
illilan Fuěík: UÚíkrírn k Sluncl!

Pan Fučík je tak trochu typ mladé generace - jaké honem?
Řekl bych reakční, ale kterápak mladá generace nereaguje proti
starší, která nejmladši nereaguje proti mladé, o dvě tňi léta
starší? Tedy p. Fučík reaguje _ to se rozumí samo sebou _
proti dekadent m, jak jim Ťíká, proti svridcrim (prokládá to v jed-
nom čísle v;fslovně, že byl sveden do těch všelijak1ilch perversit),
proti proudu, ,,ktery otrávil všechny nás mladé.,. To by nebylo
nic špatného ještě _ myslím ta reakce. Dekadence není ještě
Summum moudrosti, ani absolutní terminus rozvoje. Dekadence
je relativum relativnější než všecka ostatní relativa tohoto rela-
tivného světa a mriže b;it buď docela nic a málo nebo docela ricty-
hodně mnoho _ to všecko zá|eži na tom, kdo tohoto slova užívá
a v jakém smyslu a vztahu' Dekadence - kdo Ťekne to slovo,
neŤekne ho s tupou prostoduchostí - ťekne to vždycky cum
grano salis, s dvojsmyslnou pointou, na ruby a s ironií. Deka-
dence volá všude svou komplementární hodnotu, a tou je renais-
sance, A jsou-li lidé, kteňí užívají slova dekadence jako absolut-
niho a pevného termínu, chtějí t,ím jen Ťici, že to, čemu ''sensus
communis.., prriměrné šosácké mínění Ťíká kultura a perioda
tipadová, je vlastně vrchol, nejvzácnější, nejdelikátnější a nej-
subtilnější stav, pravé eldorádo v1ijimečnfch duší' obracejí běžné
termíny na ruby. Vfjimku staví proti pravidlu, sociální užiteč-
nost a zdraví prot,i uměleclrosti.

Tedy p. Fučík, jak nám pravi v pňedmluvě, chce pŤekonat de.
kadenci. To není nic nového, poněvadž každÝ z nás chce se probít



Z malosti a tísně a bídy a de facto každ1fm literárnínr činem pro-
bíjí. Každ)i z nás, rozumí se Samo sebou, ,,pňekonává dekadenci..
a , ,utíká k Slunci. .  a mnohy, kdo o tom nemluví, snad daleko
opravdovilji a rlsilovněji než p. Ftrčíl<, lrter;ii si z toho dělá pro-
gra]n a nálepku na lrnihu. Ale budiž konečně. Arri to bvch nevv-
tÝkal, ale ubohé ie, jak je ten prograrn malinlr;i. a jak naivrrí.
. 'Dekadence..,  . ,renaissance.., , .pi .e l ionávat.. ,  . ,Smysl života.. -
to  všecko j sor r  s lovaa jevr r i ch  buď n lnoho nebo n ic ,por l l e toho,
kclo je vyslovtr.je t.r co jirni rozunti. A Lu, pi.iznťtvárn se, rreviclčl
isern dávno tolik krátkozrakost,i, sebedťrvěry a ilusivné naiv.
nosti jako v knÍŽce p. Fučíkovč a specielně v její pňerlrnluvč.
Dekarlence je p. Fučíkor'i pocil, prázdnoty, smubku a bezcili ži-
r'ota ]iolem dvaceti |eL' ,,Zdá se mi, že kaŽct;i rrllatl]1i člověk pi.ijde
po dvacátétn roce v del<adenci,.. píše terito hlubok1i psycholog.
,,Je to doba, kdy už nevt\ i .í praničemu (saprist, i !) ,  živo|, naií do-
léhá a on cití prázdnotu ]iolem sebe (v sobč ne? - lU, ta ,,kolem
sebe.. mu neuškodi!) a z prázdnoty smutek. A ieště neví, Že musí
zač,iLi znova' že musí hledati novou víru . . ...A takovym tÓnenr
to jde dál. Proč prázdnota, proč víra zLracena a jaká ta rrová,
o torn ani slova. Jen prázdn]i' zvuk a ozvěna trěčeho, co zvotrí
v ulicích' Nuže, takto rozumčná dekadence je clětinství a trr
ovšem trení nesnadno pŤelronávat. Celti ]rnížka p. Fučíkova jc
prázdná hra se slovy. Ztrabil jsem víru, jsem hotov se životem,
poznal jsem clěvčata a zlilamala mne, nikde žena, která by mi
byla zároveĎ sestrou' To je p. Fučíkova Propasl, A po ní hned:
reakce, rekonvalescence' vítězství? Proč? Bozi vědí. Znudilo to
patrně p. Fučíka, zprotivěla Se mu zahálka a toulky, pÍišla ro.
zumná láska a perspektiva na svatbu, a p. Fučílr mluví,,o poznáni
smyslu života.. a píše hrdě, jalr šlápl, trirrmfálny \/ítěz, pi'emožc-
nému Satanu na krlr ' . .

