
dokonalého člověka, celistvého a zharmonisovaného ve své ce.
losti, i zdravé šéastné společnost,i. Takoqi' by byl ideál: aby ne-
bylo umělc z proťese; aby všichni byli umělci diletant,i a dobrém
smyslu tohoto zneužité}ro slova;jen tak umění a život zase jedno
by byly, jakož bylo na počátku...

A dopověděv to, odvrátil se prudce a odcházel rychle od
udiveného učně.

KriÚik živoÚa

Dvě sličné knížky, v něž sebral Gustav Jarošl své stati lite-

rárně, uměleck.v i společensky krit,ické, ukazujÍ jej myslitelem

opravdov1im a nebojácn1fm. Jeho dvě knížky jsou tuším z nej.

siatečnějšiho, z nejnnlžnějšílro, co máme v našem písemnictví;

a to tím, že jsou od někoho, kdo dovede domysliti.
Podle pňesvědčení Jarošova kritika pouze estetická jest cosi

povrchního a polovičaté}ro. Pisemnic{,ví, umění souvisl mu co nej-

drivěrněji s životem; jest jen jeho ukazatel, exponent' Tuto sou-

vislost, tuto závislost umění na životě sledtrje Jaroš všude, po

nejrriznějšíclr stránkáclr. Tak na 1ri'íklact závislost umění na krvi

človčka-umělce. Člověk, kt,er;i žije nepi"irozeně ve velkoměstě,

v r zn;Ích tmav;fch kobkách a děrách, oděnf a obut,;il, bez slunce

a vzduchu, neobléván a nekou1lán jimi neusťále, má krev kalnou

a otrávenou; jak ln že z lÉlo krve vzejiti zdravé, to jest svě[lé,
jasné, slunečné umění? A šíi.e: závislo-.t uměni na krásném zdra.

r'ém tčle souměrně vyvinutém. Návšt,ěva Dána J. P. l!|til lera,

methodika léčebného tělocviku, jest Jarošovi pi.íleŽitosti glos-

sovati slovo Ruskinovo o nutrrosti čisté země a krásnétro lidrr pro

pravé uměnÍ a ukázat,i na staré Feky a moderní Japonce jako

| . Gamma: Brázda. První knÍžka: tJměntm; druhá.. Žíuotem. Stran 287 a 273.

Nákladem Štencovjm v Praze l9l7. Brázda dokazuje, že i dnes, ve čtvrtém rocg

váleěném, jest moŽno poÍiditi knihy opravdu dokonalg vypravoné jako pŤed válkou'
knihy, jež jsou rozkoší zraku, a obŽalovává piímo naše rliznévelkonakladatele'kteÍÍ
chrlÍ do světa mizerné tiskoviny žalostně vypravené, nedbalo a nakvap vyráběnÓ
8 p}itom drahÓ - o obsahu jejich ani nemluvÍc.
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doklad pro thesi, že není si|ného umění bez soustavného kultu
tělovosti.

Tak měnÍ Se sama sebou tomuto žáku Ruskinovu kriťika umění
v kritiku života. Jarošovi není pravého umění bez pravého života
a pravého život,a bez radosti, bez štěstí. Kdo zabiji nebo zne-
možriuje radost, podtíná koňeny stromu, jehož květem jest uměnÍ.
odtud boj Jarošriv se všemi znehodnostit,eli i znehodnostitel-
lrami života: s církevnictvím a zvrhl;Ím náboženstvím, které
zotročují člověka, neboé jest jim tŤeba člověka nesvobodného
a lreradostného, poslušného jako mrtvola; s moderní polovědou
a lživědou, která vykládá život mechanicky a odnervuje jej i od-
božšéuje jej ve sklady formulek; s moderní věrlou národohospo-
dáŤskou, již viní, také po vzoru Ruslrinově, že znemožť.tuje nebo
alespoř znesnadriuje pochopení prav]ilch hodnot životn;ich a na-
ntísto nich nastoluje lžihodnoty a pahodnot,y, kapitál a peníze,
a rlělbou práce zabíjí radost z práce a tím tvoňivost; s celou mo-
derní společností vribec a národní společností českou zvláště,
založenou na pošetilostech všeho druhu, otročící zvrácenostem
a neňestem každého zprisobu.

