
s2 o situaci s nejmenší ztrátou času - asi jako telegram z bursy? A naši ŤečnÍci -
s lyšr: l i  jste někdy,sjakou pietou l j  mluví a s jakou pietou se J im naslouchá? A kde
sc má vzít ucta k psanému a t iŠtěnému s lovu, kc iyŽ jí nenl  k mluvcnérnu?

Nač by psali naši spisovatelé' ltač,tly pracouall na větě nebo na odstavci, k<iyŽ
nikdo toho nerozézná, neocení, nepotrestá? Nač psát, když stačÍ klížit, lepit, sešIvat,
látat z hotov1/ch hadrti obnošen:y'ch novináiskjch frázÍ? A když se to zclá pak ještě
bolraLší než p vodní umělecká práce, poněvadž je to pestŤejší, - alespoĎ našint
soi<lisant kritiktlm a znalctlm? Nač hrát na housle, když dostačl tlouci na buben
a kciyž Len obstará lépe všecko, čeho se mriŽe dosáhnouti: pozornost a všecko to
ostatní. Je to i lacinější i vfnosnějŠí. Nač tvoÍit, když se lépe pochodí s literárnínr
vctešnic[vím a obchodem odložen;imi šaty?

Tedy: ne dnešku, ne pro něj, ale pro zltfek psal jsen [yío kapitoly' Virn, Žc
dnešku je cizí a daleky i motiv rného činu: n.rrij zapáleny hněv, moje mstné roz.
horlení,docela prosté vší osobní.<tránky, rgzi msta za uěc a ne trrsta osobní. Neboť
p' Mrštík má pravdu, kdyŽ na konci své polemiky ve ,,SIově.. ujišťuje s podivenÍm
a rozhorlením, Že se mrre vribec rredotknul. Ano, mne se nedotknul, rnne neurazil,
mně neublížil, - ale hťtÍ, tisíckrát lttt *.urazilbožstua, jimž sloužim a lttergm,mylně
jsem mgslil, že slotlží i on. A to je, co neodpouštím' to je, za co se mstín].

Retlakce ',Slova.. nryslÍ, Že odpraví mrij článek, nazve-ti jej pomstychtiv1,i'm a na-
nluví-]i svym čtenáň m, Že byl objeclnán redakcí Volnfclr směrrl. Druhé je lež,
nízká a k [ornu trejapná lež, ale k prvnínlu se znánr otevieně. Ano hněvem a ms[ou
byl nesen nrlj článek první i clneŠní' Ncbojinr se aDi toho pojmu, ani toho slova.
Duclr tak celou strukturou své povahy kŤesťansk;l.jako .Ras/rin vidí sám ripadek
a samu mrtvo]nost dnešní doby - v její neschopnosti k vášni, k rozhorlení' k vy.
trvalému a promyšlenému rnstění kÍivd, ne osobníclt, ale veŤeJn;1'ch a obecnych.

Ano, rnst i l  Jsem se.
Mám tu vykládat', kolik bolesti mne stála má msta? (Neboť jsem miloval kdysi

NIrŠLíka a dlouho se mi nechtěIo ]oučit se s ním.) Ale {o je mé privatissimuIn
a nikomu není nic po něm.

Z našeho poměru jen íolik, kolik íňeba k pochopení situace.
Vážil jsem si Mrštíka hlavně pro Jeho ndzorg o stglu, jež projevil nejplněji

v staršín jeclnom článku literárním a v nichž stá] vcelku na stanovÍsku Flaubertově
a pĚijímal jeho nauku, lotiži že styl není nic vnějšího, žádná ,,forma.,, žádná otázka
techniky a machy, ale sám základ, sama podstata a bytost literárního díla; že styl
;.e nejbezpečnější kriterium vnitiní pravdy a poctivosíi autorovy; že to, eo se
nedoved]o vyhránit v čisty, plny, zákonn styl, bylo clruravé, zmatené, rozpoltěné
už v nitru spisovatelově; že lež, polovičatost a vnitÍní mdloba prozradí se, Jak
autor sta otevÍe, kolísavjm a pomatenfm rytmem, falešnou intonací, smyt}'m
re]iefem, necharakterním v:f'razem a pňednesem, prázdnfmi nebo hybridními figu.
rami; že co nestojí pevně a pružně na nohou v autorově mysli, potácí se i v jeho
r.ětách; že spád a dech jicli je nesen jeho srdcem, nervy, krví, vším rytmem Jeho
života a nemriŽe l l rát;  že děl i t  v, ,obsah..a, , formu..  je b lut l  a konvence, poněvadž
literárnÍ dílo jest organická jednota' -

Ztrnul jsem, když se mi náhodou dostal do rukou jeho článek o Zeyerovi
posleclního clata: jak hybridně, zrr1dné, jak bez rytmu a tepny bylo to napsáno!

