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Fortunat Strowski: to jméno neňíká asi nic r'eliké většině
mého čtenáistva. Po jeho zvuku soudlš, že rnáš pŤed sebou Po-
láka. Nikol i ;  jde o Francouze, tť.ebas pravděpodobně polské
krve a polského privodu. Studenti rornánské filologie rozpomenou
se snad, že napsal pňiruční dějiny francouzské literatury deva-
tenáctého stoleti. Ale hlavní jeho dilo, které jej staví ntezi nej.
lepší moderní literárnÍ tlějepisce ťrancouzské, t ká se šestnáctého
a sedmnáctého věku. \rysledovává s velikou a poučnou vrouc-
nostÍ stezku, jíž se braly nábožerrslré zk.ušenosti a zážitky fran-
couzské duše od Montaigne pi'es sv' Františ]ra Saleslrého a
Pascala k Fénelonovi. Jelro monografie o Nlontaigrrovi, sv. Fran-
tiškovi Saleském, Pascalovi a jelro době jsou dnes kni}ry kla-
sické svou pŤesností i unrěnlm vyšší zákonné obraznosti, s jakou
se dovede jejich prlvodce r.rnyslít'i v rluše dávno nrrtvé, vcítiti
v osudy zcela jiného rázu, než b1ivají osudy člověka moderrrího'
obcováním s těnrito velk11?mi mrtvÝmi zlskal Strowski uměni
hleděti do nilra, sclropnost sledovati v jejím vzletu duši lidskou
raněnou velikou touhou, napjatou k velikému cíli: usilující mrav-
rrím risilím o dokonalost.

Ale pňesto bral jsem s nedrivěrou do rukou jelro svazek kritil i
a rivah o současn1fch moderních a nejmodernějších zjevech li.
terárnÍch, které vydal s názvem LiterárnÍ obroda současné
Francie. Bude to asi, Ťekl jsem si, obvyklá a běžná kritika nruže
odvráceného do minulosti, konservativce a snad i zpátečníka
z profese, takového nějakého Doumica, ktery neumí vidět

a myslit, a proto pÍežvykuje fráze o francouzské jasnosti, rozu.
mové ekonomice stavby a skladby, formálné korektnosti a ho.
tovosti. Jeť Fortunat Strowski profesorem na Sorbonně. Sor-
bonagre! Tedy pedant již sv;fm povoláním; starši rozumnj'pán,
}<ter;,r bude hájit tradici, jak jí rozumí, totiž nerozumí: jako dě-
dictví a odkazu prostňednosti a pokračování v prriměrnosti.

A zatím-! Čtes v něm takové věty, které svítí a hňejí svotr
životnou jiskrou, sv;fm rozkošn11im kultem svobody, a víc -
šílenstr,í a bláznovství. Cituje na pňíklad slovo Pierra Hampa:
,,Spravedlnost bez šílenstvi neobsahuje dokonalost,i;.. a dodává
za sebe: ,,Milujme toto šilenství... A jednomu mladénru universi-
táňskému kritikovi radí, aby měl odvahu lr bláznovství, k po-
šetilosti, k vášni. ,,Pňál bych mu, aby násilí učinilo jej na chvili
nespravedliv;Ím a násiln1|,m nebo aby nějaká náhlá nákaza vy-
ťrhla jej ze sebevlády... Jest tŤeba mít ve svém životě krásné
piekypění a krásné pokání...A že takové chvíle sebezapomenutí
scházívaji obyčejně učen m unir.ersitáň m, to vytj.ká jim jako
minus.,,Moudrostpií l iš učená' rozum pňÍl iš rozumáňskf a pak to,
Že nikdy nespali pod mosty (rozuměj: nepotloukali se světem jako
bosáci a žebráci), dělají z nich lidi vybrané a souclce bez chyb.
Ale druzí s více chybami rnívají někdy více poesie... Rozkošné,
není-li pravda? A takovou živou, radostnou, necechovott moud.
rost životni slyšíš z rist cechaie?

