
ornamentální kresba a rozvětvení nálaclové, všechen komposiční
ráz scházi riplně. Básník namítne snad, že tato ciselovanost je
mu malicherná a neodpovídá jeho ideovému nazíránÍ na poesii.
AIe jakf uměleck;f smysl má pak justament _ čt,rnácti ňádk ?

Zato poslední meditativní rapsodie Pfichod prorok je
umělecky cel]f Sova. T'o je sociálně ethická po.Ái., vášnivě
oživující davy a stavící proti nim věčnou samotu a cizotu duše,
nitra a ideje. Všecko ryto silnou, uchvátanou, drásavou jehlou
na zjitňené t,mě _ kus Klingera a krts Sattlera ve verši.

Problém maléhrl národa'

o české literatuíe a umění

|I/ork and despaír noÍl Carlylc

I

Posledními v;fstavami našich malíňri a plastik , pňíslušnikri
t,éměň v hradně mladší a nejmladší generace _ Úprky, Hu-
dečka, Slavíčka a svěží skupiny umělecké, která vystupuje
společně ve spolku Manes _, obrátila Se pozornost, Vídně, která
se jinak pravidelně zab;ivala jen našimi snahami politick1ilmi,
aspoli na chvíli k naší více vnitňní a méně efemerní činnosti.
Tato pozornost se bude jistě ještě stupĎovat založenim galerie
pro moderní malbu, plastiku a architekluru u Praze, podnícen;im
v posledních dnech pŤímo císaÍem.

ostatně není spraved]ivé kritické hodnocení se strany ně.
mecké publicistiky, jak se ho nedávno dostalo českému v1i'tvar-
nému umění, nijak nové: vzpomerime jen sympatick1ich, hlu-
boko pronikajícich posudkri naší hudby - u pŤíležitosti pro-
vedení rrizn;ich hudebních děl takového Smetany, Dvoňáka
nebo Fibicha _, jež zde byla pŤece pňijata a komentována
s vňel;fmi pocity zadostiučinění. Co se jindy u nás zdá]o sotva
myslitelné, stalo se pňece: v nedávno uplynul;1ich dnech se mohlo
čísti v našich denních listech v pňedních sloupcích, reservovan;7ch
jinak nacionálnímu paladiu ,,vysok;ich.. a ,,nejvyšších.. poli
tick]i'ch vah, také jednou něco o česk;fch uměleck1ich a kultur-
ních snahách. A k tomu ještě div nad všechny největší: zesílily
také hlasy, které chtěly opět jednou vystoupiti proti jedno-
strannosti našeho politického l'artpourl'artismu, našeho čistě

Pieloženo vydavato|em z viderlskÓ Die Zcit. (E' M.)
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formalistického politikaŤení, a pňenésti těžiště naší národní orga-
nisace s otázek polit,ick;|rch na ]rulturní.

Vedle tohoto zaskočení našich žurnalistick;fch snobťr probudilo

se ovšem i zlé svědomí, jak to vystižně vycítil již jeden mladší

spisovatel, pan Mrštík; je skutečně mimoÍádně Lěžké obeznánrit
cizince, s jak m šikanováním a s jak podezňívavou zlomyslností,
ne-li docela s hloupou lhostejností cechovní žurnalistiky vťrči
každému odvážnému činu, nakládá se v umění a v literatuŤe
s každ;fm samostatnějším hnutím, bouŤícím se proti star;i'm
šablonám a tradicím. Tak abychom uvedli jen jeden pňíklad, roz'

čiloval se jist;i praŽs\f list, ktery se později po kritikách list,ri

vídeřsk;ich nevázaně rozohrioval ve svém laciném slaměném

enthusiasmu, nyní ovšem drikladně pojištěném, ještě několikmáio

t;fdnri pňedtím v omezeném tupení typicky pantagruelského

tÓnu na jednoho z našich nejosobitějších a nejhlubších bá-

sníkri plastiky, jehoŽ umělecká čistota duše je vysoko povzne.

sena nad každé podezŤení a každ1i Žurnalistick;f pokňik'

