
nost' o niž ztroskotal se druh1i velik;i erotick1f životní vztah
Vrchlického.

ŽivoLni skutečnost byla méně snášelivá než básnická ideologie
a harmonickf smír víry s poesií byl fikce; víra vpravdě vzbouŤila
se proti poesii, odvrhla ji a s nÍ zničila i pozdnl Životní štěstí
básnÍkovo.

Tradice Úňeba

Již ŠafaŤík vystihl bystŤe organickou vadu české literatury
staršÍ i moderní: zlomkovitosť, kusost, pŤerušovanost, nedostatek
vnitŤní orientace a uvědomělé zákonnosti.

Literatura česká, napsal, nepovznesla se k ,,oné v šce prlsobeni
všestranného, svobodného, podle osuědoměngch zákonťl k jist,ému

vznešenějšímu, ideálnímu cíli směÍujícího, v němž obyčejně život
velikého, samostatného národa se jevívá.., nybrž obětí nepĎízni-
qfch okolností vnějších i vnitŤních zristala ,,zhusta služkou, vněš.
nímu pánovitému vplyvu podrobenou, někdg pouhou hrou nd-
hodg".

od čtyňicátfch let minulého věku, kdy byly napsány tyto
bolestné věty, změnilo se mnoho, ale jedno trvá: literatura česká
jest posud zhusta služkou vnějškovost,i, někdy dokonce míčem
náhody; literatura česká posud strádá nedostatkem pevné uvě-
domělé tradice ve smyslu vyšší duchové zákonnosti.

A není to pouhjl drlsledek vnějšího složení, ale i vnitňní ne-
vyrovnanost,i sil. Nedostatek harmonie jest u vyšších bytostí
vada právě organická; harmonie není nic záporného ani mecha-
nického, pouhá vnějšková rovnováha sil, n;f brž sám ideálnf klad
životny: životná dokonalost, vykoupené právo na budoucnost.

Není ]iteratury, která by hledala tak často svou orientaci
mimo dráhy svého genia jako moderní literatura česká; není
literatury, jež by zrazovala tak často a tak ráda nejen určlÍé
postuláty nadosobni, ale která by pŤimo popírala prakticky, činy
svfmi, tak ochotně každou ideu nadosobnosti.



90 PoloženÍ, v němž jsme se octli násiln1;im pŤerušením pravidel-ného styku s cizinou alespoĎ vzdálenějšÍ, -oito ly 
"a- 

posloužitalespori tím, že 
-bychom rozpomněli se na toho tvrirčího činite|eorganisačního, bez, něhož není vyšších celkťr zivot,,;rcn, a toz.jímali poněkud o něm: míním nadásobní vrlli k nějaké konstantě,k čemusi '"'"lu1u,-.odvěkému, neměnném, ^ ,á,u,nému, cona4Ívám právě tradicÍ.

Abych se dohodl se sv;im čt,enáŤstvem o pojmu tradice, tŤebamně nejprve ňÍci, co neni tradice. Tradice'*r 
"";p."" 

to,'.,..,"-tivnost, a dokonce. již ne reakce; 
.tradice není pohled nazpětupÍen;y', minulosti fascinovan1f; tradice není návr.ai k minulostiani vázanost jakoukoli vnějškovou pňedmětností. Nebyl by tra-dičníkem ten, kdo chtěl by kňísiti ',"ilo op"t.o""iizi""ií1f a umě-leck1f v;fraz doby na pŤÍkiad probuzenecké, n;ibrž zpátečníkem;nebyl by tradičník9m, kdo byokreslov"t..,",,.,y"n ffii"n lidovézvyky, kroje, zvláštnosti, nJ'brž jen slaboch;;;;" p;ioan',t"*

uměleck;fm. Tradice jest nejvyšii činitel zmocněné,tuoí:iuosti, nezáštita nebo tulek pudri a chytráctví zápecn;ich.
Tradice stojí jako sudidlo tvrirei vysoko nad vší konservativ-ností právě jako nad vším revolucionáŤstvím; iust poie- vyššíhorodu a ňádu než t,ito činitelé osobní, temperamentni, naraaovr.V literaturách s opravdovou tradicí, jako 1",t tit"."t,,." i.",,.ou"-ská nebo anglická, i ten, kdo tradici porušuje, i vzbouňenec protiní, jest na ní závisl1i'.a.uživá, byé nepŤímá,.;"ste její;h vfhoda jejího dobrodiní; o-dbojník takw1ii .,,,oao*uj. si ii s,,ym odbo-jem zvláště naléhavě a jest jí tím bezděky určován.
Rozum jednotlivcrlv jest cosi po v1ftce rozkladného, dvojseč-ného, krátkodechého a neplodné.ho; La" 

