
John Ruskin

}1ekne-li se o Ruskinovi, Že je estetilt a uměleck1i' kritik, nejen
že se nic o něm nepovědělo, ale dává se i čtenáŤstr'u, jež je ,,y.
chováno západní estetikou, aé německou, aé anglickorr, falešn.'i
zorny rihel a falešné hledisko na jeho myšlerrku a dílo.

Neboé Ruskin není ničím ménč než estetikern nebo kritikem
r' běžném smyslu, jakjl mají slova ta u nás.

Cel1i Ruskin dá se naopak pochopit jen jako nejp'i.iki'ejši
protiua této odborné, učené, školské a věclecké estetiky, ať je to
už německá estetika formor'á (Kant, Schiller, Herbart), nebo
moderní anglická estet,ika evoluční (Herbert Spencer),_ protiva
raclikální a traprostá, ve všetn všudy.

.Ie lryrnnicky rradšen a lyricky inttritivní, kde odborná
estetilia snaží se stŤízlivou inclukcí získat několik skromnfclr,
šedivÝch pravrliček, - mral,ně opravclov.v, hloubav1i a vášnivě
clo poslednich otázek žir.ota a sntrti zapĚeclenÝ, ltrle ona se drží
lrezky tnottrlÍe rta povrchu a zjišťuje jen vztahy a poměry for-
mové a postupy pi.edstar'or'é mechaniky, - zaujaLy cclgm ť:|o-
r.ěkenr a osur]em všeho byti nár.odního a liclského, kde ona
rizkostlivti se obnrezuje na hotovÓ unrě,lecké clílo, mrt,vÝ a od-
paclávajir:í již kvčlt,, oclloučen1i ocl tajenrnélro sLromu života,
z něhož pňece vyrostl, mrtv;f a složen1i l' herbáŤi jako botarrickÝ
preparát.

JaI< je ho claleka, poznáte už z t,oho, že slova ,,estet ika.. ani
neužír,á, a jakou nedrivěru má lr vědecké moudrosti učencri
v umění, je rrade vši pochybtt patrno z t,éto po ruskinovsku
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strašně upňímné a opravdové rady, kterou dává mlad;fm ma-
líirim: ,,Řekne-li vám někdy některf učenec, že se dvě barvy
špatně doplriuji, zapamatrrjte si to, abyste je co nejčastěji kladli
vedle sebe."

Stojí prot,i ni ve všech rozhorln1ich a základních otázliách.
Je.li Kantovi, Schillerovi, Schopenlrauerovi v Něneclrtt

a Spencerovi v Anglii idea krásy poclstatně rou, prostou zájrnu,
užitečnosti a smyslu pro skutečnost, pouhou sanroričelnou lron.
templací beze vši pot,Íeby a touhv, - je Ruskinovi něčim v porl-
statě vážnJ'm a opravdov1im, záI<laclnou nutností a bytostnou
potť.ebou člověka, kladem duše a srdce, nejčistší a nejsilrrější
vášní, nejvyšší a nejpravdivější skutečností, jedin;i'm štěstim
v životě, cel1im a neporušiteln;im, inspirátorkou dobra a čirrrt,
nutn;im a rozumnym stupněm na schodišti boŽské ričelnost,i.

o hluboké ričelnosti a hlubolrém vnitŤním duchovém smyslu
lrrásy byl Ruskin pŤesvěclčen cel1i život a cel;y. život opakoval
trrto nauku v nejrŮznějších variacích a na konci svojí drá}ry
vyslovil ji zvlášé plně a slavně jako oclkaz nebo vyznání vír.v.
,,A nvní, sepisuje pod bezmračnÝm klidem sněhri chamonix-
sl<Ých, co má bi,í,bi opravdu posledním slovem knihv, jiŽ inspi-
rovala jich lrrása a již vedla jich sila' cítím se schopnÝm, nraje
srclce raclost,nější a pokojnějši neŽ bylo kcly pňerttírn, tttvrditi
svoji nejprostší pňesvědčenost a viru _ že LoLjž pozntiní toho'
co jest krásné, je pravorr cestolr a prvním st,upněm k poznání
věcí, jež jsou dobré a blahé, a že zákony, žir'ot a radost l(rírsy
v hmot,ném světě božím jsou st,ejně věčné a stejně svabé strarry
jeho stvoŤení jako ve světě duchri ctnost a r'e světč andělťr zbož-
nění...