Ale i na německé straně se mohlo pozorovat tu více, tatn

méně obratně zastŤené pÍekvapení: nebyli pňece j"' pÍipra-

veni na tak velkou dosi ,'dobrého evropanství.., abychom mlu-

vili s Nietzschem' u representantťr malého národa. Stálo se

pŤece jen poněkud rozpačitě, pŤi nejmenším na začátku, pňed

širokou stupnicí tÓnri a polotÓnri, v něŽ se diferencovala ny-

nější česká psycha. Jako typick;f znak našeho nynějšího stadia

v]fvojového v literatuňe a v umění je skutečně nutno rrejclňíve

konstatovat velikou schopnost pňizpťrsobení a vnímavost pro

moderní proudy světové, pružnost a povolnost, která někdy

zrcadlí s nervosním ťrtlocitem i nejjemnější záchvěvy duchové

světové atmosféry. VyvozovaL však z toho odmítavé dťrsledky _

jak se to velmi často děje u nás doma - je nesprávné, protože

se to' co je národně typické, uplatní navzdory cizímu prisobení

a oplozování, aspoĎ u našich nejsilnějších rrmělcri, jako stále

pŤítomné ,,key-note.., jako základní ladění, jako škubající nerv

á duchová, vše objímající a vše pronikající atmosféra.

Stanovení této skute čnosLi t g p ického s p ole č nélrc znaku mo d er-
ního českého uměni, slrutečnosti, o niž se doma často diskutr,rje
a pochybuje, jež se však mr1že konstatovat jen en masse a z většího
odstupu, tedypŤedevším v cizině, pokládám za nejcennější resultát,
vídeřsk;fch v;ilstav. Pro každ malÝ národ je Lato otázka právě
nejdriležitější: je to ot,ázka po právu na samostatn1i duchovy
život. Tato otázka t,o také je, jež se u nás ustavičně v literárních
a kritick;ich diskusích pňibližně asi od našeho národního obro-
zení klade, formuluje a objasřuje.

Jak mrižeme pŤekonati fysickou malost? Jak se mrižeme
osvědčiti jako mal;|. národ vedle národri velk1fch? Jak mrižeme
stupůovat svou individualitu k všeobecně lidskému a podati v ní
typické Ťešení všeobecně světového a lidského obsahu? V tom, jak
se rra tuto otázku odpovídá, je obsažena historie našeho literár-
ního a uměleckého v;fvoje.

2
Neruda je velik;i prrikopník moderního českého básnictví,

a čim hlouběji pronikneš do struktury novějšího a nejnovějšího
proudění, tím jistěji se s ním setkáš jako s pňedpokladem všech
počátkri, teprve se rodících a bojujících o umělecké oproštění. od
něho se datuje české umění jako kontinuum, jako kulturní
j"v - pŤed ním se sice mriže mluviL o jednotliuych česk;i'ch
básnících a umělcích, ale sotva o českém umění: byla jen publi.
cistika, jež si vyŤizuje své pohledávky a jen rráIrodou použije
poetick1ich prostňedkri a zbraní. očišéoval literaturu od pňe-
bujelého cizopasnictví vnějšÍch tendencí, pustil li nám volně
proudící čist1f vzduch nepňedsudné krit,iky jako buňič proti tís.
nivé čínské zdi národního byzantinismu, stanovil čist1i pojem
literatury a uměni. Čisto vnějškové kriterion národní literatury
- hmotné kriterion národních sujetťr a látek, které u nás zpri-
sobilo tak velké škody, _ muselo ustoupiti psychologicky vnitň-
nímu' Problém národní literatury byl nyní pojimán hlouběji,
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K O psychologičtěji, a ňešen nejrozličnějšími individualitami ve
smyslu stupĎované individuální životnÍ náplně. Cizí myšlenkové
a citové formy, nové horizonty pro nové zŤeni byly otevŤeny
české literatuŤe, bolesti a naděje pŤítomnosti pňiblíženy živému
cítění a chápání, nov57, odvážn}i a krevn1i život pÍiveden
k samostatnému procíLění a prožití a k uměleckému zvládnutí,
a Lím vrile i možnosti mnohonásobně pobídnuty.