"."i 
o|r.., o postulátnadosobnosti, kde neni poádán zkušenostem rod.ov1im, Éde nen Íprvní indukcí k nim, všude zabíhá do slepé uličky: .t"ei't"r. právěna to, rozrušiti svrij nebo cizí ritvar životn;1i, ale nedovede stvoňiti nictrvalého a hodnot,ného. Rozum individuáin'i jest 
"}il;;; nástrojanalysy; kde chceš však synthetisovati _ a ivorlá toť synthesapo v1itce _, musíš iÍti..!!oi nechtěj nad něj 

" "" 
,,ci. Ň"d 

"o,-rušen;imi inst,inkt,y individua tÍeba nalézti vyssi 
"a...í,^" to jest

možno jen ve vědomí nadosobnosti. Pokud uměni nepodává více
než pouh;f a prost vyraz jednotlivého irÍ, nemťržebyLi než něco
velmi pomíjivého a plytkého: nepodává vpravdě vice než pocity
a dojmy mžikové jevovosti, jimiž člověk st,rádá a trpí. Teprve ve
chvíli, kdy pojímá cosi nad sebou, cosi, čeho chce b1i'ti jen pro-
jevem, funkcl, orgánem, kdy se objektivisuje z lásky, víry, ricty,
kdy dává se dobrovolně do služby z enthusiasmu k čemusi
vyššímu, počíná vyslovovati trvalost, klad, jistotu, stálost. Te-
prve od chvíle, kdy irÍ se Samo učlení a organisuje, kdy pojme
sebe jako část vyššího tvaru, kdy povzneslo se nad prostou
sobeckou pudovost bfti pouhfm projevem sebe a ničím více,
stává se tradičním nebo kulturnÍm a užÍvá v1ihod vyšších a trva-
lejších celkťr životnfch.

Máme právo žádati, aby já nebylo Živlem rozkladu a nástrojem
klamu a smrti, nybrž dělníkem uskutečriujícím vyššÍ životnost,
tvoňícím vyšší klady životné; máme právo žádati od něho tra-
dičnost.

Uměnl ilusionisticky pojímané, umění toužící ne vytváŤeti
vyšší skutečnosti, skutečnějši skutečnosti než pouhou jevovost,
n brž strojiti klamy a hry pocitově nervové a náladové, máme
právo odmítati: není to umění, jest to pouze umělost nebo do-
vednost. opravdové umění jest vr1le ke skutečnostem vyšším,
skutečnějším, než jsou prchavé rozmary a zvrlle osamoceného
jednotlivce: jest vrlle k zákonnosti celkové. Tvorba opravdu
umělecká začíná se teprve odtud.

Jest tradice v určité národnÍ literatuňe jediná nebo jest možna
tradice několikerá? Jest, možno, že jest několikerá, to jest, že
jeví se historicky v;fvojně a pro praeterito několikerou, ale s hle-
diska tvoňivého jednotlivce jest sjednocena v tom, že jest risilím,
vr1lí k jednotě, vírou v jednotu, ve spojení jedincovo s celkem
národním.

TvoŤivost jest vrlle k celkové jednotě: v jediném ohnisku lásky
sjednocovati všecko. TvoŤivému duchu není ztuhlé mrtvé minu-
losti, není prchající pŤÍtomnosti, není nejisté, sporné, nejasné
budoucnosti, není toho rozdělení a sváru, té zlomkovitosti a ku-



sosti jako nám. Všecek čas jest jedna věčnost víry a lásky. Tvo-
ňiv;i duch poznává rozpomínáním se; u něho rozpomínání se
opravdu tvoŤí dramaticky, kde u obyčejného člověka jest jen
elegick1fm požitkem ned sažn;ilm a neplodn;ím. Platonslá 

"',"-mnesa' platonské rozpomínání se jest opravdová tradice, to
znamená opravdová tvorba nadosobní. Platonskou anamnesu na.
lezneš u všech opravdov1fch tvrircri literárnÍch: jí právě sjedno-
cuj-e dílo jejich pňít,omnost národní s národní minulostí a ospra-
vedlriuje národní budoucnost.