A uslyšíš ještě jiné podobné, z nichŽ bv dristojnému českému
r,ědeckému odborníku a patentovanémrt literárnimu kritikovi
rraskočila husí kťrže na zádech. Píše na pŤiklad o tom, že pi'ed
vírlkou ženy dobyly všech vynikajících posic v beletrii a poesii'
Ale nejen v poesii a beletrii! ,,Jednoho dne spatŤil jsem tuším ve
F'igartr článek o Ronsardovi; byl podepsán Gérard d'Houville;
a tázal jsem se s nedrivěrou, cože by mohla pí Gérard d'Houvi l le
i"íci o Ronsardovi, po torn všem, co o něm ť.eklo tolik vynika-
jicích mužri. A ňekla, čeho nedovedl Ťíci žádn;i muž, a s takovou
sPrávností a ušlechtilostí, že jsem zristal pÍesvědčen po tom
o superioritě těchto romanopiskyri a básníŤelr i v literárni kritice. ..
Zamyslete se nad tím, prosím, a pŤedstavte si nějakého našeho



patentovaného odbornika, historika universitního a akademíka,
kter1i cel1i život, seděl nad Komensk1fm nebo Chelčick;im, že
by vyznal, co vyznal Strorn'ski ' . . Totiž že na|ez| v denním listě -
prosím: v r]enním l istě! - od neodbornÍka - dokonce od Ženy,
která píše pouze romány - Znamenit;f historick1ii článek, lrodn;i
jeho vznešené, posvěcené a clekorované pozornosti! Dovedete
si tuto scénu pŤenést do Prahy? Pňeclstavit v Praze?

Tedy talrov;,: člol,ělr je Fortunat Strowski. MilujícÍ směle,
volně, široce, laskavě všecko, co vÍe a kypÍ, bez pňehrad, dis-
tinkcí, pňedsudlr ' Neodlučující se v mrzoutské samolibosti
a ot]borné soběstačnosti od pŤítomnosti, naopak: vnikající v ni
všemi g1.}.rni orgány, nrilující ji ve všech jejích projevech. Člověk,
jemuž literární historie neni školou podezňívání pÍítomnosti
a neclťrvěry k ní, n;ibrž r'odem do ní a návodem, jak ji prožívati
dost i  r ičastně, s dosl,atečnou láskou a vírou. Pocl le toho jest také
pňesvědčen, že Francie žije dnes literární jaro, novou trvalou
a plodnou renesanci; že má již nové Chateaubriandy, Hugy
a Lamartiny, kterlich nedovede posud jen rozpoznat a pojme-
novat... Prot,o má pro většinu dnešních mlad1ich a nejmladších
slova a soudy, které by se zdály jistě opatrnickému českému
kritikáĚi upÍílišené a hyperbolické. Dovede věnovat na pŤÍklad
kritickou staé pí Colettě a mluviti o nÍ s rictou jalro o velikém
klasikovi prÓzy francouzské. Její román Vagabonde jest mu
,,nesmrteln 

..; autorka je mu ,,jeden z prvních spisovatelťr
této doby a snad spisovatel pro věky...  A to je, prosím, paní
Colette, známá u nás z Dialogie zvíÍat - těch nervních, smyslně
sytych, nervově pŤedrážděn1ich a vyhť'át1ich črL ze zvíŤecÍho
života, které pňešly bez pozornosti a zapadly. Dnes píše ovšem
romány, ale romány erotiky poněkud poclezŤelé - louche, Ťíkaji
tomu Francouzové - a místy dot;ikající se již pornografie, t,ak by
alespoli souclil rozšafn;Í česk;i kritik. A zase: dovedet,e si něco ta.
kového pňeclstavit v Praze? Že Lly literární historik velikého
jména stanul s obnaženou hlavou pŤed spisovatellrou, která -

nemluvím o umění a v1irazové síle * ovzdušlm sv1ich knih pŤi-
pomíná nejspíše ještě pí Helenu MalíŤovou?

AnalysuješJi radost, již ti pris<rbí setkaná se Strowskim, na-
Iezneš naposledy, že jest v ní hlavním činitelem vědomí zvláštní
bezpečnosti a jistoty, která z něho na tebe d;fše. Cítíš, že není
schopen nízkosti. A to proto, že jest vniti.ně svobodn;Í: nese
v sobě sv j zákon jako tep sv1iclr žil a dech sv1fch plic.