Ale víc: jakf byl styl kolísal'1i, obojetnf a pust$ - právě takov1i byl Život cltrcha
a srr|ce por1 nÍm.

Jednlm decherrr ve]ebil tu p. MrŠtík Zcyera za jeho absolutnost, za jeho

rraprosté opovrhování ]<aždou koncesí a každl/rn kompromisem, -  a Í$mŽ dechem
odvolával svoji minulost intransigeanta a hlásal literární oportunismus' ohle{ly
tra Io, že jc nás málo atd., - vy]ožen]i a nevybírav;y' oporťunisrnus, opakuju.

A i.ekl jsenr si: ano, zdkon našich někdg společngch, sEarlch boht1 plati ještě.
A ntstil isem je.

Napsal jsem sv j článek ,,Styl a člověk.. a myslil jsem, Že to stačI. Myslil jsenr,
Že nr]uvím ještě k starému Mrštíkovi a že pochopl, o co t,u běží. Ale mflit jsem se:
p' Mrštík na konci své repliky vc ,,Slově.. (č. 8, sír. 77) Ín1n1, to že nic není - jcn

,,slovíčko, styl... K tomu došel on, někdejší vyznavač F]atrbertr1v|
A vidím: starf Mrštík je mrtev' k nevzkŤísení mrtev.
Ale noug Mrštík Je mně lhostejn;y', zcela lhostejnf, a pť.esvědčovat l,ohoto

novébo Mršt ika mně ani  nenapadá.
NezáležÍ mi ani na tom, pÍesvědčit dnešek. YLm, žc Íofulo inspirovanou mstu

ntoji v bec nepochopí, Že nrluvím k němu jazykem cizím o věcecir mu cizÍch. A tak
psal jsem tyto kapitoly pro zÍtŤek.

Neboť generace z|ttka, generace opraudu mladd, piijďe, musl pi'ijIt, nemáme-li
zahynout v rnalodušném literárním kramáňsíví dneška. A nebude.li tu za pět let,
bude za deset, a nebrtde-li za deset, bude za dvacet - ale jednou pŤijt1e.

A pak běda kupc m v chráměl
Její čisté, silné a jemné smysly nesnesou látání a matení protivn1l'ctr sfér život.a

a světa, s hnusem odvrátí se od hybridních nestvrir a vší strakaté jalovosti a prázrl.
rroty, mŽikem Íozpozr.á padělek od jádra'

JejÍ obraznost čím širší a bohatší, tím bude i pÍesnější a uzkostlivé poctivosli,
li|erá zná a ctí vnitňní hodnoty a vztalry pojnrri a slov a nedovolí jich porušovat
a pŤevracet nemyslivosti a nevkusu.

V takovém stylu, jakf jsem tu dnes pŤibil, vycítí okamŽitě, co v něm skrrteěnil
jes|,: utok na zdraví a krásu všeho ŽivoLa jazykového a literárního.

ona ospravedlní mtij hněv i moji msiu.
V její či.stf neporušenf sorrd slrláclám s klidnjm svěclomlm svoji pii.