Že národní typičnost touto individualisací a diferenciaci nic
neztratila, naopak získala, ukazuje již nejstručnější pŤehled no-
vější české produkce.

Ze starší generace' následující po Nerudovi, je na pňíklad
J, v. slddek, ač strávil svá umělecky učednická léta u Angli-
čanri, vysloveně česk]f básnick1ii charakter. Tyž ttkaz, ovšem po-
někud negativnější, jeví se u našeho velkého romantického kolo-
risty Julia Zegera, kter1f dovedl vyvolati zmize|é kult,ury ze
ssuti minulosti někdy až v grandiosním freskovém umění, a -
ač v menším stupni - také u našeho nádherného a skvělého
proteovského zástupce a zároveĎ dovršitele historismu a huma-
nismu Jaroslaua Vrchlického, kter;f hjlŤil t,éměŤ všemi poetick;fmi
ideami a ku]turně psychologick;fmi formami románského i ger-
mánského světa, od ant,iky pÍes stŤedověk a renaissanci k ro.
mantice a za ni.

Z mladších stojí v popňedí jako typick1i národní zjev J ' S. Ma-
char, což pÍipadne asi těm, kteňí čtou pomluvy na tohoto básníka
jako národního nihilistu v česk1ich listech, kuriosní, ale pÍece je
to striktní pravda. Jeho poesie je něco typicky českého nejen
Lim, že obnažuje s bezpečnou rozkoší soudce a mstitele typickou
misěre moderní české duše, její zestŤízlivění, podmíněné cel1im
politick1im a kulturnim ripadkem - maladie du siěcle ve speci-
ficky místním zabarvení malého a chudého národa _, n1ibrž
také pro svou intimnějši stránku, své teplo a atmosféru, zpri-
sob cítění a vyjadňování: byla kŤtěna v pravém českém refor-
mátorském a bojovém ohni. Ještě u nejmladší generace, která
je rozkňikována jako moderně internacionální a kosmopolit,ická

a v níž jednu dobu zÍskaly moderní vlivy západoevropské (ně.
meck;i socialismus, Stirner v anarchismus a Nietzschťrv aristo-
kratismus, francouzská dekadence, symbolismus, egotismus a j.)
pňevahu, lze opět, jmenovitě v poslední době, tento typicky
česky zahoŤklf spodní tÓn zcela jasně slyšeLi (Soua, Dgk). Cit,iš
ho také v jeho nejsublimovanější a nejspirituálnější esenci ve
velkolep1fch básnick ch komposicích našeho geniálního meta-
fysika a mystika otokara Bíezing, tohoto skutečného Absorbé
en Dieu v etherickém plápolu a v slavném letu orla. Tkví právě
už v českém ovzduší a vnucuje se každému, kdo chce poctivě
čerpati a tvoňiti ze svého nejhlubšího nitra.

Podobn;;i v1ivojov1i pochod se mriže sledovat i v české bele-
trist,ické prÓze. Také zde budí nejdŤíve pozornost fakt, že se dává
pňednost historickému genru pŤed individualisticky psycho-
logick;fm románoqim básněním: nejen pňízeĎ čtenáňské obce,
n;Íbrž také ctižádost básníkri, popichovaná estetick;im profesor-
sk;im idealismem, uchyluje se s oblibou k historickému genru.
ovšem tento historismus byl ze začátku a ještě hezky dlouho po-
tom nehistorick1i, to je fantastick1i', samostatnému a reálnému
poznání minulosti nepŤízniv1il. Byl pouhou maskou pro současné
patriotistické tendence a snahy, a básník takto publicisticky
sloužil národni propagandě. Cel;1i historick;i repertoir byl jen
více či méně obratně vybranou záminkou pro kázání národního
katechismu. Po psychologickém, stilistickém a poetickém umění
sugestivní a velkolepé evokace zmize|ych kultur a milieux ve
smyslu takového Flauberta, C. F. Meyera nebo J. P. Jacobsena
(,,Marie Grubbe..) nebylo zde ovšem ani stopy. S takového sta-
noviska musí b1ft nazÍrány _ máme-li k nim b;i't spravedlivi _
historické romány a novely takového Tgla, Chocholouška a ještě
mnohem pozdějšího spisovatele Beneše Tfebízského. Teprve
Aloísem Jirdskem se stane historick1i román - alespoli sqfm
ideálem _ realistickÝ, t. j. uměleck , za|oženy na pronikavém
studiu společenské a kulturní historické reality.

