
100 Rodin sloven nenÍ Francouz, alespoř ne tgpick! Francouz, jako Michelangelo
ncnl typicky Vlaclr. Mám toho tištěné cloklady, jak Francouztim (ktcňí pŤece budorr
Iépe než p. Čapek ne- l i  vědět,  a lespoĎ cÍt i t ,  co je a co není francouzské) zr lá lo se
umění Rodinovo nefrancouzs&1irr z drivodrl, které jsem vyše jmenoval.

Jde-li se v rozboru francouzského urnění nejhlouběji, ke koŤcn m a poslednírn
prvkrim, k poslednlmu a nejušeobecnějšlmu jeho rdzu a c|tarakteru, trr Že se ovšem
ňÍci s jakfmsi právem o některych (nc všeclr a ani ne nejv1iznačnějšIch) jeho
sochách, že jsou francouzské a národní - ale tato umělecká francouzskost, nezá|eŽ|,
jak se ciětinsky p. Čapek donrnívá, ani v cluchaplnosti, ani v kultu Ženského těIa
a erotiky. Francouzské vftvarné umÓrrí je clrarakterisováno v poslední pi.Ičině
kttltctn logické iasné linie, logicklm realismem, kterf není bez zvláštnÍ grandiosity -

a proto a jen proto lze některá díla Rodinova pokládat za národnÍ: navazuje tu
na francouzskou tradici. Ale jinde nep sobí jasnosti logické linitr, není jasnf, alc
chaotick$ a vroucí: ptlsobl malebně, masou, světlem a stínent. Jinde navazuje
na Michelangela jako jinde na stňedověk a jinde koncčně je tak sut1j a nou , že
nenalézdte pro to ulchodiště u historii ndrodniho uměnl'

A íoto poslední je rozhodujicí.
Rozumí se, že žádn1r umě]ec nemrlŽe b}'t nenárodnÍ či beznárodní: nežije ve

vzduchoprázdném prostoru, ale na zemi a mezi lidmi. Mezinárotlnost jest absťrakce
a fantom a ne život. Ale jde o to, co unělec nouého, suého, indiuidudlného (co pÍed.
tim v tomto tvaru a sloŽenÍ tu nebylo) pÍipoiil k ndrodnimu a historicltému. U ve-
likych umělcri a tvtlrc je tento jich vlastnÍ pňínos tak velik;/, že je odlišuje pŤIkŤe
od toho, čemu se Ííká národní typ. Dlouho je pociťují jich vlas|,ní krajané Jako
cizince a nenárodnl. Dloulro trvá, než se odkryje, že obdobné Snahy byly jiŽ v bliŽší
nebo vzdálenějšÍ minulosti, zapadlé a zapomenuté, a že tito revo]ucionáňi' kteňí
se bouňí proti dnešnimu národnímu typu, navazují vlastně na nějakou sÍaršl pÍe-
rušenou tradici a pokračují v nL. Pak teprue, když jejiclr novoty a obnovy byly
sankcionovány a pÍijaty a pňešly v obccny nároclní statek, palr teprve sttiuají se
nároclními.

To je též' vlastně teprvc bude piÍpacl Rodin v, poněvadŽ tento proces není
posutl ve Francii ukončen.

Ale tÍnt, co pňinesl takovf genius svého, nového a individuálného, čtm vy.
stoupil nad běžnj právě prrlměr a typ národnÍ, - tím činenr a tím hrdinstvírn
le zjeuem ušelidsklm a suětoulm a tím náleží uměni celého suěta, jak zní závěr článku
p. Suchardova, poněvadž pňIklad jeho odvahy pozveclá Inždé vměnl a musl prlsobit
obrodně u každé umění.

Závěr druhého ělánku stoJÍ pevně, neotŤesen tokenl l,ak rrbolr1l'nr a snrěšn1l.nl
jako fe p '  Čapkr lv.
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Gabriel Mourey: Des hommes deaa,nt la nature et la aie