20., 21. I r. r 902

Henry ile Groux

Událostí Zinní saisony v Paňíži byla hromadná v:ístava sta a tŤiceti čtyň prací
Ilenryho de Groux v galerii Georges Petit, kterou se širšínru obecenstvu ttvedl
umělec v prvním rozběhu a varu veliké tvrlrčl síly, ctěny a milovany uŽ dávno užšÍm
krulrenr zasvěcencti. Dílo Henryho de Groux 7de svfmi a novfmi drahami, lépe
Ťcčeno: le,í nov:ími drahami. Neboť veliká, nekonvenění a nespoutaná visionáňská
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81 s1la' která unášÍ všccko jako vltr,hrr1za vášnivé inSpirace a děsivá pravda snu, pravdi-
vého Jako Život a zhuštěnějšÍho neŽ on, vyzIračrtje v prvnÍ iatlě tyto práce' Některé
ob razy j souma lovanébouŤkyc i t uaob razno ' q t i , l r o r cčkyvášněaŽ i vo ta ,p l né pa thosu
a bolest i ,  improvisace hrdinskfch epopejí,  apokalypt icky v l r  z jevení. Včtšinu sujetr l
bere I{cnry de Groux z velik;ich legend minulosti, ze svčtov]ich dějin a náboŽon.
skfclr eposti - z antického rnythu, z Nibclungri, života l(ristova, Napoleonova
nebo Cae-qarova, z Božské lroIrredie a j. Ale proto ncjsou obrazy jeho ničínr nréně
než i lustracemi k světové kronicc: n ic nevykládají,  n ic neparafrazují,  ťuolí podivrrou
a vt:likou duchovou nlocí, jasnovidnorr intuicÍ veliké, dávno zhaslé drrše, vyvolávajÍ
je z hrob ,  zažehuj i  je poŽárem krve, bolest i  a hr l izy.  Hcnry de Groux básnl  psycho.
logii velikych a rozvrácen1/'ch cluší jako básrrí lrudebnlk synrfonii: takoví jsori jeho
Dante, Caesar, Flamlet, Richard \\lagner, I3artrleiaire, Luclvík II. Bavorskf. Jeho
obrazy jsotl v první íad'ě zjeueni ze tmy hrťrzy a věčnosti. Tňeba nralíÍsky talent
a vlastnosti formálné a technické nejsou všudc vyrovnány a hotovy' iedno stoJ|
pi'ecc pov]y'šeno nad každou clisliusi: celkovy cluch, velik;y' vítr srdce a obraznosti,
kterf  nese toto ulněnÍ, poct ivé, vášnivé, neunrělkované a Ži ' r 'e lné. Kc kata logu napsal
vlstiŽnott pieclntluvu kritik Arsěne Alexarrclre.

Kate Greena,wayov)á

zel l l .e la v l is iopadu r '  l90l  v I{arnpstead u Londfna. V$znan K. Greenawayové
v rozvoj i  angl ické untě lecké knihy dětské je vel iky.  Její mÍsto je l rncd vedlc Calde.
cotta' ne pod nlnr, spíše nad nínr. KreslÍŤka privodní, dokonalá, pi.esná, podrobná
a os|,rá viděla dÍtě neobyčejně graciesně, bohatě a jímavě, ale pŤitom v první Ťadě
pravdivě a realisticky individtrálně, bez šablonovitého optinrismu, laciného idea-
l ismu, fádní konvence a fa lešné pohádkovitost i ,  které jsou, jak pňirozeno, zv láště
snadn;/.nr a blízkÝm nebezpcčím tohoto drulru tvorby' Její clětskf svčt a věk má
svojc starosti, trudy, hoŤe, opravdovost a sobectví, epiku a dramatiku - tňeba
bylo všecko prosvÍceno lehk1l'nl a radostn1/rn Světlem kouzclné naivnosti, jakou je to
1rodáno, a pňitlumeno tichfnr, laskavjrn, později trochu unaven]Ín usměvem.
Velikou ulohu hraje v jejlclr krcsbách krajina. Jejl krajina jc někdy japonisována,
ale vždycky rajská, necivilisovaná, beze všech technickfch a lidumilnych vymože-
ttostí doby jako železnic, tunelri, viaduktr1, širok;y'ch silnic atd., ale pÍesto hluboce
tr v jádňe, charakteristicky anglická, svlažovaná mal 'mi živ]Ítni potoky, pŤeklenu-
t;/mi dievěn1y'mi lávkami, s nrěkk1fmi travnat1l'mi pahorky' s něčínl' co pňipomíná
trěhtr pastevc a stád. Kate Greenawayová je kreslíŤka ',země víl..' jak iekl Ruskin,
1Ťebas ta ,,čarovná země' již pro vás tvoiÍ, nenÍ nad oblolrou ani pod moňem, ale
blízko vás,  dokoncc u vašic l r  dvcňI.  Ukazuje vám jen, jak j i  v idět i  a Jak j i  mi lovat i . . .
Poslední větu vyjímám z Rusltinovy knihy Tlre Art of England, pŤednášek, konanlch
r. oxfordě r. l883, jejlž čtvrtá kapitola je věnována dětem v uměnl a rozvoji dět.
ského umění a je p lna s ladké a laskavé moudrost i ,  s  kterou seznámit i  se bylo by
zvláště u nás na čase.