Teprve později se setkáváme se systematick;im studiem uen.



kouan , nejdŤíve _ a to je psychologicky zajímavé _ u žen:
u Boženg Němcoué s objektivněji uměleck]i'm klidem a plastikou
a u Karoling Suětlé s romantičtějším a ideologicky zabarven;im
apriorismem. Btzo nato došlo na komplikovan;í žiuot městsltg:
v tomto ohledu byl zase Neruda velk;i utušitel a vťrdce. Jeho
intimní náladové umění, vystupujícÍ bez jakékoli velkohubé pre-
tense, je zŤídka pňekonateln;im pňíkladem laskavého poetického
zňení, které umí vyzírati milostnou hloubkou pohledu ze zd'án-
livě nejlhost,ejnějších a nejvšednějších věcí jejich vnitŤní jádro
krásy a poesie a ukázati jejich vnitňní smysl. Nazíral věci tak
hluboko, tak vroucně, že mu podávaly svou podstatu, a tak jest
jeho lokální charakteristika, jeho zcela mísťní náladová drobno-
kresba, jeho ,,couleur locale..  a jeho ,,vérité pittoresque.. _
abychom vyzdvihli hesla z romantické zbrojnice _ pouh1im
stupínkem a prostť'edkem k vrritňní a poetické typičnosti. Vedle
něho mají programové romány takového Pflegra, více konstru-
ující a méně pozorující a tvoÍící, mnohem spíše cenu historicko-
dokumentární než uměleckou.

Také v prÓze urovnal Neruda cestu nejmladší generaci. Čistě
umělecké zŤení a myšlení se po něm stávalo tradicí, jmenovitě
od té doby, co se pňenohl ploch , bezritěšně pust;i, genrov;i
realismus mal;fch lidí a mal;irch dokumentťr, kter;il zuŤil jednu
dobu v české beletristice' Tu vyrostla celá Ťada skvěl;fch a jem-
n;Ích talentŮ na pridě Nerudou zkypŤené. Tak abychom jmeno-
vali jen některé: mnohostranrtjr Frant, X. Suoboda, spojující
psychologickou náladovost a drobnokresbu s mohutn;Í.m, žíra-
vÝm uměním portretov;Ím; smysly opojen;i, Vitém Mrštik, h;fňící
v barevném d]imu a v šťavnat,1ich koloristick;|'ch sensacích,
autor velkolepé rapsodie v románové formě k chvále staré Prahy;
barevně tvoŤící - pňi velké psychologické intuici _ paní R žena
Suobodoud, jemnocitná utušitelka moderního ženského typu,
onemocnělého intelektuálskorr pobledlostí; temn;i J' K. Šlejhar,
hloubající o hádankách osudu a ponoŤenj' do mysteriosních
hloubek lidského utrpení a zla.

,I,yž zákolt vládne také ve vyvojovém pochodu naší rnalby

a plast,iky. Národnost se nejdňíve hledala v čisté vnějškovosti,

lryla to nejdňíve pouhá otázlra kroje a sujetu.
Stačilo vytrhnouti více či méně populární a pathetické

scétr5r a episody z národní historie a slátati je v lil,erární senti.

nrentalitu' Ilustrova]a se vlastně konvenčním a untělecky o celé

clesíbky ]et za ostatní Evropou pokulhávajícím zpŮsobem s vět,ší

či menší obratností komposiční a aranžérskou a S větším či men.

šíln nákladem archeologickjch studií národní kronika. Bylo to

lrter.ární ma]í}ství v nejhorším smyslrr slova. Toto epigonské,

ckiekticky fádní a theatrálně rozmáchlé historické malíňství ne-

vyrnť.elo u nás ani dnes; v plátnech VaclcLua Brožílta, udělan;i'ch

s vÝztračnou detailní virtuositou, ale pňece akademicky prázd-
rr;ich a studenych, dosáhl tento směr vrcholu. Pro naše vnitňní
sebepoznání a sebeuťváňení zristala však tato pikantní, qiÍečná
ri prázdně pěnivá man3ira bez užitku. Bylo v ní něco z oslriující
politikv Potěrnkinov;ich vesnic: cizí theatrální rekvisity nás měly
na chvíli odvést v omámení od naší skutečné chudoby.

