
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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102 Jiní zase čtli jej s kritickou lupou v ruce a podnikali v něrn
lronbu na protimluvy a protiklady, aé skutečné, aé domnělé.
A byli pŤeukrutně hrdi na sebe a svou kritickou bystrost, když
takovou zvěŤ ulovili. A jak by ne, drimyslní pánové? Protimluvu
prosty jest jen akademick;i traktát, poněvadž z něho byly
rimyslně vym1fceny. Ale kde narazite na protimluvy, vězte, že
jste narazili na život, na jeho hutn1i nepňebran tok: na jeho
novou žíIu. Akademické traktáty jich ovšem v sobě nemají.
Ale jsou také podle toho riplně nev1iživné, nejedlé, nepitné jako
destilovaná voda. Život dostává se dál jen tím, že si uvědomuješ
jeho noué kontradikce: pod vrstvou rozŤešen;ich hned nová,
hlubší, nerozÍešen1irch. A tyto nové kontradikce mohou b ti
rozňešeny rozumově, to jest prohlášeny za omyl a klam ne-
pňesné formulace teprve tehdy, až byla ona starší vrstva životní
tvorbou strávena, zpracována, seŽehnuta: taorba vykonává zde
tu velikou práci čistÍci, očistnou službu života ohněm.

Ale byly také v manifestu nalezeny zdánlivé protimluvy,
lžiprotimluvy, jak;ich tam ve skutečnosti není.

Manifest na pňíklad spojuje a jeclnotí spolri socicitní primi-
tiuism a klasicism, a velevážení literární kritikové mínili, že
jest to nesjednotitelné. M;flil i se drikladně: a právě v tom, Že oba
tyto zdánlivé protimluvy ruší tvoňiv11im zprisobem, jest síla
nového manifestu. PŤi klasicismu má takoqi kritik na mysli
francouzskou literaturu z doby Ludvíka XIv., tvorbu Moliěrovu,
Racinovu, La Fontainovu, Boileauovu' a zdá se mu, že to jest
cosi rižasně ušlechtilého, rafinovaného, pŤejemnělého, odtaži
tého. Nebo tvorbu německfch básníkrl v1fmarsk1ich, Goetha,
Schillera. A zase: Jaká qÍsostnost! Jaká vznešenost! Jak idea-
lismus! A zatím nevěda o tom jest velectěn pan kritik oběti
perspektivného klamu dějinného. Tehdejší životní skutečnosti,
které hnětl takov Moliěre nebo takov1i Goethe, nebyly o nic
jemnější ani vznešenějšÍ, než jsou skutečnosti, které formuje
dnešní básník revolucionáň. Byla to surová novina, první svěží
životní vrstva nové tehdejšÍ společnosti, jako jest to dnes první
životní vrstva nové společnosti proletáiské, jíž se inspirovali

tehdejší básnici. Jejich methoda byla v podstatě táž, jako jest

methoda, k níž se qi'slovně hlásÍ naši mladí poetové ve svém

manifestu: realismus, prosuíceng socialní utopií. Takoqf básník

klasik byl své době ne klasik, n;Íbrž primitiv; klasikem byl ií
nějak1i opožděn1f man;frista, marinista a gongorista pozdní rene-

,.tr".. SvO aonO byl takoqf Molicre nebo Goethe netesan;i di-

voch, nehoráznj, barbar, kter;i rozbíjí staré kadluby umění

a života a dává za ně žhavou látku, var, cosi, co se kouŤí a syčí

a pění v d1imech a parách, které zahalují všecko. A pŤece oba

*6ti ,,.tti k formě, ale ovšem k formě noué, jíž si nesla u sobě

právě tato jejich a nejiná látka. A tato nová forma byla uzavňena

i, to-, co naz;i'vají naši mladí Moravané ,,sociální utopií..: totiž

v žiznipo tvorbě nového lepšího světa, v ,,touze spasiti člověka..,
jak to napsal jasně Fr. Gtitz ve sv1ich glossách k Íilosofii a este.

