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a Novému kultu a máš zaručenu, ne-ti jich spojenectví' alespoř neutralitu _
v nejistfch dnešnlch dobách, jak ňíká kronikáň, kaŽdfm zprlsobem věc dobrá
a cenná!
Věru, vtipně a docela po obchodnicku myšlenol Jen jeden háček je ve věci;
Proč jste neiekl hned pfed duěma letg, když se tehdejši boj'boioual, že souhlaslte
s pp. Kardskem a Neumannem? Tenkrdt bg to blualo mělo smgsl _ a bgl bgste blual
dostal také hned suťti dll. Ale dnes, po d,uou letech a kdgž iste bgl prue ode mne bit,
kťičet: ano, ten Šalrla ie tump, Karásek měI tenkrdt pfecl rluěma rokg praudu - *
milg pane, jak! urchol tragikomiltgl Jakf upadek ťozumu a vkusu! Jaká rnalo.
dušnost zoufalce a poraženého!
I Vy jste měI polemiky _ s Časem ku pň. v posledních letech - a také vám
neňíkali tam pňíjemnosti a poklony. A dovolával jsem se proti Vám Času? odkazoval
jsem na něj čtenáňe Volnfch směr ? Útočil jsem na Yás cizi zbraní?
odpovězte si a zamyslete se nad tÍm, co jste provedll
V Praze 6. IV. 1902

Roilinoaa aÍstaaa a Praze
V době, kdy do uměleckéhosvátku a hodu, kterfm měla po našemnázoru b;y't
a měla i z stat Rodinova v;/.stava,byl nám nasypán pelyněk malichernfch a ja.
lovfch novináískfch tahanic a štvanic běžnéhokalibru, jež tak smutně charakterisujl neschopnostnašíveňejnostipíti i jen jednu chvíli p]nou hrudÍ klidně a slavně
olympicky vzduch vysokého uměnÍ, nezneěistěny politick1fm smetím a prachem,
bude dobŤepňehlédnoutiuměleckouprržcj,vykonanou členy spolku ,,Manesa..pňi
zlizovánl Rodinovy v$stavy, podati její struěnou historii a vyrvati tak z novináí.
skéhokalu a vrátiti uměnÍ,coŽ jeho jest.
Na ptldě, Jižna lipatl svahu petilnskélrov Kinského zahraclěposkytly městské
rady pražská a smÍchovská, improvisoval v krátké době necelych čtyň tfdnrl
architekt Jan Kotěra v1/stavníbudovu' Jako tvrz pfchy a snu zvedá se jejÍsvětl$
d m nad hradbou,vroubenou alejí vavňínovfch stromkrl. Po schodech dostoupíte
vchodu, nad nímžJest vrženaluneta K. Špillarova'K stňednímÍstnosti,osmistěnu,
v němž vládne harmonická skupina ,,Polibku.., pŤiléhájednak menšíčtvercovity
prostor, na jehož zdích je rozvěšenoce]ékreslíÍskédllo Rodinovo, pokud bylo
zasláno na praŽskou v;/'stavu,jednak druh1fpodlouhlf obdélnlk,o stupeř snÍŽen;Í,
kterf soustŤeďujev zahradním interiéru většinu a vlastní jádro sochai'skéhodíla
mistrova hrnem jest vystaveno l87 pracÍ,soch i ]<reseb.
ZatÍm co se horečněpracovalo na stavbě vlstavní budovy a na ins[alaci děl.
posněŽil již plakát Županského,kterf vztyčil ska]natou siluetu obra Balzaca na
pozadÍšedého
oblaku a ternněfialovéoblohy, sv;fm cudn;/m,delikátním barevn;/m