Oesta k pravému vnitňnímu nároďnímu umění šla opačnym
srněrenr a byla mno}rem skromnější, pť.íkňejší, těžší a pomalejší
rreŽ hladká oficiální ulička historické mÓdy. Muselo se začít,
zcela od začátku: stvoňit s neohroženou poctivostí, zasahující
každou věc v jejím jádŤe, první prvky, psychologické základy
]r českénru umění, odkr;it specificky česk;f v;írazov;Í a názorov
sr,ět, naučit se t,ypicky vidět a typicky kreslit' Žáana honosivá
n 1,3íŤečná mÓdní man;ira bu nemohla pomoci, s žádn;Ím distan-
covanym a fantastick;fm pathosem Se Lu nemohlo nic poňídit:
bylo tŤeba věrného, vnitňního, oddaného pozorování, věrného
oka, obráceného s radostí a s láskou k všednosti. Y Josefu Ma-
nesoui a později v Mikulaši Alešoui se objevily tyto nebeské dary.
Nejsou umělečtí heroové ani polobozi, a|e jemnocitní hledači
cest,, kteŤí uslyšeli to, co u nás nebylo nikdy pŤed nimi vysloveno,
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veskrze poctiví, mnohem spíše plaši a bedliví než opojení, su-
verenní a pňekypující umělci. Jejich umění je rizké a někdy i stís-
něné, ale v těchto hranicích a na této basi pťrvodní a ryzí. Jejich
umění je spíše idylické a humoristické než pathetické, spíše in-
timní neŽ velké a mohutné, ale pŤes to - či spíše právě proto -

r'e vysokém stupni psychologiclry ryzí a věrné' Nalezli typickou
ňeč gesta a linie českého člověka (a ovšem v menším stupni'
pouze v náčrťu, i česlré pňírody), jeho typické projevy pňi práci
a odpočinku, jeho citovou a myšlenkovou atmosféru, mohlo by
se Ťíci jeho životní moudrost a filosofii, pokud se dají vystihnout
a zachytit postavou a pÓzou. Základ, ač uzky, pto narodní
umění v h]ubším slova smyslu byl šéastně nalezen.

Rozšiňoval se prací mladších generací, rozdroben;ich v nej-
rúznější směry, odpovídající inclividuálnim disposicím mladšich
umělcťr a časov1im, všeobecně unrěleck;fm potŤebám a problé-
mrim. Uměleck;i' konservatismus, ktery dňíve doprovázel ná-
rodní isolovanost jako věrn;i stín, byl zamítnut. Učili jsme se
nyní horlivě a s vňel;fm risilím ve velké dílně západní Evropy,
chápali jsme, že umění, métier, technika, slil jsou kulturním po-
žehnáním' na němž se m žeme podílet jen kulttrrní praci. PŤe-
stali jsme se konečně bát kultury jako nepňíte]e individuality
a nárorlní ťypičnosti, spíše jsme v ní počali vidět pi'irozeného
spojence všeho toho, co v sobě nese nadějn;f zárodek, schopn;i
života. Nebáli jsme se jíž, že by národní t'ypičnost zanikla nebo
utrpěla škodu stykem s moderními uměleck1fmi a kulturními
snahami. Zač,a|i jsme více odvažovati a v;ilše ceniti Životní sílu
národní typičnosti' Svěňili jsme se (mluveno s Carlylem) vzky-
pělému moňi času, aby jeho vlny nepohltily nic, co má cenu'
n;ibrž aby to vynesly k azuru věčnosti.