Pan Mourey nepěstuje tu pohodlnou a nezávaznou a ovšem i bezvfznamnou
kritiku, která vládne u nás v literatuŤe i ve vftvarném umění a má zde dokonce
rir'estiŽ modernosti: mlnÍnr tu kritiku, jíž fe tak zvaná obiektiunos' (nebo vědeckost
li psychologičnost atd., jak zní právě běžné heslo) vítanou zástěrou a hledanou
maskou pro uměleckou neutralitu, lhostejnost a beztemperamentnost, bezcharakter-
nost a bezosobnost kritisujícího. obJektivnostl Jaká šťastná fráze pro chytrákyl
.laká piíleŽitost popsat celé strany a nezaujmout určité, celé a typické stanovisko
k žátlnénru uměleckénlu zjevu a k žádné umělecké snazel A Jak superiorně vypadá
a s jakifm prav:Ín vědeckfm aplombem vysíupuJe takovj transcendentně pokojnf
a klidn1i kritikl Jak taktně dovede balancovat na svém obJektivném provazel
S jakou chladnou a bezvadnou elegancÍ tancuje mezi veJcil Jak plynnÝ a lrladkf
(vlastnosti, které se líbí vŽdycky tolik všÍ čtoucÍ novináŤské i literární luze), fak
vlnity a pruŽnf, Jak podkládaJící a napovídaJÍcÍ' jak setměIe sugestivní styl mtlŽe
nrít, když nem že ncbo nesmí Ťíci jedinou pevnou myšlenku a JedinÝ hotovf a roz-
liodnf soud, za kterj byste ho rnohli chytit a pňibít' Jaké roztomilé, nezávazné
a nezávaclné, všem pÍijemné uměníčko je taková krítikat Škoda;en, že také o nic
v znamnější a hodnotnější než každá jiná virtuosita a než každé Jiné kejklÍňství.

Pan Mourey není dále také z kritickfch skeptikťt, či jak ŤíkajÍ ve Francii,
diletant , kteŤí proto, že estetika není exaktní vědou' popirají v druhé polovině
věty, co ňekli v první, zclržují se, jak Jen mohou, soudu, a stane-li sejim pŤece nehoda,
že jim vyklouzne z péra něco tomu podobného, vyloŽili by nebo spíše omluvili by
nejraději jeho vznik, podmíněnost a re]ativitu celou svoJÍ autobÍografií.

Zprlsob, jakfm sc bllŽí p. Mourey k uměleckénru dilu, má lěco naiunlho a zbož.
ného, něco nekonečně prostšiho, hlubšiho a moudfejšiho než Jalovf filosofující žvast
a dia]cktické chytráctvÍ a kličkování lidí lhosteJnych a indiferentních! p. Mourey
rná kult genia, kult umě]eckého činu, kulí uměleckého heroismu. Panu Moureyovi
j-.ou urnělecké otázky uěcl srdce a žiuota, pan Mourey má k uměnl osobní prožit! uztah
a poměr,JehoŽ nenahradí kritikovi nic a nikdo a kter1y'sám o sobě znamená nekonečně
víc než nejmoderněJší methoda: p. l\Iourey je kritik-bdsntk a kritik-umělec.

Duševní polarita p. Moureyova, jeho sympatie a antipatie, láska a nenávist,
obdiv a opovržení jsou velmi rozhodné a určité a neobyčejně citlivé; p. Mourey má
ve vzácné míňe základnÍ chdrahtercuou podntínku, bez n|Ž si nedovedu mysliti
pravého kritika, _ míním mravnÍ rozhodnost a lrotovost, s jakou obdivuje a miluje
I<aždou oclvážnou a poctivou uměleckou snahu po novém, každou vroucÍ indivi.
duálnou inspiraci, a s Jakou odmítá kaŽdou konvenci, prostŤednost a šablonu, každf
široky, oficielnÍ uspěch a žÍzeĎ po něm.

Pan Mourey není také z těch autorri, kteňÍ se domnívaJÍ, že v tvarná kritika
trttrsi a má se obmezovat na popis suJetu a odhad machy a techniky, a kteŤÍ neboJí se
rričeho vÍc než psychologické intuice, vedoucí od hmotného k duševnÍmu, od projev
k silám, a lrledající za vÝtvarníkcrn také Ještě uměIce, básnÍka, tvrirce, lidské srdce,
lidsk charakter a lidskÝ typ. Soutlí naopak, že socha, obraz nebo kresba není Jen
clílem ruky a oka, ale i nerv , serrsibility, srdcc, vrile a intelektu, určité a typické
organisacc trervové i psychické, urěitého lidského charakteru, a že kdo tyto hlubšÍ
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t02 l)rameny chybl, kde umělecké dÍlo není k vzléínutÍ nasyceno jich váŠriivynr' lrragne-
ticky sdÍlnym fluidcm, kde jc v;y'sledkem pouhé nacvičené hmotné virtuosity, je
konečny a poslední dojem chlad, suchost a stŤízlivost.

Svádí všude techrrické dllo k těmto Jeho ukryt$m psychickfm zdrojrim: všude
ltledá za malÍňenr ještě člověka, celého a hotového člověka, srdce, charakter,
individualitu.