Voln;i není nevázan1i nebo hulvátskf a drz;ii. Nevázan1i bfvá
naopak nejčastěji pedant, duch vnitŤně uschl1f a odumňel;i,
otrok všech literárních pověr a pňedsudk ; vnější pÓzou, ritoč.
ností a rámusením chce nahraditi nedostatek pravé vnitŤní život-
nosti a oklamati o ní. Typus u nás: Arnošt Procházka. Voln1ii
není také tolik co indiferentní, lhost,ejn;f, bez víry a pŤesvědčení.
Voln;i jest ten, kdo nese v sobě svrlj zákon a Ťád stále obnovo-
van1i, plynul;f a pÍece konstantnÍ, protože se stal jeho životnou
funkcí; jest ten, jemuž se Bťrh projevuje ne ustydl1;imi ustanove-
ními a pňedpisy, z níchž by se musil sylogisticky odvozovat,
n brž jemuž hovoÍí neustále pÍimo, milostnou názornostÍ a jejÍ
jistotou, z hoňícího keŤe vlastní duše. Takovf člověk jedin;i
mriže b;iti shovívav1i', aniž je zbaběl1i, aniž zrazuje sebe; on
jedin1i má k tomu právo; jemu jedinému dobrota jest v1fraz síly
a jemu jedinému dobrot,a nerozpadá sese silouve svár a protiklad.

Fortunat Strowski, sám sociální pravičák, setká se na pŤíklad
s Pierrem Hampem, velik1im básnÍkem strojri, práce, dělníka
tiídně i mezinárodně orientovaného a rozumí se: sociálním le-
vičákem. Co by vyplynulo z takové situace u nás? Hádka,
urážky, rvačka, hrubosti.

Slyšte nyní Ťeč Fortunata Strowského, abyste věděli, jak
mluví duch svobodn1i.

,,Praví se, že jest (rozuměj:Pierre Hamp) straník. Doufám to,
věÍím to, pro něho. Abys mohl jednat, ano abys mohl i jen mužně
myslit, jest tňeba se rozhodnouti; jest tŤeba velk;ich pňesvěd-
čení. Neskr vám, že mám svá: o problému lidství, o problému
národnosti, o problému náboženském' ano' mám svá pňesvěd-
čení, své stranictví _ tŤebas se snažím neustáIe, abych nebyl
ani jejich otrok ani fanatik. Pierre Hamp má svá, která, po
vnějším zdání a náIepce, nejsou má.

'  Kltt l .kÁ hr^{Atru t o



A pňece cítím, že nenl proti m;im pÍesvědčenim.
I když mně odporuje a mne zasáhne, neurazl mne, ani mne

nebolí: naopak! Zdá se mně, že stojí proti mně jako dělník v tu.
nelu, kter;f probíjí, jehož motyka, pronikajÍcÍ s oné strany, kŤlží
se s motykou dělníka s této strany: nejsou to dva meče utkáva-
jÍcí se v souboji; jsou to dva nástroje života a pravdy, kt,eré se
zaujaly životem a pravdou s opačn1fch hledisk a které se potkají
v samém srdci díla, aby se smíňily...

Nebo t;fŽ Strowski potká se s literárním zjevem sobě pŤímo
protichridnym, s romanopiskyní pí Marxovou, pŤítelkyní Bar-
bussovou, členkyní Clarté. Tat,o básníŤka napsala román Žena,
jenž má rekyni ,,Já.., román vzpoury nejen proti dnešnimu ňádu
společenskému, ale i proti zákonťrm pňÍrodním, jak se aspoĎ zdá.
Stačí ňíci, že povstává proti tomu, co se ocl věkrl poklád,á za
samo jádro bytosti ženiny: proti pudu mateňskému. Pud ten
jest ji omylem; neuznává ,,hlasu krve... Barbusse uvítal tento
román jako jitŤenku nové doby, v níž žena nebude již ani služkou
života, ani jeho množitelkou. U nás poházeli by takovou knihu
kamením, blátem její autorku. Stojí proto dvakrát za povšímnutí,
s jak m rytíňsk;.im taktem píše o ní Strowski. vidí v nÍ ,,jakéhosi
druhu bergsonism zjednodušen a brutáln;i, vysloven1i se zvláštní
silou qiznamnou ženou, která umí psát... ,,Jest to pňíliš tvrdé.
Jest to pŤíliš falešné. JrÍ jest konstrukce ducha; jest to Barbey
d'Aurevilly bez plamene a bez tajemstvi;jest to Ťada geometric.
k1fch proposicí: jakmile jest dána jednou definice' všecko z ní
plyne neriprosně. Lituji toho. ApŤeji sipro ženskou literaturu nebo
lépe pro celou literaturu francouzskou, aby Já bylo konečně
doopravdy pokoÍeno a zlomeno. Ano, pieji rekyni ,,milosti
slzí.., jak Ííkal dobr1f král svat Ludvík; pňeji jí, aby její druh1f
život byl tak naplněn něhou a lidskou slabostí, jako první byl
jich zbaven _ a nade všecko, aby pl Magdeleine Marxová nám
vypravovala tento druh1f život s t mž upÍÍmn;fm a siln m
talentem, s jakfm nám vypravovala život první, ale aby do
něho vložila víc srdce, pňirozenosti a nenucenosti...