Řekl-li Schiller: ,,Človělt není ripln než tam, lrde si ln,aje,,
_ je vám, čtete-li Ruskina, jako byste slyšeli neustálou, nejvÝš
rozhodnou, zjitÍenou a vášnivou polemiku s touto zásaclou
a jako byste na kažclé stránce viděli plarnenn1imi literami, jimiŽ
Ruskin pŤál si mit tištěny nesmazatelné a strašné pravdy života,
jeho všude porlloženou a hotovou odpověď: - Člověk je ťrplnÝ

ienom tam, kde pracuje, Člověk je riplnjl jen tam, kde uzguá,

Ld" .. koii, kde se obdiuuje. Umění není hra, umění je práce

a pravda: nejvyšší opravdovost, nejvyšší vroucnost' nejméně

sobectví, nejnrérrě rozkoše - všecko posvěcení a všecka rršleclr-

l,ilost. ,,Život, bez prár:e je zločin, práce bez umění zvi-

i'eckost."
odlišují-li l(ant a Spencer rizkostlivě krásu od dobra, este-

tiku od ethiky, zitáni theoretické od praktického - Ruskinovi je

obojí hlubokou a záklarlní jerlnotou. Jemu umění zdokonaltrje
Inravnosl,, jiŽ pŤedpokládá, jemtr ,,krása ]<aždého uměni jest
jen vnějširn ciferníkem mravní čistoty a vznešenosti citu, jež

vvjadŤuje... Jemu není možné umění bez pravé vnitŤní ušlech.
tilosti, bez pravého mravního stavu, a umělecké dílo je v první
Ťadě plodem, d sledkem duše, celé cluše, celého života, vnitňni
bytosti a vnitŤní hoclnol,y, a teprve v druhé Ťadě je podmíněno
Irombinační bystrosl,í a technickou dovedností a hotovostí, které
jsou ostatrrě také jen drikazem sebezapŤení a síly, rizkostně
a hospodárně shronražďované po dlorrhá a dlotrhá pokoleni pŤerl-
chozí a cely žil'ot rrmělcriv; nemťrže jich b;it tarn, Irde není zá-
kladrr: celé clrrše, celého člověka s cel;fm jednotn1irn životem.
Podle Rtlslrirra nejen že ,,vlrtts vyLvái.í i charalrt,er,, _ on jesl
tt ,ž sama mraunost, , ,Vlrus není pouze částí nebo rt l iazatelem
tnravnosti - jest jedind mravnost."

Poklát1á-li dnes ť.ada učencú, hlavně evolucionist , činnost
trmč:leckou za nižší činnosti vědecké, za dětské stadium v rozvoji
lirlsl,va, které se bude stále rozhodněji pňekonávat, jak lidstvo
bude uzrtivat, - ukazuje Ruskin, že poznání umělecké je zvláštní
poznání podstaty a esence' jehož nedovede nikdy nahradit po-
vrchovějši poznání včdecké, ano jest talr podstatné a vlastní lidské
duši, že bez něho nejen není žádná filosofie uplna, ale jistě jest
i nepraud, pokud se protiui. tomuto citu.

A Ruskin koriguje tímto citern krásy i vědu (darwinism):
lrrása není mu právě nic povrchového a nahodilého' ale Salna
podst,ata, sám zákon a Sama bvtnost a vniternost věcí.
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sloučení těchto disparátních živl kotví neobyčejně mohuťn;Í
a drtiv;i a sv;im tÓnem jedinj' ričin jeho polemického pathosu.