Svrchovaně charakteristickfje název knihy: LÍdi p ed pflrodou a žiuotem. Ano,
|,yto věčné' neko]lsavé hodnoty vládnou jako zastňená, ale všudypňítomná božstva
konečn;/m a poslednÍm soudem p. Moureyov nr; je tušite stále na obzoru jeho
knihy; pÍed ně vede, pÍed ně stavi, jimi rrrěii umělce.

Ve sv;y'ch studiÍch vztyčil všude za rrnrělci i lidi, lidi cltÍcí a mysllcí, vášnivé
a trpící' oddarré i vzbouŤené. Vyvolal to čistě liclské, nervové a psychické teplo,
kter;/m živili svoje dllo a v němŽ mu dávali zrát orl rnal1y'ch zárodk temnou a las.
liavou pracÍ umě]eckého matefs[ví, Ukázal je ne hotové a clovršené, ale hledající,
pracuJící, tápající, zápasící se sebou i se světem, zneuznané, opomÍjené a šlapané,
a dal cítiti, Jak právě mraun| energil, kterou vyvinuli v těchto dnech hoňe a utisku
z poslednÍch koien své bytosti, vyrostlo, zesl|ilo a uzrálo jich dtlo'

V několika studiich provedl i krásnou myšlenku, Že dal slovo umělclim Sanr:ín)
a dal jim vypravovat silnym' barevnfm, teplym a vlhkÝm slovem charakteristické
episody z Jich rozvoJe, kiižovatky směr a drah, na nichž se v nejistotách octti,
chvÍle vnitŤních píevratri a pierod . A nejen v těchto kapitolách, ale i jinde má
Mourey zvláštní širokou, slavně zn|cí linii, něco, pro co bych ho rád nazval epicttÚm
kritikem.

V jeho knize jsou strany,nesené lreroismem tak spontánn|n, cudn1/m, satrro.
zĚejmfm a distinguovanfm, prost;fm vší vtÍravé rétoriky i všeho nroralisujícíht-r pa.
thosu, že budou vŽdycky lelrcí vysoké, čisté a Itdé uměIecké ethikg vybranlm a pň!
buznfm duším, které se budou zapalovati na jich rozhol.elém ohni.

Pan Mourey je z těch několika vzácn ch autort1 dnešnl Francie, jimŽ kritika
zaltrnuje v sobě celou hmotnou i duŠevní kulturu' jirtrŽ je untěleck;frn a mravnÍm
posláním a kteÍí vidí její cÍl a smysl v tom, aby probouzela svěclomí svojí uspané
a otupené doby.

Jeho kniha je také cel1fm a dokonal1fm literdrnim dÍleni. Do sltrŽeb sv1/clr icleí
a názor dává p' Mourey krásné spisovatelské kvality, kterfrni vládne jako autor
teskné sugestivní lyt.iky i delikátníclr románú. Vjraz jeho je zároveťr reliefní a čistě
a ostŤe rytf i bohatě odstiněny a vlah]i.skryt 'mi náladov;fmi a emočními zÍÍdly.

Jak jeho literárnÍ ressource jsou lrluboké a čisté, tloveclc pÍesně posouclit' jen
ktlo ví, kolik literního uměnÍ a jak ryzího zrna tňeba k [omu, aby někdo směl
pojímat a psát kritiku jako trntěleck1y' genre * a ncztroskota] se.

Henry Daaiil Thoreau: Walilen čili Ziuot u lesích
Kniha, jejÍž titul jsenr nadepsal těmto Ťádkrlm, uvádí k nán krásnou a bohatou

spisovatelskou individualitu, amerického básnika a filosofa-transcendentalistu,.Ihoreaua, žáka a pÍítele sladkého okouzlovatele a ptáčnÍka duší, Emersona, -

ril0'soÍa rre papÍrovou soustavou a odbornou, nově tvol.enou ternrinologiÍ, ale

filosofa, jaklr žije dnes již jen v orientálních legendáclt, ,,reka a poloboha.., jak

chociíval alr:jcnri Ďcckfclr platanrl a cypÍiší nebo hroužil se v pÍemítavfch, zasněnjclr

a zkarrenělyclr pÓzách u vocl Gangu do propastí prabytosti, - filosofa, žijícÍho svoji

filosofii a kritisujícíIro svoji a všechny ostatnÍ soustavy tou jedinou platnou' a ovšenr

i náklaclrrou kr'itikou: životem' - filosofa experimentu den ze dne opakovaného,

fi]osofa rnladélro, krásného a pružného jako eféb nebo smělého, strašného a bojov-