Jak umí Jaroš promysliti problém a domysliti jej do koŤenrl,
jak všecko vyvoditi z jednoho principu, toho dokladem buď
krásná závěrečná staé druhé knížky Životem oaoce a strom. Ze]e
ritočí Jaroš na to, co pokládá za sám koňen všeho zla: na stravu
zvíňecí, masnou. To jest mu brána, kterou proudí se jed do ži-
vota, aby odtud prostoupil jej celj.. V této stati, v níž rivah;' hy-
gienikov."* a lékaňovy mísí se s básnick;úmi zkazkami literabur
v1 chodních, v n'iž bystrá kritika národohospodáŤská podává si
ruku s reminiscencemi z v;Íchodní filosofie, črtá Jaroš s horoucí
silou obrazotvorn'ou cel]i ten strašnjl bludn;f kruh, v němž potácí
se zajaté ománrené lidst,ví od tisíci. a deseti. i statisíciletÍ. N{yslím,
že ani pochybovač sebevětší neubrání se mocného otňesného
dojmu. Jak masná strava rozvrací pŤÍmo i nepňímo rodiny, za-
viřuje utrpení dětí, zotročuje v žalostné smvslné prodanství
muže i ženll, již váŽe jako ner,olnici po celé hodiny k rozžhavené
plotně, vyvolává Ťadu jin;'ich lžipot,Ťeb a nutí člověka, aby proto

konal nad své sily práci neradostnou a nepotŤebnou sobě i lidstvu,

vic: práci vražednou sobě i lidstvu, nositelku a šiňitelku smrti, -

to jest vysledováno-vyvoláno s opravdovou silou myšlenky

i slova, piedstavy i v razu.
odtud odvážně rit,očn;f, a s perspekťivy dnešní lžikultury

mluveno, podryvn;f anarchistickgi rys těclrt,o knížek Jarošov1ilch.

Jaroš chce Ťáct a poŤádek opravdov1y', a proto musí se jeviti roz-

vratcem těm, kdož poliládají dnešní nelad, rozlad i rozklad za

zákonnou normu. Jaroš má statečnost ritočiti na nrnohou pňí-
jemnou lež, na mnohott konvenci nerrrysliv;fm zvykem posvě-

cenou. Poví ti zcela správně, jak často bfvá pro děti krvavou

ironií slovo o rodinném ráji, jakou hrubou surovou ilusí, uměle

pŤeličující blativf podklad, pohlavní láska manželská; dovede

ukázati ti nejen vridce národa v zahanbujícím postoji, jak se zá-

libou dává si líbati ruku sv;í.m sluhou, nybrž pňistihuje i církev.

nictví náboženské i národnÍ pňi machinacích, pŤi nichž se ti zdvihá

žaludek. Ale vedle toho nalézá Jaroš odvahu žádati, ab;l jméno

německého tvťrrce sadťr vinohradsk1fch nebylo zakr;fváno jmé-

nem HavlÍčkov;im, a dovede napsati nejen apologii adanritrl, ale

postaviti se i proti národnímu heslu domnělé národohospodáÍské

emancipace národní ,,obohacujte Se.. a hlásat,i národu znova

a znova dobrodini zdravé moudré chudoby - ne nouze a bídy,
jak sám kdesi rozlišuje. A má stabečnost ještě větší mluviti pňímo

o ,,nížinách mateŤsl,vi.., jdeJi o ženskélro genia rázu Boženy Něm-

cové, jenž měl nepodlehnouti prf nižšímu pŤíkazu hlasu pňírod-

niho, n1[brŽ sledovati vyšší protipíírodní pokyn, zvoucí jej

k  bvorbě .  . .
Nezmaten, voln)? napravo i nalevo, vpňed i vzacl, statečn]i

nejen proti vnějšímu, nybrž i proti vnibňnímu nepŤíteli, Jaroš

neni nikde pouh;i divadelní pozér, ve strakatém peňestém mum-

raji, kterému j.Je o potlesk galerie nebo parteru, n;fbrž ušlech-
tilf rtuch a jemné srdce, jež vlastním utrpením koupilo si právo
na hněv a rozhorlení.

Znám učitele Jarošovy. Zák]adní ideje své urnělecké politiky
a rrárodnl hygieny má od Ruskina; Tolstoj naučil jej prohlédati



308 klamy a Iži rodinně pohlavní}ro života, církvÍ a tradicí spole-
čenskou posvěcené a pokládané za nedotknutelné; Thoreau osvo-
bodil jej od carlylovského.lžievangelia práce pro práci a poučiljej o driležitosti problému jak zbaviti s" p.ace naiměrné a ne-užitečné pro vlast,ní tr'orbu, pro unum necessarium rozjímavého
theoretického život,a lidského. Neuvádím t,ěchLo ;";j Jarošo-v;ich ani se stínem nějaké tendence rletekLivní nebo usvěclčovací,jak se činívá obyčejně v chlapeck;iich polokritikác}r. potopomlu-
václr česk]ich; nj,brž proto, že jso.' re'l.e..u i m;limi mist"y a žei já jsem jim za mnohé zavázán. A palr p"oto, 

"il|"r, 
pripo*not

rozdil mezi učněm a otrokem; opravdovy ..ten ěa,eá dorťrst,ámistra, osvobozuje se od něho píesto, že mu ztist,ává.včrn;Í, roz-šiňuje jej. Tak na pňílrlad Rusklnriv svět,ovf názotje v podstatě
židovsko-kňeséansk;f ; ale Jaroš šel pro poučenÍ i k iilosofrim vy-chodnim, kteňí byli Ruskinovi nejen cizi, nybrž od nichz jej od-lučovaly pŤímo jeho pňedsudky náboženské.