Horečn;i enthusiasmus starozákonného proroka, kter;i roz-
biji z|aLé tele doby, mrtvolu, jež opanovala a zabíjí a vyssává
Život a pŤijímá obětí krev tisícťr a tisíc rozdrcen]iich srdcí, mísí
se s ironií idealisty, zhnuseného malostí a tupostí doby, a snivce,
zrazeného surovostí a nepohnutelnou tíží hmoty a její modláňŮ
ve všech sq|'ch nejčistších a nejvroucnějších snech o kráse a r,y-
koupení Života a světa, - a Ruskin píše pak nebo mluví strany
veliké, biblické, apokalyptické v;i.mluvnosti, které se zmiLaji
mezi rižasem, kletbou, posměchem a pláčem a jsou svého zpri-
sobu nejmohutnějším v;fkňikem z bidy doby a z ťrzkosti její
tísně a hrrizy, vyražen;im, zdá se vám, v poslední chvíli, kdy už
už musí se ztroskotat celá loď. -

Toto chladné, stŤízlivé, naduté a sobecké vědění je zejména
hrobem vší krásy života a pňírody, i všeho umění. Jakmile se
do něho vedralo (za renaissance), padá a hyne umění. Neboé
umění žije ze stálého a věrného, bílého, tichého, posvěceného
plamene nitra a hyne chladem rozumu a pl1ichy.

,,All great art is praise.. je nadpis první kapitoly Zákonr1
fiesolsk;ich a také základ vší umělecké nauky Ruskinovy. Všecko
ueliké umění je chudlou něčeho, co rnilujeme a co stauíme nad sebe
i suoje umění.

Kde jest tento poměr obrácen;í, kde staví umělec vyše svoje
umění, svoji dovednost než svťrj pŤedmět, kter;i jest mu jen
lhostejnou a vedlejší záminkou a náhodnou pŤíležitostí k ukázání
svého umění, _ tam jest uŽ ripadek, končí uměnÍ a začíná
umělost.

Umění jest nadšení, zpěv chvály a pokory, sprosťná vroucnost
dětinně oddaného srdce, _ umění miluje a vz1ivá pĎírodu, dílo
boží. Umění se uskutečřuje ne rozumem' ne vědou, ne vtipem _
ale zíráním, láskou, enthusiasmem, něhou. Umění nenapodobí
podle Ruskina, ono objímá, pÍepisuje, vykládá. Ruskin je slovem
nejrozhodnější odprlrce L' zv, čistého umění, l'art pour l'art,

? Kritlcké proiel)a i

1 6 ,,Mohu vás docela kladně ubezpečit, že v mém ubohém oboru
napodobivého umění všecky mechanické nebo plynové síly
světa ani všecky zákony všehomíru nezpŮsobí, abyste dovedli
vidět barvu nebo nakreslit linii bez té zv]áštní síly, které za
starodávna í'ikali duše,,,

Vzájemn1i poměr obou, umění a včdy, vymezrrje Ruskin talr:
,,obojí stejně zanáší se pravclou, jedno pravdou názoru, drrrhír
pravclott pojmu. Umění nelíčí věci falešně, nÝbrž právě tak, jak
so jeví ]ir]stvu. Věda pťrtrá po vztazich věcí mezi sebou' ale
umění pátrá jen po jich vzLazich ]r člověku a žádá ode všeho, co
k němu pŤistupuje, velitelsky Io a jen to: čim jest věc lidsk;fm
očím a lidskému srdci, co má povědět lidem a čím mr1že b;ft
lirlem: les otázek, o tolik větší otázel< věilecl<Ých, oč iest duše
větší hmotného světa...

Poznání umělecké je poznání zvláštní, rreodvislé na vědeckénr,
Íizené jin1imi zákony a beroucí se jin;i,mi drahami, na nichž pŤed-
chází leckdy i vědu' ,,Práce celé geologické společnosti za poslecl.
ních padesát let dovedla teprve nedávno vědecky zjistiti pravdy
o stavbě hor, lrteré Tttrner znírzornil jako hoch pŤed stoletim
několika málo čmarami š[ětcen z velbloudí srsti. Zrralost všecli
zákonťr plarretárné soustavy a všech kŤivek, jež opisuje hozená
stť.ela, neuzpťrsobí nikdy muže věrly, abY nakreslil voclopád
nebo vlnu, a r'šichni členové chirrrrgické společnosti dohronrady
lreclovedou dnes viděti nebo pňedsbaviti pňirozen1f pohyb těla
silně se pohybujícího, jal< rrčinil pied clvěnra stoletírni syn chu*
dého barvíi.e (Tintoretl,o)...