Tradiční jsou všichni duchové opravdu tvoňivl, tňebas pňíliš
zká pňítomnost toho popírala. Verhaeren, kter1f byl Moréasovi

a jeho románské škole paŤížské anarchistou, vidíme dnes jasnč,
jest typickf Francouz svou vírou v život nadosobnÍ' svou tvbrbou
sociálního svědomí, svo.u Feraeur' svou vroucností pňed ničím se
nezastavující, všecky hráze lámající, vědomím a soustavn1fm
kultem společenského idealismu, pathosem všecko shrnujícím,
všecko prožehujícím. A v Baudelairovi i Verlainovi nalezneš
verše, které pochopíš jen anamnesou na Racina, - tolik jest
v nich harmonie, kterou jest možno vysvětliti si jen nadosobně
u t,ěcht'o básníkri rozvrácenych a roztňíštěn;ich jako individua'

Stejně u nás kaŽd;f opravdov1f tvťrrce byl a jest tradiční, to
jest nadosobní a nadpňítomn;f, rozrristající se široce rozevŤenym
náručím sv1|rch protivnj'ch větví zárove . v minulost i budouc-
nost. Zeyer z Domu U tonoucí hvězdy, kde jesť nejvíce sebou
i nejvíce básníkem, jest tvrirčí rozpomenutí se na zoufale bezcíln
národní i kosmick;i pesimism z Máchova ,,Návratu..; Biezina
na mrazivě vesmírnou poesii Máchovou i na meditace a rapsodie
Ducha a světa, prvního velkého básnického v}rboje Vrchlickeho;
Vrchlick;Í z Hlubin víže se těsně s Rudolfem Mayerem, iako
Neruda Hňbitovního kvítí a Kosmick;fch písní odpovídá,'" 

"t.u- 
.

cené vo]ání Máchovo a Neruda balad na lidově pŤísnjl ethickf Ťád
a bájivou něhu Erbenovu; Nováková ve své ponuré myšlentové
tragedii Děti čistého živého moduluje ozvěnu bojri sváděn;fch
s osudem hloubav mi, absolutnem raněn;Ími reky Karoiiny
Světlé, jako Svobodová líbeznou fabulistiku a vyprávovatelské

kouzlo Boženy Němcové, jako Sova mužně drsn1f vzdor Sládkriv

nebo ziizvenou ironii Nerudovu.
HájÍ-li René Arcos své pŤátele, básníky nejmodernější Ro-

mainse a Vildraca od vfčitky, že podléhají prisobení Walta whit-

mana' dokazujeJi, že jsou mnohem bližší domácímu Baudelairovi

neŽ ciziml pěvci Leaves of grass, že nikdy nevypadli z francouz-

ské tradice, jíž jest mu risilí o harmonii, dokonalost, Íád, krásu
a káze v;Írazovou, měla by to bfti podívaná pro nás nav1ilsost
poučná. Tak soudí se, myslí se, tak hodnoti se v literatuňe
opravdu tradiční, opravdu kulturní. U nás, není pochyby, v ob-
dobném pňípadě, kdy bylo by rozhodovati o spňíznění některého
básnického zjevu, rozhodlo by ze šedesáti soudcri jedenašedesát,

Že jde o ohlas cizinn;f, budiž již objektivná skutečnost taková
nebo onaká. To jest také prostf drisledek veliké literatury sobě-
vládné a soběstačné, literatury panské, a literatury, mluveno
slovem Šafaňíkovj'm, sluŽebné.

Tradičnost jest vrile k nadosobnosti, jest vrile /r sobě -ne k já.

Sué v tomto smyslu jest něco jiného než jd, jest i něco jiného než
mé - suému v tomto smyslu odpovídá osobní zájmeno množného
čísla: mg. Jest něco i vyššího i hlubšího zároveĎ, i něco skuteč-
nějšího neŽ pouhé já. Tradičník prot,o nepŤijímá z vnějška tam,
kde má vniterné sué; nepŤijírná vrlbec nic z vnějška, čeho sám
si nepíisuojíl: to jest čeho nepňetvoŤil, nedotvoňil, nevčlenil ve
vyšší organism stylov1f. Tradice znemožĎuje, abys byl pohrou
náhody nebo služkou ciziny. Tradičnost dává tu oprávněnotr
hrdost osobnostní _- ne pouhou marnivou a ješitnou p;i7chu -,

která jest dťrsledkem pokory pňed skutečnostmi nadosobními;
a tat,o hrdost odmítá, je-li to nutné, nesuoje, vnucované po pňí-
padě i sv;imi, sobě odcizen;ilmi a odlouděn1fmi.