Jest pak doce|a logické, že takov1fto duch má jedinou radu

spisovatehlm: obnovovat se, neopakovat se' Milenec a ctitel

života nenenávidí ničeho víc neŽ ustrnutí, rozŤeďování sebe,

kopírdvání sebe. Nalezl pro tento pŤÍkaz vnitÍní sebericty slova

ot'nivo vfmluvnosti. Francise Carca, kter;f dosáhl slávy i umě-

lecké dokonalosti jako malíi světa apašského, vyzfvá, aby opustil

vyjezděnou kolej a hledal si novou. ,,Ale nyní jest tŤeba, aby

Fráncis Carco, obětuje bezprostŤední rlspěch, hledal novou žÍlu.

Talent musí se obnovovat, aby rostl. Aé popatŤí na mistry!

V generaci r. 1820,byl jen jeden mladf muž, kter1f se podobal

svou fysickou statností mladj'm muž m dneška: byl to Victor

Hugo. Nikdy nenechal se V. Hugo zajmouti spěchem, vždycky

hleáal,něco jiného.. Uvádím jeho jméno našim mlad;im spisova-

tel m, ne aLych je jím ubíjel, ale abych ukázal, v jaké jsou

rictě. Francis Carco nechť tedy pŤestane na čas sledovati jednu

a tutéž cestu. ZtroskotáJi se jinde, vrátí se k ní, ne zmenšeny,

naopak: zvětšen;i... ,,Neustál1i rispěch jest jako neustálá v -

mlu-vnost: tato nudi a onen uspává. Čeho pňeji Fr. Carcovi a jeho

druhrlm v rispěchu a talentu, není klidné držení rizemí plného

tučn;ilch krav: to štěstí aé pňenechajÍ pokojn1im měšéákrim lite.

ratury; jest to neustál]f zápas a risilí. Jest to bitva, která vede

k vitizství a dob1ivání. Jen to odpovídá jejich pŤirozenosti

a jejich vťrli. Jen to uspokojuje a zušlechéuje...
Jest to nějaké zbrusu nové evangelium? Naprosto ne. Sám,

abych mluvii jen o rodném hnízdě, opakoval jsem je v rťrznfch

obměnách alespofi patnáct dvacet let pŤed Strowskim... Ale

pamětihodné jest, že takto mluvÍ profesor ze Sorbonny, někdo,

kdo by měl bfti konservativec a tradičník až do dňeně svJrch

lrostí.
Jinj'm drlkazem pravé vnitŤní svobody Strowského jako

literárniho kritika jest jeho poměr k vnější formě. Miluje ji za-
jisté a vážt si jí zajisté nejen jako v1y'razu vnitŤní zákonnosti,
ale i jako ceny a odměny soustieděného risilí a uvědomělé práce
uměIecké; historik poučeny studiem star1ich mistrrl umělcri vÍ,
že jest ,,pretium non vile.. lidské snahy, něco, co by nebylo
správné podceťrovat a piehlíŽet. A pŤece...VÍ, že jest cosí, co



100 stojí i nad vnějškovou formou se vší její plastickou plností a uza.
vňenou dokonalostÍ; a to jest lidská osobnost spisovatelova.
A tak dovede napsati pÍekrásnou větu, která si tě zastaví jako
slavné vyzn{ní víry v neznámého, nepostižitelného boha: ,,I jeho
spisouatelské chgbg zjeuují hodnotu jeho osobnosli... Česk1f pe-
clante! Bytosti stejně četná jako rispěšná! Že bys dovedl sklonit
se nad toto slovo jako nad hlaď horského jezera a sestoupit až
k jeho hlubokému dnu, nevěŤím o tobě; zralr tvrij není norec tak
směl1;i. Ale ustup na chvíli stranou;zalez do kouta; nestili slunci
a pí'ej zahledět i  s i  j in1im...