Nic není odpornějšílro Ruskirrovi ncž tal< zvarrá positivní nro-
derní věda, ,,věda rnrtvolv a rozkladu.., - stiízlivá, lrrátko-
zraká, s sebou spokojená, marnivír, chladnťi a prázdná, a Rus-
kin vrhá se na tuto moderní osvětáť.skou pověru, vlastní našemu
věktr jalro jin m pověra čarodějniclrá a alchymistická, na tuto
dtrtou, pustou a nalíčenorr modlu lži, sobectví, chladu a donrÝš-
livosti, zprahl1íclr srdcí a pi'eŽr,ykujících, leniv",Ích duši tak za-
páleně a vášnivě a pi'itcrm mstivě a sarltilsticky, že ve zvlášt,ním
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18 které se staví nad pňedměL a zakládá si na svojí odborné,
technické dokonalosti, _ a tím víc vší umělecké virtuosity a for-
mální samoričelnosti.

,,Vštěpte si v srdce jako v dčí princip vší pravé práce a pra-
men každé zdravé energie životní - že vaše rrmění má b;fti
chválou něčeho, co milujete. Budiž pouze chválou lastury nebo
kamene, budiž chválou reka, budiž chválou Boha: váš ňád
jakožto živ;ich byt,ostí jest určen v;fškou a šíňkou vaší lásky; ale
buďte malí nebo velcí, cokoliv zdravého umění mrižete closíci.
musí bgt ugrazetn uaši opraudoué radosti ze skutečné uěci' Iepší
než umění. Myslíte snad, že ptačí hnízdo od Williama Hunta je
lepší než skutečné ptačí hnízdo? A my opravdrt platíme vell<é
peníze za ono a sotva se staráme, abychorn hledali nebo za-
chránili toto. Ale bylo by lépe pro nás, aby všecky obrazy světa
zahynuly, než aby ptáci pňestali stavět hnízda..,

,,Jakmile umělec zapomene na svrij rikol chvály pro rikol
napodobení, je ztraceno jeho umění. Jeho povoláním jest, podati
jak;tmikoli prostňedky, tŤeba nedokonal;imi, pŤedstavu krásné
věci, a ne jak;imikoli prostňedky, tňeba dokonal;fmi, realisaci věci
ošklivé. V časn;fch a siln;ich clnech Umění snažilo se chváli|i
světce, ačkoliv dělalo z nich jen neohrabané figury. Když po.
stupně stalo se schopn1fnr pňedstaviti pňesně lidské tělo, líbilo si
z počátku velice v této nové mohutnosti a skoro celé století
ozdobovalo všecky svoje stavby lidsk;ilmi těly v rŮzn;ich po-
sicích. Ale nemohlo nic b]1iti chváleno na osobách, které nemají
jiné hodnoty než tu, že mají těla, a žádn;Ích jinÝch qiirazov;fch
prostŤedkťr než neočelcávané zpŮsoby, jak kŤíŽí nohy. Pňckva-
pení tohot,o zprisobu mají pť'irozeně svoje meze, a umění za\ožené
na anatomii zhynulo, kdyŽ byly vyčerpány změny v postavení
tě l . . .