tÓnem zc]i Prahy i jin ch stŤedoevropskjch měst, docházeje všade vfznamné
a čestnépozornosti uměleckÝch myslí.
Katalog vÝstavní pŤinesl kromě seznamu' vypočltávajícího vystavené práce
R o d i n o v } . a 2 0 j i c h r e p r o d u k c l , č l á n k y F . X . Š a l d y , , G e n i o v a m a t e Í š t i n a . .a S t a n i slava Suchardy ,,Sochaň Rodin.. a život mistrtiv'
tJmělecky iniciatiun! vfznam Rodinovy vÝstavy v podání ,,Manesově.., kterf
byl tak uboze zvráceně a nejapně clrápán většinou našI referuj|cí kritiky, záleŽÍ
moderní plastiku, posud odstrkovanou a zanedbávanou
vc snaze' vyzdvihnouti
v obvyklÝch salonech, v rámci náladového uměnl interiérového a všemi jeho
náladovymi činiteli.
Úkol ten byl v arrangementu ,,Manesově.. ňešen a roziešen právě jemn1y'rn

a hlubok1Ím pochopením všech charakteristickfch znakr1 a v]astnostÍ dí]a Rodinoval
ano, v podánl ,'Manesově..pňišly právě tyto veliké a ryze p vodní rysy jeho umění
k platnosti stejně slavné jako iníimnl, k platnosti plnější' hlubší a bezprostŤednější
než na veiiké vfstavě děl mistrovfch, v PaŤíŽi samé na Pont d'AlIna pňed dvěma
roky poŤádané
Podsvětně tich1rm a dŤímotn1rm doJmem p sobí šedě bledé, stlumené světlo,
které plní sál. Bledě zelená tráva, temnějŠÍvavňÍnové stromky a šedf tÓn zdí tvoŤi
ptidu, z nlŽ roste, t;íčíse, vie a kypí bílá masa Rodinovfch soclr. V tomto cudném,
delikátním prostŤedí mluví teprve tÓn ryzí velikosti, která jest jim vlastní a JeŽ se tu
z nich vybavuje cele a nerušeně.
Zde lzc teprve jasně cítit, jakfnri mohutn;y'mi a slavnfmi akordy linie a světla
jsou práce Rodinovy. Všecka jeho díla jsou vyluštěna ve velikou, jasnou, dominující
siluetu, která podává jich život, zhuštěnf v největší stupĚované esenci' a padá
do dálky mocně jako ryzí, hrudní tÓn zvonu. Zde teprve stává se každému patrnjm,
jak m objevitelem a jakfm rozmnožitelem jest Rodin v Ťíši plastiky. Úzkou
klaviaturu cit a gest, na nichŽ hráli jeho pÍedchtidci, rozšíňi]o nové oktávy' o nové
šírépolohy emoční i vfrazové. Vyslovuje se zálibou život ve varrr vášně, horečky,
opojení a hrrizy, afekty, které akademičtÍ sochaŤi i estetičtÍ theoretikové vyhraŽovali malbě, síavíce uzkostně pňehrady mezi ni a plastiku' pňehrady, jichž nepo.
rušitelnost žárlivě stŤeŽili. Tyto malodušné meze a hranice, vztif'ěené leniv;/mi
rnozky, poboŤil Rodin dr1kladně: našel ryzí, plně zvučIcí plasticky vfraz i pro složlté
a rafinované stavy rnoderrrí duše, právě jako našel nov1f, nekonvenčně děsÍvf vfraz
i pro [y elementární a základní afekíy, které měly v sochaÍství již svoji hotovou
traclici i svoji hotovou frazeologii.
Vfsledek je žiuotzmnoženg a stupr\ouan!, Život tak intensivní, na jakf, zdáIo se,
sochaŤstvÍ nestačÍ a kterf, soudili theoretikové uměnÍ, vylučuje již samou svojí
pŤirozeností, obmezeností sv;y'ch prostiedk . _ I o Rodinovi platí slovo Faustovo:
im Anfang war die Tat. Jeho uměleckf čin usvědčil ze lži theoretisující spekulaci ěin, kter;Ím se provádí v umění vŠechenpokrok pies theoretisujícÍ abstraktnÍ mozek.
Světla, jež plastikové posud pŤenechávali vflučně malíí m, využívá Rodin
ke sv;l'm rlčelrlm, v sochaňství tak novym a neobvyklÝm. Jím dociluje právě té
mohutné sugestivné celosti, té neroztiíštěné plnosti dojmu, toho náladového ovzduší,
toho kouzelného oparu, kterf ležÍ jako oblak kolem jeho soch, zastÍrá všechno
malicherné, náhodné a mrtvé a dává mluviti Jen esenci života a pohybu.
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Zásluha pražské
vfstavy Rodinovy v upravča podání,,Manesově..jestprávě
v totrr, žo clovcdla vycítiti a vysoko vyzvcdnout.i l.lastní uměleckf čin Rodin v,
akcentovati jej a osvětliti jej tak živě a vzrušeně,jak se posud jincle ncstalo._
Mistrsám navštÍvilPrahu dne 28. května a setrva] tu clo 3l. téhožměsíce,kdy
odjel na Moravu a odtud později do VÍdně, jsa pňedmětemnadšenfch veŤejnfch
poct, které kdyby byly platily poctivě a v1flučnějen geniálnírnu umělci, mohIy
znamenati opravdovf svátek a počátekskutečnéku]turní éry v našízemi: rrtnění
bylo by zasedlo na stolec,kterf mu náležía na němŽ posud roztahrrjo se jalovti
frázovitost a hluěícíprostŤednost.
Že|,žetŮznévedlejší
a pokoutn|' ani ne po|itické,ale jen IlovináŤs|<é
a ltramáňské
mot,ivy a arriěre-pensées
pieváŽily a pÍehlušilyvlas[nÍuměleckou a l<ulturnlmyšlenku, která dostala so lte slovu jen prost,Ťedečně
a nedokonale.

