nic než vzpruŽina a bodec života, podmínka rozvoje, jeho
nutná, integrálná črÍsl. Moderní evoluční názor světa rozptylrrje stále
více pí.íšeru smrti. Scholastice ristily všecky cesty k ni. Smrt byla
jediná stálá absoltttnost. Dnes naopak všecky cesty vedou nám
k Životu. Hlubší a celistvější poznání zákonri života odkr1fvá jeho
spojitost a nerozlučnou všeobsálrlost. Není Žádného mrtvélro bodu ve
vesnríru. Princip evolučního hlediště je' jak pověděl WaIt \Yhitman:
,,Není smrti a kdgby ndhodou llgla, bgl bg a nt zdrodek žiuota,,,

Nemoc neni nic než porušení rovnováhy v organisaci jistého tělesa.
Rozvoj zá|eží ve dvou koordinovanfch, seňaděn5lch a vzájemrrě od-
vislych postupech: v stále rostoucím odlišoucint, v zjem ování, pro-
pracovávání, zesamostatĎování částek a členú - ale zároveů s tím
a tomu odpovídajícím utužení. organisace, zapjatosti, podňízenosti
v harmonii celkovou. Rozklad neni než zu!šeng žiuot iedince, čdstkg
na tlkor života celku - pŤetržení podiaděnosti, pňetrŽeni organisace.
Podle tohoto vzorce' analogií jeho vyměňu je Bourgel pojem padku _
dekadence společenské a literární' ,,Slovem ripadku označuje se ten
stav společnosti, literá plodí velik1i počet jedincri, již se nehodí pro
práci Života vei'ejnélro. Společnost ie rouna organismu, Jako takovy
rozpadá se ve svazek menších organisnrri, které zase skládají se ze
spojení buněk. Jednotlivec je společenská burika. Aby celek organick1i
energiclry byl činny' je nutno, aby byly činny jednotlivé organismy,
aušak s podžÍzenou energí'i; a aby menší organismy v plné síle pťrsobily,
musí k nim státi v témŽe poměru buĎky (totiž l'poměru podÍtzenosti),

Když energie buněk se .slatttl ncoďuíslott, pňestanou, zaniknou orga-

ni'*v 1eanotuve svoji sílu podŤizovati síle ce]kové a anarchie, která

,,trtru;Ě tak sem, prlsobí pád celku. Společenskjl organismus neujde

tomuio zákonu a podlehne ťtpadku' jakmile život jednotlivce se ne-

mírně stupiruje pr,rcl vlivem nabytdho blahob1'tu a dědičnosti. Stejn!

zdkon ulddne rozuojent iiného organismu: Íečt. Ye slohu dekadence trhá

se jednota knihg, ally strtince dostalo sc ncodvislosti; stránka, aby

jeclnotlivá uěla, věta, aby jednotlir'é s/ouo se usamostatnilo. HemŽí se

pŤiklady v literaturílch, které by trrto plodnou hypothesu pocle-

pŤely...1
Jak viděti, je znakem dekadence -pi'esně: rozkladu -índiuidua-

lismus, |<ter utiskne a rozlomí socía/lsmus. .Jednotlivec, ktery roz.

trhne pouto společensl<élto, cella, která žije na vlastní pěst - to jsou

pŤíznaky rozklaclu. Jednotlivec žije na rikor celku. Čast ztie na ukor
celku - to je formule rozkladu nebo ,,upaclku... Vrile, jindy v stádu
spňežené, na stech kratších a delšich Í.emen držené, jsou rozběhlé'
rozptflené, vzájemně se ruŠíci v bezorganickém chaosu.

Mysticismus nese na sobě rozhodně znaky rozkladného stavu. Jak
jsem se snaŽil skizzovati na počátku této rivahy, je to nejvyšši iedno-
strannost, pojmovj' sklon a zvrat, sesutí cluševní stavby k jednomu
pÓlu: jeclny funkce žijí život stupfiovany a zvj'šenj', druhé vúbec
rrežijí, nebo žijí zeslabeně. Znak porušené rovnováhy, znak disorgani.
sace je tu plně a typicky realisován: hypertrofie funkci jedněch, atro|ie
funkcí druhj'ch. o harmonickém rozvoji nelze tu mluvit.

Ale tomuto faktu dostává se zvláštního světla jinfm všeobecněj-
ším zjištěním: pečlivá analysa všeclr skoro ltohatfch umčlc , všech
novyclr a uměleckf cli linih dokazuje nevfvratně ied"nostrannost
rlušeuního rozuoie uměIcti. Všecka veliká a krásná díla umělecká nesou
její stopy. Talent, zdá se, je pÍimo chorobou podmíněn: ta rovnováha,
která se jeví u člověka prťrměrného bezričinně a slabě, bez zvyšenj'clr
a pronikav1ich sil, je tu rozlomena, aby iedna čtist alespoťt žila zu!šeně,
Inrečně, nadpr měrně * ovšem na kor částí jinj.ch. Mentálná konsti-