Ruskin staví nejqfš a rniluje nejoddaněji rrrnění stŤedověké,
umění zbožné, srdečné a naivní v síle i něze, ttmělrí neumělé, ale
poctivé a vroucí. Svojí houževnatou tvrdošíjností a vášnivotr
rytíŤskou službou, kterou sloužil vždycky tomu, co miloval,

obrátil Ira]rotlec pi.ece vkus i širšího obecenstva a provedl vedle

iinÝch to, čemtr se i.íká v moderním anglickém umění v1ftvarném

....'ni.,n''"e stňedověku... Vliv jeho byl patrn;ii zejména v t,ak

zvané Pňec1rafaelské bratrstvo (Preraphaelity Brotherhood),

sclrr.ržení rnalíňli, kteŤí na počátku padesát]iich let chtěli se vrátiti

lr otldalro poctivosti, vroucí naivnosti a srdečné pokoĎe italsk;fch

prilnibivťr a lrteŤí, jak učil Ruskin, vzali v nenávist, všecku po.

vrchrrí virl,uositu, machu, eklektick;i akaderlrisnr a pathetick;i,

abstrakt,ní idcalism šablony.
Nelrírr.isl' ]c renaissanci je rr Ruslrina pojnrová a zásadní.

Byi.li stňeclovčk velik;i'm jedrrotn11irn a organickÝm věkem, je

lenaisstitrce věkern rozklac]rr a rozpadu mezi životem a uměním,
věclou a vírou, společností a jedincem: ij Ruskin milovati ne-
mohl.

Villu jeii vidi hlavně v pedantismu, sobectví, nevěňe, pyše
a c;hlaclu. Unělci, kteŤí dŤíve malol,ali bez hloubání, v prostotě
sLdr.e, co a jak viclěli ' malují nyní, co uědí; zanášejí se vědami,
hlavrrč artaLonrií, ]<terá zliazí rlejvětší z niclr, Michelangela i Dti-
rcra; sour':asrrě odlučuje se urnění od národa, od sv;/.ch vlasbrrích,
hlubol<.í,ch l<oňenri, pňestár'á b;ft organickou funkcí hromadného
Života a sLává se odbornvm pňedměbem studia umělcri a brzy,
žel, i trčen.cťr; pedantism vítězí nad inspirací, vzteklÝ a potŤeštěny
dttclt sgslimu, zpráhly a jankovitč trrníněnf, nad životern, nad
zlirršeIiosLi, rracl čistÝmi, božsk;irrri pramerry chvíle a plnosti její,
abs[,r. i r l<Lní 1rravidla nad činem, prací, skutečnosl,í.

11Lrsliirl rlehrál těmit,o trázory jalio lehkÝnri a brilantními pa-
r.acloxv na pohoršenou šosákťrm - u něho byla to plná a celá
pr'avda' pi'esvěričení života, ]rteré ho dlouho až bolelo, které si
sírlti sobii musil slroro odpouštět a jež nal<onec vyslovil pŤece,
1lonilvaclž síla rn.všlérrky a set,rvačnost její dťrslednosti byla
silnr\jší tttlž osobtrí rozpaky.

ZnÍrrn nrálo tak hluboce čist1fch, jímav;ích a ve své ťrzkostlivé
poctivclsLi a ostychu rozkošrr;.ch stran z psychologie hledáni
tt badátt i ,  rr lá lo pňíklaclŮ, ja l i  bolestně rodí se v čestné duši nové,



všemu starému a běžnému se pňíčící poznání a objev, jako ta, v níž
Ruskin vypisuje studentrim oxfordsklfm svrij strach a sv j ne-
pokoj, než si zformoval a vyslovil hlavní a rozhodné svoje pňe-
svědčení umělecké; je to jeden odstavec (163) v , ,Ar iadne Flo-
rentina".