iice nového umění. Takov;f Moliěre jest až vášnivě netrpěliv;il

bojovnik za lepší, svobodnější svět, za lepší společnost.-Sv1ilm

smÍchem koná funkci spalovací: v něm uhoňívá všecko zkorna-

tělé, všecko odumňelé, všecky zdánlivé antinomie a protimluvy,

a zejména hlavní z nich: domněIg rozpor mezi zdkonem a suobodou.

osvobozuje děti, uvolĎuje rodinu, ruší star;f zákon, a pňece ne-

propadá bezvládí, anarchii. Z nové získané svobody vytváňí noqf

"ato'', 
kter;i jest právě v;Íraz této nové dobyté volnosti. V tom

jest právě podst,ata pravého klasicismu, a ne suchého akade.

mismu, za néjž b1ilvá tak často zaměůován: aby zdkon a suobodrl

nerozpadlg se člouěku ue sudr a rozpor. A žádá to ducha opravdu

silného, aby této katastrofě zabránil. Klasicism, pravf klasicism,
jest pňekonání životní tňÍště a životního sváru silngmi. S|abi

v něm propadají buď anarchii, zvrlli, nihilismu, chaosu, nebo

akademismu, to jest zkornatění, odumňení, zkamenění. Anarchie

a akademism jest tak dvojí slovo pro touž žalostnou věc: zmar'

smrt. Dvojí hŤbitovní kámen na hrob trosečníkťr, slabochri, po-

raženych v boji životně tvoÍivém. Pravá umělecká a básnická
tvorba jest v tomhle: ugchdzeti ze suobodg a dotuoÍouati se suobodg
ještě uětší, ugšší; neboť právě proto, že je vyšší, jest co nejvzdá.
lenější libovrile a bezvládi, co nejbližší zákonu. Kdo toho dovede?
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104 Jen silnl, jen nejsilnějšÍ. A těmto nejsilnějším, vítězrim nad lži.
v1fmi rozpory a klamn11imi protimluvy životními, na nichž se
ztroskotávaji slaboši, prázdnÍ, nejadrní a ňídci enthusiasté jako
ztučnělí a zkornatělí pedanti a školometové, Íiká pozdější věk
klasikové. Pozdější uélr, pravím; neboé své době byli primitivy,
barbary, novotáŤi a bezt,var1imi, chaotickfmi revolucionáii
a utopisty.

Těm, kdož se zabÍrají do těchto rivah o pravém klasicismu,
pňicházÍ jako na zavolanou nová kniha mladého českého filosofa
R. I. MaIé o: ,,tendenčnÍ monografie.. o veliliém francouzském
filosofovi sedmnáctého věku Mikuláši Malebranchovi SuěJ u Bohu,
Mal)i jest v1;irazná hlava mezi našimi mladšími mysliteli. Svět
v Bohu není jeho první kniha; piedcházely ji sbírky essayí lite-
rárně estetickych i sociáInÍch Jasn1fma očima a Akord. Vedle
Malého prisobÍ na tebe většina našich česk1fch filosofri _ jak
to ÍÍci? - nějak papírově, lehce, matně, jako d11im z cigarety
kouŤené pii pohodlné četbě u odpolední kávy' Mal;i jest zjev
jadrn;i, hutn : má mnohou větši specifickou váhu než jinÍ.
Potomek st,aré české rodiny selské, má všecky dobré vlast,nosti
starého českého sedláka: touhu po jasném rozumu i vÍru v něj,
zbožnost nepňíčÍcí se mu' n brž opňenou o něj a zharmonisovanou
s nim, smysl pro Ťád a kázefi, pevnou' určitou formu i pňesnou
distinkci. A má nadto krásnou odvahu a stat,ečnost: sv;iim klasi-
cismem a intelektualismem nečiní nic menšího. než že se staví
proti stopadesátiletému qivoji moderní filosofie. To není ma-
ličkost. K tomu jest tňeba pevné postati a zdravé duše nenahlo-
dané sképsl. To jest, ovšem program na cel;f Život, kter1i nem Že
b)iti plně uskutečněn a ztělesněn v něko]ika prvních knížkách.
Kdežt,o moderní filosofie ve svém hlavním směru jest volunta-
ristická a do značné míry subjektivistická, jest, Mal;i' rozhodn;Í
intelektualista, rozhodnlir objektivista. Jeho kniha o Malebran-
chovi jest mně jako literárnímu historikovi cenná proto, že
odhaluje dobie pravou podstatu klasicismu, o něnrž vládnou
pňedstavy tak nesprávné. Malf ukazuje na Malebranchovi, jak
na dně tohoto klasicismu jest právě realism, smysl pro skutečnost