Johna Rushina Vlklaily o umění

Sáhrrul t l  l ,u šťastnou rukou právě po díle,  ktcrÓ jc zp sobité uvést i  vybor l iě

r ,r .stut l ium celéhoapoštolakrásyaradost iživota:kni l rarnápevnějšíplánaprt lh led-

rrt: jší s l ,avbu l rcž j iná jeho díla,  s ložitějšl ,  širší a vášnivějšÍ, a podává jasně a pie-

Irlctllrě na nlalÓ ploše všccky h]avní rysy politické, éthické, unlělccké i vytvarné

rlaulcy Ruskinovy. Sty l isace některfch kapito l  je zv láště plná,  svět lá a pňesná'

tr zclá se rrri, Žc později ncvystoupil jiŽ Ruskin nad ni: lakovorr tlcfinitivní formu

rralez ly tu zejnréna Jeho názory o et l r ice umě]ccké tvorby (pňednáška t ietí).  Kniha

rllr1že zprisobiÍ, mnoho dobra, zvláště u nás, kde všichni Skoro' arriŽ o íom vírne,

Žijeme ještě z ryze dialcktickych a formálnfch estctickych naltk německ;/ch, Hego.

ovych a Herbartov ch. Ruskin jc v prvnl Ťaclě ne theoretik, ale nrudŤec života.

Ničlm ncní méně než papÍrov],im katedrovym estetikem' ktor1y' myslí, že rozŤešil

t'Šecko, stvoiil.]i novou oclbornou terminologii. Ty staré běžné tcrmíny kritické jako

reolismus, natuťalismus atd', kterlch uŽÍvá se u nás tak nrělce' nudně' prázdIlč

a pc.danticliy jako konvence pro nemyslivou pohodlnost' jakfmi strašnymi a vyraz-

n,llti tudiemi žiuota a suila jsou tu u něhol Jakf ltlubokf dosah, jaky pln]/ relicf

rnajl u něIrol Ať kdo soulrlasí či nic s jednotlívostmi v jeho naucc, Jolto neupňe nru

nikdo a v tom je jeho vzácná pi'ednost, 11ž nelze dosti docenit: učl domgslil, NevěÍ1
\' Salonní lásku k uměnl' Právo na láskr-r, právo obdivrr a soudu mttsl se podle něho

Ťlve doblt. Jak charakteristické, žc terrto estetik začíná Svoje vyklady kritikott
r.šeho národnÍho Života a Že nísto nové cstctické frazeologie učl své Žáky - kresbě
tuŽkou podle velkfclr vybran]y'ch uměleck ch děI| Jaká krásná cjnncj forna obdivu
a.soudtt!  -  Pňeklad poňízcn Jc s chvályhodnou pietou p. Jungem. V c leta i lec}r:

, , logettrs t lu Bon Dieu..  rra str '  49 nejsou,,hosté pána Boha.. ,  ja l< sc tu pŤeklát lá ,
n.!btž ltostitelé, ltostinšti'

o polemické poctiuosti p, V. Mrštíkouě

V 8. číslr:  , ,S lova..  obrát , j l  na Irrnc 1r.  NírštÍk, jak sc c lonln i l .á ,  n ioj i  v lastrrí zbrar i '
Ii tonlu by nlěl plné právo - kclyby jcrr uŽil opraudu té zbraně, kter'ou jsenr na něho
ťt toči1.

Ale tol)lu tak není'
l .  Dokazoval  jsetrr  ntu a dol(áZal  Špatny, Irás i ln;y ' '  absurc l l rÍ s|gJ.  Pan lÍršt lk

tIo lI lnívá.qe, že mi sp]atí l .ovnou'  vy lrÍše- l i  z  m;?c}r polemik ňadu pÍíkrfch a tvrdych
slou jako ' 'panl f letáň ze Ďr:rncs la. . ,  , ,syncčck., ,  , ,bojuje k lackein a l ia l t rcníIn..  atd.

Jaky upadek rozumu, rn i l f  pancl  Mánr Vánr,  starému a ve svčLové a domácí
li[cratuňe pŤece vzdělanéntu literátu, vykládat, že tdž sloua, ktcrá vyt;/'káte mně,
a jr .ště orši  (taková, l t tcrá se nedají vy{, isknout a jež vydavatc lé nahrazujÍ jen
tečkarrr i )  nalcznete po l<opách ve Volta i rovi ,  Diderotovi ,  Goethovi ,  Hcinem a j .  a j .
a u nás v Karlu [Iavlíčkovi? A jsou ti rrrtrŽi v1/borrrÍ stylisté trebo nc? Jsou, neboť
vc sty lu jedrrá so jen o t 'o,  kde a jak užIt kaŽdého vyťazu'  s lova, ÍIázc.  Jednot l ivá

J.j