Paul Bourget, Essais de psychologie contemporaine, 24.1 - E, Renan.



tuce největší části velik1ich autor je taková, že nenrriŽe skoro nikdy
trvatl ve stavu zdravi (t. j. právě rovnováhy) jsouc stále hypertrofo.
vána na jedné straně a nedostatečna a vadna na straně druhé, takže
její části si škodí vzájemně a škodí štěstí toho, jenž jest jich vlastn!
kem...r Talent je, zdá se tedy, odsouzen pŤímo k zvratu, k nemoci,
rozkladu. Je to jeho pojmová podmínka: - podmínka, aby vribec
mohl vyniknouti nad prriměr. Vyniknutí toto - částečné, neriplné
a namahavé - vykupuje destrukcí jin1ich, jich zakrněním, rozbitím
harmonie, nemocí' disorganisací. Talent se kupuje za cenu nemoci.
,'Jako r že a jako orchideje člověk pov]i'šeny, umělec, literát je
strašidlo, bytost umělá a delikátní, neuplná v jist1fch částech, abnor.
málně vyvinutá v jin]i'ch. Je ztizen zvláštním zp sobem, zároveĎ
chorobnj.m a obdivuhodnym, ve své tozumovosti, citlivosti i vrili...2
Problém ,,nemoci.. a ,' padku.. pŤenáší se tu, jak patrno, v pole
psychopathologie. Maurice de Ia Toure byl první, kdo pojímal genia
a talent za zjev pathologick1i, chorobn1i a zvrhly a jenž naznačil
qilklady jich za problém, zvláštní pŤípad obecné degenerace mozkově
nervové. Ch. Féré (ve ,,Famille névropathique..) názor ten akcentuje
a silně do popŤedí stavi. Paradoxni vyvrcholení zristaveno, jak známo,
povrchní a často jen pikantní argumentaei Lombrosouě. Genius je mu
čirá zvrhlost, disorganisace, zvrat a upadek rozumového i nervového
života - bratr zločince na jedné ablázna na drulré straně. Proti těm.
to stojí anglick1i psychiatr Maudslag,3 kterf liší mezi talentem
a geniem' PÍiznává patlrologickj' ráz talentu -_ ale znakem genia
je mu právě nejvyšší zladěnost, harmonie, tedy v podstatě zdravi.
Myslím, že názor ten v lrrub1ich liniích je nejsprávnější a nejpravdě-
podobnější.a Pohled na genie Shakespeara nebo Goetha demon-
struje to dost určitě. To byli obŤi a kolosové, harmonické a nesmírně

1 - Émile Hennequin, Écrivains francisés.
2 - Émile Hennequin, tamže 270,

3 - Pathology of Mind.

4 . Ve sv5ich ',MargináliÍch.. zná se ]t němu těž E. A. Poe, ovšem pÍirozenč,
aniž by znal názor t\Íandslayťrv'

k[dné, povj'šené hlavy, se širok1im P.allaclinjlm čelem, které objalo 121

klad i zápor všeho současně a roztavilo je v jediné spuštěné hymně

čistého pohybu pro pohyb a života pro život. Ale pod nimi ripí ne-

ffii;ffi i;gie velikj'ch, krásnych .a..1o'zryrácenj'ch 
duší. Klid ne-

i..'" * 
"" :.,1i.n 

.,,itt.n. Strrdnice vod živfch nenese pro ně vody jako

. " "*v" ' " ' .Av tomjev las tníspeku la t i vnázáhaďadekadence, jak
il.;ffi; pojmout: - Že nemoc je v životě duševním a mravním

podstaty povysenc' privilegiem aristokratťt, znakem a pečetí vy.

íil;;í. 7. ,, u-eni je nemoc podstata každé práce nadprostňední.

A neiší,Íe: že nemoc a zmrzačenost ue suětě dušeuním, mraunim, uměIec-
^in-i, 

p,*tdlem iako ie u !í.mkou u žíuotě tělesném a hmotném.
..- 

i; je problém dekadence, jak m že a musí zajimat myslícího

č lověka , k t e r j ne zav í r áušíaočídomode rníhož i vo t a . Pak t onení
ani strašidlo ani hračka dětinsky vtipnj.ch mozkri. Pak je to problém

moderní, podstatně sociální, v kterém se sbíhá, shrnuje a splétá celé

nervovéapňedrážděněbolavérozvětvenísít innašichbolestíamuk.
Ale at tak či tak, jedno stojí, zdá se, pevně: poznání, že pojmy

,,padku.., ',nemoci.., ,,zvrhlosti.. a ,,Smlti.. jsou neadelrvátní, ne-

srovnalé a čistě relatiuní, Že v širšim obzoru v objatějšim a celko-

vějším vystižení ztráceji svrij vfznam, svoji Samostatnost: - že

nejsou nic než staug žiuita, jeho uzpružing a bodce. Že konec koncú:

,,nen! smrti a kdgby ndhodou bgla, že bgl bg u ni pramen žíuota.,, -

Poslední větu napsal bych rád také pod ,,Rosu mysticu...

1893.