a jsoucno, a primitiuísm, láska zákonné prostoty, vnjtŤní har-

mánie všeho děnl, pojatá jako totalita celou duší, celou, nedě.

Ienou polaritou rozumově mravnÍ bytosti lidské. To jsou stránky

kritiky opravdu jadrné, opravdu mužně pojaté a myšlené, za

něž nemriže bfti Malému dosti vděčna právě nejmladší básnická

generace. Tyto stránky vykonaji doufejme své krásné poslání

á naučí snad ty, kdož toho posud nedovedli, hlouběji zftaL, neŽ

kam donáš1 zor béžnych hesel literárniho dne, jasněji a určitěji

a zároveů i volněji a svobodněji myslit a soudit o práci lidského

ducha.
Své knize pŤedeslal p. Mal}i několik stránek ťrvodu, dikto-

van1fch s[arostí, aby nejmladší básnické hnuti - a já s nÍm -

,'.zábň.dlo do anarchie a určitě lišilo mezi plavou silou a svo.

bodou a nihilismem a libovrilí, šklebem a lichou spekulací;

Malebranche jest mu právě t,ypus pravé síly a svobody ducha.

Ale v doslovu pňiznává Malj', že ,,Tozum u Malebranche zrlstal

piece jen ještě trochu pŤíliš matematisujícím a víra -že zristala

u n6ho SeSiO hoan6 katolicky dogmatickou";a vyvozuje z tohoto

doznáni, že ,,jest tňeba jíti dál - k vět,ši síle, svobodě a jasu

ducha; ale směrem Malebranchovym...
Myslim, že starosti Malého, jistě dobŤe míněné, jsou, jak jest

patrno z hoŤejšího mého pojetl klasicismu, revoluce i primiti-
.r,i.-u, upi'ílišěné. Malj. sám správně napovídá, že rozum Male.

branchriv jest nám dnes piíliš geometrickÝ. A já dodám víc:

svět a život v jeho pojeti pňiliš na pojmech stavěnf a z nich

pňíliš trpně odvozovan1i a vyvozovan1i. Básnlk i vědec pracuje

vÍce, mnohem vlce totalitou své duše, tedy i intuicí i vtili, i obraz.

ností i citem, než pňipouštl Malebranche. Malebranchťrv rozum

tŤeba doplniti Pascalovym ,,esprit fin.., ,,dťrvody srdce, jichž

nezná rozum.., pňi čemž ,,srdcem.. rozumÍm ne romantickou

citovost nebo dokonce citlivkovost, n;ibrž - jako Pascal sám _

silnou vťrli a víc ještě: právě Lu totalitu celé a ťrplné bytosti

lidské správně zharmonisované a zpolarisované. V1ilučné posta-

venl, které chtěl vyhradit Malebranche rozumu diskursivnému,
jistě se udržeti nedá. Hierarchie sil a energiÍ nen! demokratická,