ného jako zápasnÍk - filosofa, jací kvetli v blaženfch, pohádkov ch, dávno

Irrrtvych tlobách, kdy Íilosofie b vala ještě nebezpečnou svridnicí, jíŽ se báli neJon

stárnoucí a chátrajÍcí bozi v pustnoucÍch chrámech, ale i Živé republiky a mocnl

vladaŤové, a ne dnešnÍ fosilní a neškodnou mumií, která rozněcuje k seni|nÍnr

láskám skoro vcsnrčs jcn itnpotenci.
Č1rrr víc se zaěítáte do jeho knihy' tím čistěji a jitňněji vám je. Cítíte na nebes.

kotrl tleclru' k[cry vám ovanul tváŤe, Že tento bástiík a filosoÍ pňiplul ze země mlddl,

zc země nekoncčrrě ntladší neŽ je jeho rnladá vlast, Amerika, ze země, kde se za.

stavil pied tisíciletínri čas nebo spíše, kde již odplynul jeho proud, aby, jak krásně

sc vyjadŤuje Tlrclreau, ,,zristala věčnost.. : tolik krásné naivní jistoty, víry, poctivosti

a ]rrdinnosti pňinášÍ tento člověk do našeho okoralého, ustaralého' skeptického
a utravcného světa, a jako všichni rckové živou vodu, pňináší i on sv j dar prostě

a ]lcz ccrentortieht r'o svÓ pňilbě, části své běžné všední zbroje, svého všedního oděvu
- ve své deníkové knize, vypisující místy do nejmcnŠlch podrobností hospodáňstvi
a život jeho dlouholetéIro dobrovolného vyhnanstvl na rozhraní mezi civilisaci
a t}ivošstvím, kulturou a pňírodou. -

I(niha jeho vypisuje experiment, kter m chtěI si rozŤešiti otázku' ,,nedaly.li
by se v1l'lrody Života civilisovaného spojit s otužilostí divocha... Chtěl žíti v bec
Životcm stupriovanfm a zmnožen1y'm, směstnati v rárn prostoru a času, kterj vy.
pliiují ]idé stěžÍ a s navou jednim p|anfm a ňídkym životem, život.& několik, a to
ltutn;fch, jaclrn1l'clr a radostnfch' ChtěI proraziLi uzké Ineze běžného života a názoru
o něm na vŠech čtyňech s|,rarrác l r  a dobft iz  k lav iaturytaktorozšíÍenéheroick;/
akord, jejŽ pomluvači a poclezňlvači Života pokládali za nemoŽn1y'. Jde do les vy.
z]rou.šot a ospra\'edlnit ži\.ot, a tínr, že se mu svěiuje s prosíotou a <lrivěrou, odkrfvá
Žir'ot lli.ccl nínl doblovolně své krásy a svá tajems{,vÍ a proměĎuje i nejchudŠi
lianreny a škváry svoje v magická zrcadla, která nestačí pojmout a otlrazit nad.
pozemsk1y' lesk krásy a ncsn'}ťteInosti, jímŽ se zaŽíhá.

, ,Šel jse ln do lesr l ,  poněvadž jsem chtě l  žIt i  s  roznrys lenl ,  st ietnout i  se s pravou
pt'tclstatou života a hleděti, zdali bych se nemohl naučiti tonu, čemu Irrě naučiti
ttrťrže, abych si v hoclinu smrti nemusil ílci, Že jsem vlastně neŽil. Nechtěl jsertr Žiti
ltččíttr, co by rrcbylo životerrr '_ jeť život věc tak vzácná; také jsern nechtěl žiti
v oclÍlkání, lcč že by [o bylo naprosto nezbytno. Pl.ál jsem si ŽÍti hluboko a vyssátí
všecltetr rnorck život,a, Žíti tak junácky a po spartánsku, abyclr porazil na hlavu
vŠecko, co není Životcnl ,  zabrat i  kosou hodně širokf Ťad a sežnout i  u samé zenrě,
l.yzráti na život a obnleziti jej na ncjmenšÍ míru, a objcví.li se nízkfm, zachytiti
1t lnou a pravou je l ro nÍzkost a ukázat i  j i  světu; pakl i  by l  vznešenfm, tu poznat i  je j
zkrršeností a potlal,i o něm věrnou zprávu... A hlc zprávu, ktel.ou poclává na konci
své kttilry jaktr jcjí csenci a stnysl: ,,Buďsi život tvt}j jakkoli nÍzky' pusť se s nlm
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