Celá knížka pťrsobila na mne strašně komicky. Stále mi visela
v hlavě otázka: potrrquoi tant de bruit pour une omelette? Nač
t,akov;i ki.ik, nač tahal p. Fučík clo arény |,akovír tčžká slova jako
ten rreštastny,,sntYsl Života.. - kdvž jc le ir l r  o /o. Nač. nr lur.í

o ,,velmi vážném procesu života.., když je to docela hloupá stu.

dentská historie, jak;ich se hraje sta derrně: student Začne ''ge-
níalničit. . ,  t .  j .  pot loukat se v noci po hospodách a kavárnách,

lr le včas Se ).vzpamal,uje.. ,  pi i jde r1o toho nějaká ser iosní zná-

tnost, rrclělá zkorršky a facit: svatba a pťrl tuctu děLí.
To je tedy esence p. Fučíkova ritěku ke Slunci. Řitem tu do-

cela otevňeně, že takováto ,,renaissance.. je mi - nejhnusnějši
a rrejtriviálnější clelraeten'ce, tňeha s n.í souhlasilo ,'hodnti kanra-
rádťt.. p. Frrčíkov1ich. Taková renaissance .ie mi dětirrstvi, a pro.
blém dokonce není v tom, nrá-li se ,,zpivat, veseleji.., jalr píše
p. Fučílr, nebo smtttněji. To je stanovisko všech šosákri, kteť.í žá.
clají urnění ,,veselé..,  poněvadž nechtějí se dát rušit v pŤíjemnérn
trávení' A kdyby pi išel sntěr, kter i '  by chtěl z ' ,veselost i . .dě]at
kriterion nového umění a v něm viclět rys relraissance, bylo by to
opravdu vesele - hloupé.

Ale, opakuju, to všecko jsou dětinství, a problém renaissancc
leží doce]a jinde. Běží o t,o, má-li umění vyváznouti z patholo-
gičrrosti á tout prix, z koketovárrí s abnormalitou a beztvarnott
zrridností. Běží o t,o, má-li umění malovati a zpívati Znova zdrauí
a síIu. o návrat lr Slrrnci Lu jcle skutečIlě, jenže to bude Lochrr
jiné slunce než orro p' Fučilrovo. Slunce p. Fučílrovo je proLi
ononlu renaissančnímu jen lojovou svíčkou' Slunce renaissanční
nrrrsí b1it vysoké polední slttnce, lrvězcla života a sily, kypíci
číše světla a žáru, dárkyně krásnčl a ostňe vykrojen;ich tvarťr,
mat,lra nesmirného a zmnoŽeného Intelekl,u, jenž rozpustí v sobě
a pohlti všecky stírry senLimentality a citor'ého chorobnictví,
všecko náhodné, podvědomé a osuclně sešeňelé, ce}ou Ťíši malátné
mdloby a nemoci. Běží o uměni, kl,eré na velik1ich a vysoko vztÝ.
čenych typech lidstvi bude vychovávat čtenáňe, které bude ma-
lovat irrdividua vysoká a silná a zdravá a jimi bude uzdravovaL
čtenáŤe. Ne pedagogickou tendenci, ale pouhou existencí, poně-
vadž oheĎ zapaluje všecko kolenr sebe a síla zvedá všecko k sobě.
Malé a rozvrácené a kleslé figury šíi'i nákaztr svou malosl,i a cho-
robott, vellré brrdott ožir'ovat S\rou velkostí, sáláninr icjich pa-
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prskri a světeln;ich vln. Ano, zdraví a sila . . . ale to není ten po-
čestn1i normál a ta slabošská prťrměrnost, ta naivní ilusivnost
a ta bledá sentimentalita, jaká nás dusí pÍímo v této knize.