abych užil termínu, jehoŽ užÍvá rád i MaI1r. Kromě toho: básník
nemtlŽe pracovati Pojmy, ani vycházeti z pojmrl, n1ibrž z ná.
1or9. o něm ještě více než o vědci musi plátiii, že musí tvoÍiti
totalitou své bytosti, smysly jako obrazností, vrilÍ jako myšlen.
kou. NemrjŽe, nesmí v něm b1iiti ,,vyššího.i a ,,.,ižšÍho..i i to
zdánlivě nižší _ smysly - a prár.ě to must b}tti stejně posvo-
ceno a vytÍíbeno a poučeno jako zdánlivě vyšší a neivys.si. to
právě jest poslední tajemství básníka v pravém smyslu slova,
Že pud a duch nerozpadajÍ se v něm v rozpor a svár, ''yb.z 1,o.,dvojl stránka jedné a t,éže věci, dvojÍ rr nf pohled na jednu
a touž entitu.

Básník - prav;i básník hodn1;i toho jména -_ rozpouští, zka-
palrluje a v tekutost proměriuje star1i okoral;f s.r,ět, poj-ovo
zchladl1i a ustaral : jest jeho vykupitei, jeho ošvoboait"t."sta"a
schemata, pojmová práce pÍedchozich generaci, jihnou pod jeho
zrakem v cosi teplého, oblačného, teku1ého, plynného á v;ibuš.
ného; a naráz ukazuje se žasnoucímu pozorovateli a diváku,
kolik tu bylo svobody ujaňmené star;fm, pňiliš rizk;im zákonem,
a jež proto si žádá, aby si agtuoŤíIa aby se d,otuoŤila_ zákona
nou.ého. Tento nov1ir zákon jest pak rovnomocnina svobody a jeji
dočasn v!,raz. Dočasn;i, p.a,,im: poněvadŽ vnitňnÍ jeji tep,
vnitňní dech a duch její jest neuvěz',it"l.';7, nespoutan;f, za Ne-
konečnem tíhnoucí právě jako světlo. ,,A světlo v temnostech
s.i'íti, ale tmy ho neobsáhly...

O tradict 10ť

obÍral jsem se již dvakráte na tomto místě Vrchlick1im: jeho

nepěkn;im nekritick1im pňeceůovánim s jisté st,rany otevŤeně

konservativní a staromilecké - nepěkn;ilm proto, že jest, jen

záminkou k snižovánÍ snah mlad;i'ch a noqilch -, ale záro-

veů i jeho správn m kritick1im oceněním; naznačil jsemicestu,

jak aojiti jeho správného hodnocení. PÍesto, že byl uměle zdvi-
.žen 

proti mně pokŤik v části zaostalejšÍho tisku, ten typickf,

zrádcující pokŤik, kter jest nejživější tradice česká a mnohem

méně sporn á než všecky tradice ostatní, pŤesto, tvrdím, -mám
více právé lásky k dílu Vrchlického než jeho oficiální chvaloňeč-

nici á obhájci: neboé láska neosvícená a nepoučená, láska opičí

a dekoračni jest horší než zŤejmá a otevňená nenávist. Láska

neosvícená a nepoučená jest jediná pravá urážka v ňíši ducha:

jest lež, nedorozuměnl a klam a stojí v cestě poznání, jež jest,

vzayctyláska pravá a vykoupení:vykoupení mrtvému jako vy-

koupeni živ1fm. Vrchlick1i jest dnes, díky tomuto oficiálnímu

lzikultu, v položent málo záviděnÍhodném: stává se frází, zaklt

nadlem, fetišem, modlou, dekorací a antikvitou ve vitrině histo-

rického musea. Jest vytlačován ze života ještě více a urputněji,

než zaslouží. Nikdo ho nezná, nikdo ho nečte - mínÍm tím

tvoňivě životn m zprisobem, kterj'm se projevuje četba v tvorbě

mladé g.,'..... _, i literárně historicky a literárně vědně studuje

se velmi málo, ale jednou za deset nebo za patnáct let pŤi nějaké
vnějškové pŤíležitosti vzpomene si na něho nějaká korporace
nebo nějak;f spolek, jehož v;ibor trpÍ nedostatkem invence pro-