Ki'ivdil by .Iarošo.r,i, kdo by juj pokládal za podceriovatele
umění, za někoho, 

\:-u uměni jesi 
"o"o 

druhoraáého, co m žeb;í't,i odst,avováno v žir'ot,ě. Nikol-iv! Umění má mu v život,ě míst,onejvětší dťrležitosti, nenahraditelné ničím druh1im: ma aavatilidenr víru v život, činiti z nich spolupracovníky na ,,linii boži,.,jak ňíká, to jest na vyvoji za zdravim, svobodou, čistotou, krá-sou, rados[í; a jedině umění doverle t,oho. Dilo uáě]ecko jest, nicvíc a nic míů t,ec|y než spolupráce s f)uchem živoLa; f)uch Životatét,o spolupráce od lidství pntr"uui" a očekává; a zrada tohotoočekávání jest jedinj' hňÍclrproti životu - mystickÝ hňích proí:,iDuchu, jemuž nemriže b'rli odpuštění - jako dílo naplněné je-diné a pravé štěst,í.

-. orltud pňísná heroická ethika, kterou klacle na uměIce Jaroš.Umělec má jedinou povinnost na světě, kt,erá jesb mu zárovefijeho nejvyšší rozkošÍ:.l'"íÝl velikf, neporušitelnf egoism svéhodíla. NesmÍ se dáti riičím odvésli oá 
"ďr'o' 

ne ntaaeir svym anihlarlem své ženy, ne utrpenÍm dětí, ne .l'žbo"-Jo";;;i,,- oo-tŤebám národního ane. Sptniti své poslán. cele, 
"" 

,,s..ťneroz.
tŤÍštěnfch sil, vytvoňiti to dtlo, k němuž iedini on jes[ |ovotán,

rreboé on jedin1f jest s ně, a ne vyhnout,i se mu a dáti za ně spousbu
všedni práce zdánlivě užitečné, to jest jediná jeho povinnost.
Tento tvrd1f motiv vraeí se stále v první z obou knÍŽek Jarošo-
v ch; on jest pov;fšen na poslední nejvyšší sudidlo umě]cova
Života' Aleš, Neruda, Něntcová, každ1ii jinak a z jin1ich drivodri,
zradili částeč:ně své poslání a provinili se pŤed Duchenr života:
rozhodli se pro mravnost nižší proti nrravnosbi vyšší.

Aleše' když odvrátí se orl monumentálného umění a rozmě.
uje zlato svého genia v měďáky pňíležitostn;Íc}r ilustrací a kre-

seb, odstrzttje .Iaroš právě jako Nerudu feuilletonistu, jenŽ včděl,
že koná práci nesvou a nekoná, nem že konati vyššího díla svého,
básnického' a pro práci časnou podr'e.ll nás o část díla věčného;
právě jako Boženu Němcovou, která mohla nám dáti ještě jednu
Babičlru, kdyby byla nevypl;iltvala sv;ich sil jako matka.

A k tomuto dílu má právo umělec žádati nutné podpory svého
národa a zvláště té části jeho, kterou naz;fvá Jaroš uidoucími,
to jest těch, kdoŽ pochopili snahu umělcovu a porozuměli jí.
Těžkou a dodávám spravedlivou kletbou stihá Jaroš tyto zbabělé
vidoucí, kteií nepronrluvili v pňípadě Alšově, když jeho umění
bylo tupeno a pran;Íňováno nevědomcem Juliem Grégrem.,,oh,
vy vidoucí! Vy jste prav1fm zlem pro umělce zápasiciho, nikoliv
ti nevidoucí. Vy vidoucí, kteŤí chápete dílo, ale v clobu jeho ostrd-
nfch peripetií a v tísnich malomyslnosti setrváváte klidně ne-
hybni, až jak se nějak vyseká sám; vy vidoucí, které má kol sebe
kažrlf tr'rirčí duch, aby v hodinu největ,ší poťŤeby poznal vaši
nespolehlivost a s žasenr pochopil, že musi se opňiti jen o sebe
Sama; vy vidouci, kteŤí po vybojování boje osamoceného zas
se honem vracíváte k němu, plichtíte se zas rlotěrně do jeho pňí-
běhu, abyste si utrhli kus jeho slávy, již jste talt clávno, ,,už
tenkrát.. pŤeclvídali, - vy bezd ěční učitelé umělcovy nezávislosti,
ale i skutečnÍ, pravÍ zhoubci jeho vlast,ního pravého díla: na-
učili jste i Alše věňit jen sobě, spolehat jen na sebe, hledat, pomoc
jen v sobě - ale Za cenu rozdrobení a zlnaru jeho velkého díla
životního...