Epilog mrštíkoui,áily
V 22. čIsle,,Slova..
vynášíp' Mrštíkjiž poslednítrumfy. A jsou taképotlletoho.
Silácké i divácké. Myslim Lotiž' že jen v Divácích končl se spor s nepohodln1inr
odprlrcem mrŠtíkovskouneotesaností:,,a tož - bác tlveŤmi...A myslím, že Laké
jen v DivácÍch častujese odprlrce,na něhožjsi se nemohl dostat clŮvody, logikou
a d vtipetn, květomluvou, jakou si odlehčujep. Mrštík:jsem mu fiksláÍ, august
z cirku, páchnoucíhmyz, šíěnicea podobnych líbeznostÍ
víc. Mit Grazie in infinituln.
jak psával Goethe.
To všecko jsou patrně v Divácích silné trumfy _ ale v literatuť'e?!Ubolrf
\zi|éme,tmÍse, tmí, a leccos,co se neodvážilona dennÍsvětlo, vylézá nynÍze štěrbin
_ vašÍveliké duše.Tomu se ňíká GÓtzendámmerung.
A k tomu ty doJemnénámluvy pod okny Moderní revuel Také podívaná pťo
bohy a lidi, kteŤÍčet,tiMrštlkrtv článek o Zeyerovi a vědí, jak tam točil s celou
mladou a nejmladšÍgenerací!Stačily moje dva tahy, a p. Mrštík,kter1l'ztratii svotr
zbrarl, musÍnadbíhat p. Karáskovi a vyprijčovatsi lži z jeho polemiky.
Neboťjest leŽ, žejsem se dovolával soucitu pro svoji nemoc v polemices p. Ka.
ráskem. Prohlásil jsem jen tehdy, když si p' Karásek vymyslil potllttvu, zá
Jsem
byl odměněn v nakladatelstvt otíově Mclem a vysokym postaven|m' Že bych lro
žaloval, kdybych byl zdráv'
Hrozil Jsem tedy, poctiv Viléme, a ne naÍÍkal
ovšem o ležvlc nebo mlĎ, na tom p. MrštÍkovizrovna nosejde.Vyvrátíš nru
,
Jednu, a on obratem ruky je tu s druhou.
Což by bylo všecko,co nám p. MrštÍkpověděl.
Debatovat s nÍmo stylu a o v1/'znamumojí kampaně? Brih mne od toho chraůl
Jen jednouJsem se spálil. Myslí-li si tedy p, MrštÍk,žepíšesteJnějako Shakespeare,
bon, mysli si to, nechávám ho klidně pÍi tonl. Pňedpokládá to takovou dětinskou
prostoduchost,že$e člověk hnecl odzbrojen. A psát clokoncesmí se takové božské