Tyto pomysly jsou abstraktní, ale umělci mají se proměniti
v nejživější plnost a krevní hutnost. A toho zase marně hledáme
u p. Fučika. Mnoho a často alegorisuje. Samá abstraktnl, bledá,
povídavá thematičnost a traktátovost zeje z knížky. Vlastni
podstata básnická, jeho prostŤedky vfrazové, komposiee, styl,
zpťrsob intonace a faktura verše nejsou ani jeho a dokonce již ne
renaissanční. PŤevzal to všecko od dekadentri a to ještě ve formě
zhoršené vlastní impotencí. Pňevzal jen nejhorší část, jejich zpťt-
sobu, na dobrou a lepší nestačil. A touto zhoršenou dekadencí
bojuje _ za renaissanci! Problém renaissance umělecké bude
ostrg, u polednim slunci ugkrojeng luar, ryzi, vykvašená, krásně
a bohatě vykvetlá linie, slouesnÚ tgp, stylisovan;|r a zhuštěn1f.
Zde mě| začit pracouaÍ p. Fučík a ne ve vym;fšlení naivních poví-
dav1ich programri a dedikačních listri. Neměl vziL beztuarou,
nekonečně vleklou melopu pseudodekadentní a kopírovat ji
slepě, neměl psát ty žížalovité verše bez rytmu, reliefu a struk-
tury, ty plazivé mlhy ňídkj'ch, rozbÍedl]ich slov: - měl hledat
obrazy plné a zhuštěné, slova, z nichž šlehají jiskry a v nichž
hraji plameny, rytmy pevné a pružné, které ťrtočí na duši jako
Ťada atletú. Měl vzíť problém renaissance za Lo, zač ho lze chyt,it
zcela hmotně a hmatavě krdsnd ugraznd forma. Renaissance je
kult krásy, a rozumí-li jí pan Fučík jako návratu ke Slunci, mě l
pochopit, že Slunce klade již samo sebou problém tormg, tuaru.
Jen ve tmách spl1fvají obrysy, v poledním slunci jsou vyhnány
v ostŤí určitosti a skrojenosti. Poesie renaissanční bude muset
bft nutně typická i ve tvarech, bude rnusit mít v1ilrazy stejně
svalnaté jako nervové, bude musit stanovit pevné hodnoty slov
a obrazri, zhustiti se v pevné tvary pravidelně a krásně tančících
sluncí a lrvězd z beztvar;ich chaotick;ich mlžin. . . Formové uměni
pňijde v tomto názoru nutně znova ke cti. Zdraví a síla jako idea
má v estetice a poetice ekvivalentem Ťád, eurytmii, soulad, ve-

lebu, harmonii' Studium renaissančních umělcri italsk1fch i no-
vych (z těchto Carducciho, d'Annunzia) nebo ,,posledního re-
naissančního člověka., Goetha poučí, myslim, v tomto směru ne-
věiící. Ale p. Fučíkova sbírka veršri je i po této stránce kniha
mdlobná, šerá, pasivná a beztvará, vodnatě sentimentálná
a mlžně neslunečná.
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