,,Druh;i vliv, pod nímž ryjba se rozvinula, byl vliv lékaÍství
a věd pňírodních. Pánové, nejodvážnější a nejcennější tvrzení,
jež jsem vám posud o praktick1fch uměních v těchto místnostech
učinil, .iest t,o, že studiunr anatomie prisobí zlo. Jest to tvrzení
tak odvážné, že nejenom po nějakou dobu neodvážil jsem se
vám je pňednésti, ale alespori deset let neodvážil jsem se je sám
sobě pňiznati. viděl jsem ovšem, že kdokoliv studoval anatomii,
byl jí do jisté míry poškozen, ale pŤikládal jsem škodu pŤíčinám
druhotn;fm. Nem že pňece ten nápoj sám je otravovati, Ííkal
jsem vždycky. Ten nápoj je léčebn1i a síliqf : vidím, že je zabij1,
ale jest to proto, že jej pijí studen;í, když byli uhňáti, nebo berou
ještě něco jiného s ním, co jej mění v jed. Nápoj sám musi bft
dobr1il. Nuže, pánové, shledal jsem konečně, že nápoj sám jest
jed, poněvadž pukla po něm má nejvzácnější benátská sklenice.
Nemohl jsem vyrozuměti, co zabilo Tintoretta, a kladl jsem to
dlouho na ričet chiaroscura (temnosvitu). Teprve po riplném
prostudování jeho Ráje v roce 1B70 vzdal jsem se této myšlénky,
shledav, že chiaroscuro, o němž.isem myslil, že je pÍehnáno, bylo
ve všech privodních a nezatemněn;ich místech krásné a nejv1iš
skvostné, a lapil jsem pravé klubko: ,Il disegno di Michel An.
gelo.. A ve chvíli, kdy jsem se odvážil to obžalovati, všecko se
vysvětlilo, i viděl jsem, že zrádní démonové italského umění,
vedení Michelangelem, byli ne rozkoš, ale vědění; ne otupělost,
ale ctižádost; a ne láska, ale hr za...

NenávidíJi Ruskin vědu, nenávidí ji jen potud, pokud ruší
jednotu žiuota, vědu nižši' obmezenou, povrchovou a detailovou,
neboť tento žák Carlylťrv směŤuje pŤede vším k Jednotě. Poznáni
intuitivné, které sbližuje a oduševřuje cel1f kosmos, vede k jed-
notě a dává t,ušit v neživém analogie Života a napovÍclá ve hmotě

duševní tvťrrčí ňád a zákon, takové poznání je vlas|ní Ruskinovi

a jím poznává a sbližuje si pňírodu, kterou objímá opravdu, jak

bylo ňečeno, s něhou, neznámou od dob sv. Františka z Assisi.
Tímto poznáním zpíval Ruskin eposy o cestách ledovcri i elegie
mrtv;fch listí a mech , napsal romány kŤišéálťl a dramata hor-
skych vrstev. Každá travička jest mu nápovědí nitra a z poho-
zenych oblázkrl staví obrazy věčn;iich souhvězdí: od prachu ku
hvězdě, od kamene k srdci nese Se snadně a lehce na jedné vlně
lásky a obdivu'

Takov;f člověk cítil pňirozeně zvlášé jako nikdo druh1f jednotu
uměni a žíuota. V době specialisace, šablon a klasifikačních
škatulek pochopil on jedin strašnou a plnou jich souvislost
a jednotu.

Skutečné dílo umělecké musí b1ft dílem celého člověka, celé
duše, celého těla: hlavy, srdce, rukou. oddělilo-li se dnes umění
od iemesla, provádějíJi cizí ruce cizí myšlenky - je to mecha-
rricky snad v poŤádku, ale umě]ecky zkázné a ničernné. (Dnes
již se to uznalo skoro všeobecně.)

Ale víc: umělecké dílo není jen dílem celého člouěka, jedince _
ono je dílem celého ndroda, vší jeho síly po věky shromažďované.
MalujeJi malíŤ obraz, nemaluje jej sám, a]e tisíce a tisíce mrtv;Ích
duší minul;i'ch generací s ním.

,,Mluví také (totiž obraz) hlasy mnohych: snahy tisícri
mrtv1ilch a jich vášní jsou dnes v obrazech jich dětí. Ne uměním
hoding, ani uměním žiuota, ani uměním stoleti, ale pomoci ne-
sčetngch duši musi bgti sděIdna krdsnd uěc, A poslušnost a po-
chopení a čist;i pňírodní cit a vytrvalost in saecula saeculorum,
jakož musí b;ft dány, aby byl proveden obraz, tak musí b1ft,i
také poznány, abychom jej mohli pochopit.,.