Strowski mtiže nám b ti dobrfm v1fchodiskem pro paralelu
mezi cizim světem kulturně uzrál;im a naší nehotovostí. Domní-
váme se, že máme vniťňní svobodu; a zatím pňečteš-li knihu
Strowského, vidíš, jak jsme spoutanÍ, jak i naši četní soi-disant
rer'olucionáňi jsou vnitŤně dÍevění, mrtvolní, hotor'í jako dobÍe
upečené cihly' NIezi našimi akademiky a vysok1imi hodnostáŤi
literárními pak již dokonce marně bys hledal zjevu Strowskému
podobného. Jejich rada mlad;1im lidem jest jedna: Dělejte to,
jak jsme to dělali my. A chcete.li již dělat,i něco po svém, pak
prosíme pěkně: stále totéž. Jen ne nijaké pňesedlávání, jen ne
nijaké hledáni nového! A zanechte hlavně všech experiment ,
všeho pochybného a sporného. Hleďte na nás: jak mistrně dovedli
jsme se vyhnouti všemu pokušení!

Srovnávají rádi francouzské poměry, směly, strany, ristavy
s našimi a pŤenášívají tamějšt krit,eria a tamní etikety bez dal-
šiho na naše rozvrstvení literární' Ale to jest těžkf blud, jak
vidíš již z tohoto jediného názorného pŤíklactu. Stejná slova
neznamenaji tu a tam stejrré věci.

Jak těžko ve Francii nebgt LradičnÍkem a konservativcem,
když s těmito pojmy snášl se tam, jak ukazuje pŤíklad Strow-
ského, tolik vnitŤnÍ svobody, tolik opravdové revolučnosti, tolik
mládí ducha i srdce.

A jak lehlco b1it,i u rrás revolucionáňem, když tradičnici a kon.
servativci jsou ani ne mastodonti, n1ibrž strašáci do zelí, složenÍ
cele z hadrrl odložen;ich pradědy a prapradědy!. . .

SlŮvko o praYém klarlcismu

o manifestu české literární družiny seskupené kolem morav-
ského měslčníka Hosta rozkdákalase jižkdekterá literární a žur-
nalistická slepice československá _ a ovšem s moudrostí a roz-
šafností, jež vyznačuje tuto kuií čeleď -; a tak pŤicházím velmi
pozdě se svou troškou do ml;fna, činÍmJi jej v$chodiskem své
dnešnÍ besídky. Manifest mlad1fch básníkrl moravsk1i'ch byl
kritisován zpr1sobem Íekl bych pivně politick m. Jako by šlo
o novoročnÍ článek v novinách nebo o projev nějaké politické orga-
nisace tŤebas z Jalové Lhoty. S nemyslivou neuctivou povrch-
ností, s jakou se čtou v kavárnách noviny. Že tu jde o kus našeho
nejmladšího života tvoŤivého, o mladé lidi, rozžehující si pocho.
deťr, již podají jinfm, ještě mladším a nenarozen1im posud, že tito
mladí lidé nezakládají ani novou tiskárnu ani nov1f pivovar, nj'brž
uvědomují se sami sobě a vyt,váŤejí se svědomit,ou rizkostlivostl
sobě i jiniim novou methodu žít, myslit, vidět a soudit, - to
nenapadlo nikoho z velevážen;ich soudcťr' Všem bylo to jen pií- .

ležitostí k potitick m kombinacím, dohadťrm a obch dkrim. HodÍ
se nám do krámu nebo nehodí? Apokud se nám hodí? Co vytlu-
čeme z něho pro sebe? Vzdálí-li se komunismu? opouštějí jej nebo
ne? PňiblíŽili se nám? Pošinuli se nalevo nebo napravo? Taková
dojemná starost o vlastní hokynáŤské krámky z toho všeho čišela,
že bylo člověku velmi vznešeně v duši, kdyŽ to četl ' . . Mládež vidí
jednou hodně názorně, jak upňímně se o rri staŤí starají. Nava-
zuješ na nás nebo ne? Hodláš bfti pokračovat,elkou naší hlouposti
nebo nic? To jsou tak všecky otázky, které jí dovedou položit. . .
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