
hesla klasicismu pŤicházejl znova ke cti a vtee než jindy; nent
náhodné, že se na jin ch stranách pňipravuje obnova realismu,
kterf vylučuje i zv li i reflektivní zdrlvod ovánl a dokazováni.
Touha po objektivitě plní znova tvoňivého básníka. Zasnoubiti
ve vyššl Ťád novou formovou logikou ducha a duši, svět a nitro,
jev a objekt, civilisaci a kulturu, nalézti mezi nimi vyššl rovno.
váhu, hle, takové jsou rikoly a perspektivy nové poesie.

Nechué k sentimentalitě, t,ak všude patrná, jest nechué
k jednostrannosti a zlomkovosti; chceme vystihovati objekt ze
všech stran.

To pňedpokládá však víru, že není nepňeklenuteln;i rozpor
mezi svět,em a duší, mezi nitrem a civilisacÍ i socia]isací života.
Vnitiní nábožensk vzlet, uměnÍ meditace a vnitňnÍho pňemítánÍ,
oblast, vniternosti a duševnosti nezr1stává dnes touž, jakou byla
v minul1ilch věcÍch: pňetváÍí se, zesvětšéuje se, sílÍ... A civili.
sačnost i socialisace nejsou jen otázkou pŤesunu hospodáňsk ch
sil a hmotné revoluce: stávajÍ se den co den víc a víc věcí nitra
a jeho nov11ich ctností. Jak1i vnitňní život duševní, když se musil
coúte que co te odlučovati od obecnosti, poněvadž nemohl jí nic
dáti? Jaká kultura nitra, když měla podmínkou nespravedlnost
a nerovnost společenskou, když musila pňed ní zavírati násilně
zrak? Jak nepŤipustiti do vniterného chrámu Žízeri spravedlnosti
a rovnosti společenské, ano i ničiv;f žár revoluční, když plamen
jejich jest základem všech ctností osobních? Duše takto v zákla-
dech proměněná a rozšÍÍená, sentiment talrto zobjektivněl}i jest
možno spojiti jedinou klenbou s v1iboji intelektu i s pŤevraty
revolučními i s celou novou pÍestavbou společenskou, jak jest
již neodvolateln1fm pŤÍkazem dneška.

961
Parrl Claudel o sYém díle

MluvíJi básník hodnoty Claudelovy o svém díle - i když to

činí v rivodní a pŤíliš stručné pňednášce pňed recitacl riryvkrl

ze sv1iich prací, jalio to učinil zde Claudel 30. května 1919 -,

buď jist,, že neztr'atíš času, naslouclráš-li co nejpozorněji. Básnik

nemusi b;fti a často neb;ivá také správn;f interpret nebo kritik

svého díla; mr1Že souditi o něm kŤivě a neviděti hodnoty tam,
kde jest; mr1že i své dílo podceniti, ale dáJi nám nahlédnouti do

svého lidského, uměleckého, mys}itelského pŤesvědčení, do život-

ních jistot, znichž rostlo, - sám pohled ten má již svou hodnotu

poznávací. Básník hodn1f toho jména tvoŤí do značné míry

uvědoměle a methodicky; 
" 

zričtujeJi si tuto methodu pŤed

naším zrakem, dílo jeho nab vá tím pro nás větší ještě jasnosti

a drlslednosti. A to jest i koňist této malé knížky Claudelovy.

Claudelovi jsem zavázán za mnohé, a snaži l  jsem se j iž v jedné

své pňednášce pňed válkou Ííci zač. Za t,o, že mě sv1fm dílem

postavil tak drlrazně pŤed poznání, že pravé umělecké dílo

a zvláště drama má b)iti podobenstvím vesmíru; za to, že po

dlouh;fch dobách zase první klenul: vytváiel kupole. Je to latinec

ve své podstatě pŤesto, že je barbarsk;i' anarchista po někter;fch
jin}ich stránkách své bytosti; a člověk musil státi pod lrupolí

Pantheonrr ť.ímského, aby pochopil, jak umění stavebné jest

latinské a jak latinské jest stejnoměrně laskavé a moudré

světlo, které vykrajuje vesmír i organisuje ho: měÍí, váŽí, rozlu-
čuje i pojí ve vyšší celek.

Vvznávám tttto svort vděčnost Clauclelovi hlasitě i dnes,



252 a prál.ě dnes, kdy jeho vŮdčí umělecké postaveni ve Francii jest
otňeseno a kdy jeho dílo, zdá se již, nedoprie se těch vrcholri,
z.a nimiž spělo pňed váIkou. ,,Zdá se, Že od válkY,.. píše I{enri
Massis, , ,v l iv Paula Claudela jest zastíněn;bylo tňeia jáponského
zemětňesení, aby se někteŤí rozpomněli, že francou'st.;r vysla-
nec v Tokiu jest také básnÍIr, jedna z velky-ch literárních postav
dneška. Toto zapomenutÍ rná nejednu pňÍčinu zvláštď rádu
estetického. V míňe, jakou autor Stromu podlehl vlivu symbo-
Iismu, stal se cizím mlad;fm generacím, které se dovolávaji analysy
Proustovy; a ti, kdož si, jako Drieu la Rochelle nebo NIonthe.láni,
vyp jčují od něho zv]áš[nosti jeho lyrismu nebo látku jeho
obraz , jsou, zdá se, málo citliví k tomu, co činí základ jelio
inspirace, jeho v1f lučnému zájmu náboženskému'. ' . .