A tak uměleckd myšlénka rozšiňuje se Ruskinovi sama sebou
a drisledně v myšlénku ethickou a socialní,

od polovice své dráhy, od let šedesát1ich, cítí Ruskin, že neni
možno vzkŤísiti umění, pokud nebude reformován celg ndrodní
žruoÍ, .tělesnf i duchovní.
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23:42 Aby bylo možné veliké, krásné tr zclravé untění' musí b;'ti
dňíve velik;il, krásn;i a zdrav;i cel;i živob a tímt,o velik;''m, krás-
n;im a zdravym životem musí ŽíLi dňíve cely národ . . . to je

sociální myšlénka Ruskinova. Není vnější částí jeho díla a na-
uky, pňílepkem pro efekL a vnější rispěch, - je vnití'ním' doce.
lením, domyšlením jeho umělecké myšlénky.

Ruskin ukazuje stále znova a Znova' že největším nepŤítelem
krásného života je industrialism a pňedpoklaď jeho: sobecké mo-
dernÍ národní hospodáŤství. ony špiní lrrajiny, zotročují dělnílra
k otupující práci, kterou koná bezmyšlénkovitě, jen rukama.
a lrterou si proto musí zhnusit, hromadí na jedné straně korttm-
pující bohatství, mrtv;ii a neužitečn;Í kov, rozpoubávají strašne
moderní šílenství peněz, strašnější než všechny tragickÓ ltť.íchy
a neŤesti biblické a orientální, šíňí kolern sebe poušé moru'
zdechlin a nákazy, smrti časné i věčné.

Dnes, kdy i česk;i národ začíná se vrhat horempáclen, slepě
a ud;ichaně na tyto surové dráhy inŽen;frsk;fch nízkostí a me-
chaniclrych a továrních klanrŮ a lží, měla by bjlt lektura Ruskina
velik;im memenLem.

,,Není jiného bohatství než ŽivoL - ŽivoL obsahujíci celou
svoji moc lásky, radosti a obdivu. Lidé se m;flí, domnívají-li se
v dětském stavu, Že lhostejné věci jako v;frostky las|ur nebo
lrusy modrého neb červeného kamene mají cenu a utrácejí-li
k jich odkryt,í veliké Sumy práce, které by mělo b;iti užito k roz-
šíňení nebo zkrášlení života; nebo kdyŽ v Lémže dětském stavu
si pĎedstavují, že věci vzácné a dobroíivé jako vzduch, světlo
a čistota jsou bez ceny; nebo když posléze se domnívají, Že pod-
mínky jich vlastního bytí, nrrtné, aby mohli míti cokoli vúbec
nebo rnohli čehokoli vribec užívati, jako mír, drivěra a láska,
mají b1it'i směněny za z|ato' že|ezo nebo vyrostky lastur. Vskutku
mělo bg se učiti, že praué žílg bohatstui jsou čeraené a ne zlaté
a že jsou uloženg ne ue skaldch, ale u tělech, a že ťrtrata a konečná
spotŤeba všeho bohatst,ví je v produkci největšílro počtu lidsk;i,ch
bytostí s mohutn;Ím dechem, ostr}7nr zrakem a radostn;fm

st'dcetn - že z narodních dílen dílna hodnotngch duši mttže se

stát ugsoce ugnosnou, Konečně. daleka toho, aby pňipouštěla, že
nahromadění peněz v zemi jest jedinfm bohatstvím, skutečná
věda politického hospodáŤství - nebo |épe lidského hospodáň.
ství _ měla by učiti národy, aba učiniti slib a pracouali pro uěci,

iež uedou lt žiuotu, a pourhouali uěcmi, jež uedou ke zhoubě, a nt-
či lí je,, ,

Jak vidět, je Ruskin estetik a kritik - až trochu nepohodlně
širok;i a hlubok;i. Jeho estetika je tak právě cel;f svět a cel;i'
Žil 'ot. Je velik;f Jednotitel v době roztňíštěné a rozdrobené, a nic
nezotavuje tak z prachu distinkcÍ a schemat i šablon pňítomnosti
jako sednout na jeho loď a dát se hnát velik1im, slavn;im větrem
jeho myšlénky a nést velik;fm a scelen;Ím moňem jeho díla
a žir.ota, v němž sen a čin, umění a žiuot, jedinec a národ jedno
jsou.