Měli jsme a máme dosud autentické domorodé Čičikovy, cestu-
jicí po vlast,ech a kupující ,,mrtvé duše.. - všecko odumŤelé,
zkornatělé, vnějškově starožitné a folkloristické -, hledající češ-
ství jako hmotnou zkamenělinu, lidopisn;i dokument, zaběhlé
zvíňe, ztracen;i star;i žaltáň, zapadlou ves, museálnou veteš,
lo sk;il sníh, zachoval1ir posud v nějaké horské rokli od pŤedešlého



jara. Ale roste nám i jinf typ: typ mezinárodního literárního
a uměleckého commisvoyageur' kteqÍ' jest hotov dovážeti lit,e-
rární novinky ,p to dale a obchodovati jimi jako nov1imi dám-
skfmi klobouky, neuznávající nic jiného než právě artikle, které
vede, firmy, jimž pŤisluhuje, a velmi časLo neznaiící nic nad to,
neznající zejména nic.z české t,radice.

Chci Ííci nejen, že oba jsou stejně nebezpeční, stejně neplodní,
nekulturní pÍíživníci, stejní šk dcové, ale i nad to cosi: že oba
jsou si nad všecko pomyšlení b|izci, tňebas se nenáviděli jako
maloživnostničtí konkurenti, tak blízcí, jak mriže si bfti jen lÍc
a rub téže onuce, hlava a pták téže falešné mince.

Všichni chceme v]ivoje, hledáme v;i'voje; prot,o jest nade vše
driležité uvědomiti si, co jest opravdoqf qfvoj, co jest, pouhá
změna. Vjvojem m že rozuměti se pouze takoqir stav a pojetí
jeho, kde vedle t,oho, co se proměĎuje, niká - vzniká i zaniká -,
jest i cosi, co trud, a bgluje a k čemu proměnlivost oclnáši se jako
ke svému korelátu. opravdov1i v]ivoj vymáhá si nutně i pomyslu
jakési stálosti, bytnosti, trvalosti, jistoty: konstanty. Tradice
jest právě takovát,o stálost nad proměnou, stňed k obvodu.

Mohou ovšem pŤijíti skeptikové nebo pyrrhonisté a namítnouti
mně, že anthropomorfisuji ze svého lidstvi potŤebného kotvy;
mohou namítnouti mně, jim že neni nic mimo v;ivoj, rozuměj
mimo změnu, mimo jev změny. Ale ani t,ato lžitÍt,ánská pÓza
nemění mně nic na věci: nebudiž i stálosti objektivné, opravdo-
vého q.ivoje pŤesto nemriže byLi bez pňání, tužby a vtlle, aby jí
bylo, bez pňesvědčeni abez vÍry, že jest, a mámli tvoÍiti klady,
musím jednati, jako by jí bylo. Teprve víra tato, která se klade
mimo id a nad id, nadává je vší jeho v1ikonností, celou expansí,
již jest schopno, avšak jíž by jinak neuguinulo. A to zcle jest
hlubší a prav1i smysl slova tak často zneužívaného: v11ivoje.

Yáclav Tille

Dne 16. nora naplnil Václav Tille padesátiletÍ svého života,
hranice, jež má mnohem větší v1iznam pro nás, jeho vrstevníky,
než pro něho; neboť on, duševně jar1i a svěží jako málokterf
z jeho druhrl, bude pracovati na svém díle stejně podnikavě a ra-
dostně po tomto dni, jako pracoval pÍed ním, kdežto nám pÍi-
pomíná nesplněnou dosud povinnost uvědomiti si a odhadnouti
alespoĎ zhruba svrij dluh jeho dílu a osobnosti, jež stoji za ním
a která nás jím obdaŤila, - povinnost, kterou si česká veÍejnost
po čertech ráda odpouští' jdeJi o osobnosti opravdové, v plném
smyslu tohoto hrdého a rozhodného slova. Neboť česká demo-
krat,ičnost projevuje se zatim posud hlavně po svfch stránkách
záporn ch, a jednou z nich jest kult zvláště zdaiil1ich exempláŤ
hladké prostŤednosti a prriměrnosti, jichŽ jde na kopu s nádav-
kem jedenašedesát.

I Ťádky mé mohou však b1fti sotva více než v1y'zva k takovému
zričtovánÍ, již proto, že místa mého vyměŤeno jest poskrovnu.

Pňedmětem životního díla Tillova, nevšedně bystrého a pro-
nikavého, jest lilerdrní uěda v celém, krásně širém objemu tohoto
pojmu a slova: tedy soustavné a methodické poznávání lidské
činnosti básnivě tvoŤivé, aé již projevila se tradicí lidovou nebo
qft,vory knižními. Podle toho jest možno pro snazší pňehled
a orientaci rozděliti si vědeckou tvorbu Tillovu v dílo lidovědné
a v dílo literárně historické v užším slova smyslu.

V prvém směru jest nutno Ťíci stručně, Že Y. Tille jest dnes
jedním z našich nejlepších znalc tvoňivé duše lidové. S vědeckou