naivnosti již jen v té nerrrnÓlcckéBoiotii, kterou jsou dnešníČechy.Těm několika
ktcŤl tu náhoclou Žijí,jsenl dlužen snad slovo vysvětlení, proč
attick:inl duchťtrtr,
jsem promluvil právě ve ,,Volnjch směrech.. a proč právě tu jsenr demonstroval,
co Je styl a co jlm nenÍ'
Všude jinde cítí se živě, co se skoro necÍtl posud u nás: že i spisovatelství
a ugtuarnéjako tňebasoclraŤstvlnebo nraliňství.Všudejinde cÍtíse
Iuaroué
uměni
Je
i do poslednílronervu' že uměleckékultuíe nenrlže rozumět a nemá právo o ní
mluvit, kdo nerozum1 svéml odbornémuuměnL Psát o umění a kultuŤe' horovat
o umění - neunrělecky,formou nevkusnou,beznervnou a pustou _ znamená másť
a temnit unrění'a ne šÍÍita propagovat je.
Šloo to, ukázat, jak p. MrštÍk,kterf píšesamozvanecké'suffisantní epištoly
otázkách, jež v nich rozkrajuje tupfm kuchyů.
o vŠechku]turních a uměleck1y'ch
sk]Ímnožem,Jak tento člověk,kterf si hraje na kulturního apoštola,rozumÍumění
- kteréjest mu a md b$tí neibližšIa iež must a md zndt nejlépea neid kladněii:
uměníliternimu' Šloo to, protestovat'proti jeho jalovjm, harašivfm
spisouatelstui,
a prázdn m kapucinádám a bramarbasiádám (lrteréjsou směšny,jak vím, i lidem
z jeho nejužšíhokruhu) a trkázat, Že každjr,liclo to myslÍ s kulturou a uměním
doopravdy, musí začíts n1 u sebea u malém'Že všecka kultura začÍnáod umění,
jak podati ruku, jak udei.iti,jak jíti a se strojiti,;.ak pozdraviti,jak rninouíi.Že
ri spisovatelevšecka kultura začlnáod umění,jak složiti uětu,a žespisouatel,hterg
nerozumistglu uěIg,nemd prduo mluuit o stglu _ města.
o ottizu stglouéa ltulturni poctiuostia iednotnostišlo,
o poznánía vědomí,žev kultuÍea uměnínenímaličkostí,nepatrnostía náhodtrostí,Že jest zákonná souvislost rytmu, která se prozrazuje stejně ve vysoko
sklenutémoblottku myšlenkovéstavby jako v několika taktech náladové impro.
visace.
Děkuji ,,Volnfm směr m.., Že pochopily souvislost mojí, zdánlivě uzké a od.
borrré,kampaně se svfm širokjm uměleck;/ma ktrlturnÍmprogramema dopňály nri
k ní nlÍsta.
I 7 .V I . 1 9 0 2

oduaha -

k pomlwě

K, M. Čapkoui
V dubnu, pňedvfstavou Rodinovou, požádalimne pánovéz ',Volnfch snrěrr]..
o uodnl slouoke katalogu, kterf pŤipravovali.
Úkol takového voclu byl mi Jasn1f:měl jsem osvétlit nejširšImuobecenstuu,
těnr nějak m cleseti tisícrlm návštěvnÍkri,vÝznam vystavy, pňibtlžit jim genia
Rodinova, dáti Jim hledisko, odkud sc mají dívat na toto divadlo.
I( tomu učelumusil Jsem podat charakteristiku Rorlinova genia U neiprostšlch
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