Na Claudela hledí tedy dnešní mládí podstatně jinak než mládí
pÍedválečné. Pňekáži mu na něm jeho symbolism, kter1f se mu
zdá nelatinsk;1i, protiklasick;f. PŤed válkou měla mladá"Francie
velké nadšence Claudelovy; takového Ch. L' Philippa, z kritikťr
takového Rivíěra nebo Duhamela. Byli ovšem tďké odprlrcové
a nejvfznačnější z nich protiromantik Pierre Lasserre ve své
knize ChapeIIes littéraires. Jest karakteristické, Že pňi Lasserrovu
obno.vuje rryní s jiného.hlediska a jinou met,hoáou vynikající
krit,ik, také katolík a také ant,iromantik a také tradicionalist,a,
Henri Massis v 2. svazku sv;fch Jugement-". Massisova diagnosa
zni, že v Claudelovi jest hlubok vnitÍnÍ rozpor mezi obsáhenr
jeho díIa, jímž jest ňád,.kázeů, zjevení, celá iradice, a formou,
která jest subjektivisticky lyrická, individualistická nedruŽná
zvri]e. ,,Což není rozumu pohoršením,,, táže se Massis, ,,když
básnÍk Ťádu a Řádu nehynoucÍho, hierarchie, discipliny právč
jako Zjevení, podává nám své díIo, v němž rozpoznavas ..te tato
tra dice, ve fornrách lyrického su bj ektivis'ou''..d ělitelného, kte r;
mu dává ráz nepoŤádn;i, protivn1f základu, z něhož vypl11ivá?..
Uzavňen;i', hermetick1f ráz jeho dila, kter;i si žádá literárnt"ho za.
svěcení, máš-li jej pochopit, ten pr11i jest v rozporu s věrou básní.
kovou. Massis lituje, že se Clauclel nedovedl zbaviti falešně
mystick;fch symbolrl, celého toho literárního žargonu, kter;i

se uctíval v době jeho mládí v uměleck1fch kapličkách. ,,Jsou 253

rrizné zpťrsoby jak bfti liberální; a tento Claudel, kter1i se zdá
tak siln;fm, zdaž neměl slabost uvěi.iti, že jest tieba, aby katolík
bral na sebe podivnou aluru těch, kter;im vira značl intelektuál.
nou prostŤednost... Jest pr1i zcela jisto, že ,,Claudelova estetika
není v souhlase se zásadami, jeŽ má ričelem projevovati; a tento
mrrž, kter1,i. by nestrpěl, aby jeho život nebyl srovnal;Í s jeho
věrou, nedospěl k tomu, aby s ni srovnal své umění...A j inde:
Claudel pr;i nevykonal, co clrtěl vykonati, poněvadž zatím co
všecko v jelro pojetí odsuztrje indir'idtralism, jest konec konct1
sám oběťí estetir:kého individtra]ismu. kter;,f jej pi.ipravuje o jeho
vfboj.

HIas berrto je velmi karakberistick;1i pro drrešní stadium lite-
rární myšlenky francouzslré: návrat co nejriplnější k racionálně
typické tteosobní formě klasic.ismu analytickélro.

.Iest ovšem otázka, je.li t,ento proces' veden1f s Claudelem,
spraveclliv1i i s vyššího hlediska, než je dobová orientace. A tu
rrrám své pochyby. I{ouzlo básnic]<é osobnosti Clauclelovy bylo
prár'ě v tom, že se tu drrclr latinsk , duch tektonickf a stavebn1i,
zasnorrbil s duši barbarskou, Iyriclry vroucí a kypícÍ a místy
pŤímo pť-Írodně názornou a smyslově bezprostŤední a dravou'
Vzniká z toho nov1f v1fraz, tlovy styl, kter nemusí b1ft,i každému
po chuti, ale jemuž nemá nikdo práva upírati nároku na existenci.
Měi.iti Claudela Pioustern poklátlám za nedorozumění. Proust
jest velik1f prozatér. snad nejvěLši po Montaignovi, analytik duše
nejen jevové, n1ilbrž i jejího transcendentna, ale Claudel jest
velikj básniclr;f s;"nthetik, ktery myslí sice v obrazích, ale stejně
zálronně, jako Proust analysuje postŤelry.

N{ně jelro svmbolika nepť.ekáží, porrěvadž je plna konkretností
a porrěvaclž pojímá clo sebe a r'yrláší pak clo světelné sféry celou
jasrrorr ntizornost životrlí.