A Žhav1im cejchem ironie znamená na jedné straně Jaroš čelo



národa, ,,kter;f své Mus.v zaměst,nává praním komisního prádla,
kter;i sqfmi kŤídlat mi koni rumaÍí, kter;f krev sv;fch básníkri
a umělcri poušt,í klidně do stoky obecného života..' To všecko
jest opakovaná urážka Ducha života a nem že zristati bez trestu,
sťane-li se pravidlem.

Má Jaroš pravdu? Nevím, jestli v kaŽdém z pňípadrl, jiclrž se
dovolává. Jen velmi podrobn;'í' a velmi nesnadn;Í rozbor t'é zá.
hady všech záhad, jíž jest děj t,vorby umělecké, mohl by Lo roz-
hodrrouti. Nezdá se mně na pňíklad, že má riplnou pravclu v pňí-
padě Boženy Němcové. Bábička vznikla nejen v nejvyšší tísni
hmotné, v strádání všeho druhu, nfbrž pňímo z nich - to jest:
ony byly také podminkou, aby mohla vzniknout. Nítily v bás-
nÍňce tu touhu po ztraceném ráji dětstvÍ, po tom vzpomínkovém
opiu, jehož se jí dost,alo plně až jejím dílem; bylo jÍ tŤeba všeho
toho pŤítomného žalu, ritisku, trfzně v tom smyslu, aby mohla
proti nim reagovati a sobě - a ovšem bezděky i nám, ale nejprve
sobě - svépomocí vytvoňiti své básnické arcidílo. Kdyby neměla
zmučeného srdce, zraněné duše, jichž bylo tŤeba uspávati, hoŤe,
jež bylo tňeba oklamati, pochybuji, že by byla vznikla ta básnická
ukolébavka, již jest její Babička. o tom tedymohou bftiv jednot.
livostech spory; záhada vzniku určitého clíla umělcova' psy-
chologie jeho tvorby, jest něco, co jest nejtíže dostupno rozboru
a proniknutí.

Ale Jaroš má jistě pravdu pro celek tuorbg ndrodni, pto celkouou
ndrodni. hggienu. Nebudeme míti opravdové tvorby, pokrrd v ní
nebude ričasten cel11i národ, pokud cel;i národ nebude spolupra-
covníkem a spoludělníkem na díle uměleckém a umělec jen
prvním mezi ostatními druhy. Pokud cel1ii nárocl neprijde v Ja-
rošově ,,linii boží.., potud není naděje,žeby vzniklo umění oprav.
dové, které jest více než soukromá záliba a hra jednotlivcova:
nesmrteln;i chléb duší, pramen zdraví a síly pro celek i jednot-
livce.

Jaroš klade neristupně tento požadavek vnitňního pferodu
a vnitŤní obrody celonárodní. Není možno dost,i hlasitě s ním
v tom souhlasiti právě dnes, kdy prožíváme obrodu _ vnějško.

vou a povrchovou a začínáme se uspávati nov1fmi sebeklamy.

Pod vnějškoqfm svornostáŤstvím postupuje LÝyŽ.plíŽiv:im

morovym krokem zloba, záští, podlost, surovost ducha i srclce,

;;i.;';". násilnictví a dráčství, jako bylo tomu pŤed.válkou'

]"; á n"^aní lstivěji. Žádáme 1graved'I1osti 
pro sebe jako celek

národní, a neumime ani dáti si ji navzájem; voláme po svobodě,

a jsme vnitŤně nesvobodní, otroci cizích nepochopenfch a ne.

"t,a,,",,5,"t, 
hesel a floskulí, zbabělí zrádcové Sebe i sv;fch bratŤÍ.

- 
Ď,,o Lnížky Jarošovy pňicházejí opravdu včas: v hodinu dva-

náctou. Buďto aovedeme vybudovati ze sebe opravdovou cíuí-

tatem Dei,krásnou, umělecky čestngu a pravdivou stavbu,, jako

q'i" -t""a obec táborská, nebo budeme velehromadou stŤep

lidskj,ch, mezinárodním velesmetištěm i ve svlich samostatnfch

hranicích.
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