Na dlrě jeho dranra.tu spí alttil<a, ťrzká, tčisná a i.eknu to pŤímo,
mně velmi těŽce snesitelrrá; co n1rrc s rrí smiť.uje, jest to, že je to
básníkrlv zdžítek do s]or,a a do pistrtene' a ne potrhá jelro literární
idea. Claudel prožil pňísnou, ťrzltou a těsnou bektoniku antickou



ve svém velmi rizce chápaném kŤesťanství; jeho kňesťanství jest
věru spíše židovství Starého Zákona než radostn a svobodně
laskav}i duch evangelií. Povšimněte si, Že drama Claudelovo jest
stále varianta jedirrého motivu: oko za oko, zub za zub. Jediná
veliká metafysická tautologie. opakuji, co j sem ňekl qfše: klenul,
ano lrlenul, první po věcích zase' v dramatě. Ale k]enba jeho jest
těsná, rizká krypta románská; klenba jeho trzavírá velmi málo
prostoru, Jeho dramat,ická logika vrací se odtamtud, odkud
vyšla: je kruhová. Rozšíňiti ji ve vyšší a volnější zákonnost musí
b;|.ti první starostí těch, které poučil. Snažil jsem se o to v Zástu-
pech, v nichž jsem vyšel privodně z jeho dramaticko-logické
methody, abych ji zaměnil svobodnějším a laskavějším princi-
pem toho, co bych rád nazval kolekt,ivistickou polyfonií láslry.
Nevím, dosáhl-li jsem zde tohoto nového stylu zákonné svobody;
ale i kdybych ho dosáhl, cíiil bych se stejně Claudelovi zavázán,
neboé mr1j nov1f princip stavebn;.i zrodil se z mého drivěrného
s ním obcování.

Z pňednášky Claudelovy stojí za zrnínku zvláště vfklad Ru.
kojmÍ a Tr'rdého chleba jako dramat nadgeneračních, neboé
Claudel, odprirce individualismu (,,v tom jest omyl nauk stejně
násilnfch jako chud;fch takového Stirnera nebo Nietzscheho..),
jest v podstatě své tužby objektiuistickg kolektiuisÍa a chce sledo-
vati i zpodobiti dramatick;i konflikt i za mezemi jedné generace.
Člověk spravedliqf jest mu víc neŽ nadčlověk; a vidí jej v tom,
kdo vědomě pracuje k harmonii společenské. Pňekrásná je partie
vykládající nutnost pozornosti a poslušnosti k objektu, jež do.
vedou vyvolati v dramatické osobě,,bytost skoro docela novou..,
které v sobě po pňípadě ani netušila. Kňeséanstvi jest podle
Claudela sv1fm objektivismem mravním po v;iitce dramatické.

,,Pravá kŤeséanská zásada v protivě k zásadě sokratovské není
Poznej sebe sama, ale Zapomeů sebe Sama; jin;Ími slovy: obraé
svou pozornost jinam než k sobě samému, aé je to k Bohu či
k věcem a lidem, vzhledem k nimž máš naplniti nějakou povin-
nost' Dej pozor' abys nepromešltal tohoto vyzvánÍ nesmÍrné
drlležitosti, které ti bude učiněno snad právě v této chvíli a snad

toliko jednou! A abys lépe slyšel, dej v sobě všemu zmlknouti.

Neztrácej se v rozjímání, nebo, což by bylo směšnějšÍ, v neplod-

ném podivu nad svou vlastní osobou... Takto pojímá Claudel

kňesťanství, jak to napsal redaktoru Tempsu z Hamburku ně.

kolik dní pŤed válkou, jako ,,velikou sílu, velikou doktrinu,

uelikou školu energre, která udělala z Evropy to, co jest, která

dělá, že jsme Evropany' a ne Indy nebo ČíĎany...
Hodnj' rivahy jest také paSSuS' v němž vysvětluje Claudel

své rozměrné básně náboženské básněné na patrony a patronky

Francie, pňedem sv. Jenovefu. Proti emotivní theorii Edgara
Poea a Baudelaira, kteŤí žádali od lyrické básně pŤedevším malé
rozměry, sotva víc neŽ sto veršri, hájí Claudel rozměrnou lyric-
kou báseri, organisovanou také kolektivisticky; neuzavírat se do
sebe, nfbrž navazovat jiné vyšší celky má taková báseů. ,,Nej-
krásnější krátké básni,.. pravi vfznamně Claudel, ,,bude vždy
chyběti nejvyšší oblast umění, komposice, poměr k širokému
celku, kterf vyzdvihne nekonečně každj' detail a dá mu veškeru
sílu... Krátká emotivná báseĎ 19. století jest dťrsledek individu-
álného osamocení, které jest skrytf myšlenkov1i princip tohoto
věku, a vede v uměníkzlomkovitosti' ,,Avšak podle mne všude
jest cílem uměnÍ hleddní celkťl, uelikgch mas oulddangch mohut.
nou komposici a nad ní vynikajícÍ šéastnější jedinec jest jen
jedním z částečnfch činkrl...

Tak mluví opravdovy básník dramatickj'. A někdo, kdo jest

dnešnÍm kolektivistickJrm básnick1im snahám bližší, než by se
zdálo.