Tu je tňeba nejdňíve jmenovati  Antonína Chitussiho (1848 až
1891), znamenitého' Z gruntu českého krajináŤe či spíše básnika
l<rajiny, snivce a buňiče v nejrozkošnějšim spojení' Vzdělal se
na francouzsklirch mistrech z Barbizonu, na maitres du paysage
intime, Rousseauovi a Corotovi, ale zároveĎ dokázal, že jeho

češství je hluboko zakoŤeněno v jeho nitru jako caractěre in-
délébile, kter1f nemťrže b;i'ti vyhlazen. osaměl;ii Jan Schwaiger,
stojící mimo každou skupinu, a proto tak těŽko charakteriso-
vateln;i, očarovany bizarními sny, pln1imi fantastick;fch pÍe-
ludri, cítil se pňitahován vnitŤním, svobodn;fm spňízněním, pňí-
čícím se každému racionálnímu vyšetŤování, k star;fm Holan.
ďanŮm a Němc m, sledoval svobodně tento duševní proud
a zristala tu pňece poctivá, t,ypicky česky cítící duše. Jin;1i mistr,
tihnoucí rovněž k duchové polaritě protikladri, dekorativní malíň
vysokych technick;fch kvalit Vojtěch Hgnais, nalezl si opět svo-
bodně mezi Francouzi mistry, odpovídající jeho jemnému,
světlému, jasnému a precisnímtt, občas trochu suchému naturelu.
Kolik hebké pňizpťrsobivosti obsahuje mladá česká psycha, do-
kazuje nápadně pňíklad mladšího, neobyčejně graciosního umělce
Luďka Marolda (Ť 1B98)' pňedčasně zemŤelého ilustrátora a kres-
líňe, kter;f se v Paňíži tak dťrkladně aklimatisoval, že se stal
nakonec ve svém vlastním, elegantním a diskretním spojení
gracie a ironie paňížštější než mnoh;/- rodil1i Paňížan' Tutéž
schopnost pňizprisobit se cizímu prostňedí ukazuje známy mlad1i
mistr moderního plakát'u Al|ons Mucha, jehož mosaikové umění,
prozrazující barbarsk1f sensua]ismus formov;i, prisobí občas by-
zantsky nebo staroslovansky.

Pi'es západoevropskou pŤípravnou školu kultury, v níž se
byli vzdělali, cítíte národnost jako poslední h]uboké koňeny
jmenovitě u mnoha representantťr nejmladší generace' To plat,í
nejen o znamenitém, samorostlém selském malíňi Jožoai Úprkoui,
h1iŤícím v barevn;Í.ch oreiích, volícím si lidovou duši za bez-
prostňední objekt a takto takňka pňímo tvoŤícím historii jejích
radostí i utrpení, n1fbrž také o mnoh ch jin;fch mlad1fch uměl-
cích, kteŤí - podle svého spíše abstraktního umění - mohou
zjeviti národní moment pouze reflexivně. Zde se tvoňí právě tak
Léžce zachytitelná, ale pŤece všudypŤítomná a vše pronikající
citová atmosféra, v níŽ t,kví poslední koňeny, vzpírající se jaké-
koliv logické analyse, díla i člověka'



59o58 Zdánlivě paradoxnÍ zákon, že národní typičnost a osobitost
se jeví nejčastěji a pociéuje nejintensivněji, ponoňila-Ii se dŤíve
do kypivého dění a vňení světového a pŤivlastnila-li si obsah
světové kultury v jejích posledních vymoženostech, zdá se tu
bj't opět jednou potvrzen.

Z déjin našeho uměleckého v;1ivoje se mťrže aspori trochu vy-
vozovat, že kdykoliv jsme byli skutečně na vrcholu současn5ich
prourlri, vlastníce co nejplněji technické vymoženosti, po každé
z toho také vyplynulo rozšíŤenÍ národně typiclrého obsahu. Po
každé, kdy se básníci a umělci osvobodili od všeobecn;ich ab-
st,raktrrích hesel oficiální národní polit,iky, kdv cht,ěli hledat
a nalézat - podle skvělého slova Goethova - htjchst selbst-
siichtíg jen svou vlast,nÍ duševní spásu a nehleděli si pĎitorn
ničeho než své _ čistě egoisticlté radosti ze svého vlastního
duševniho r stu -, tehdy nikdy špatně nepochodila ani ná-
rodní typičnost.

Praha

Theodor Nouá,Ir,

V Theodoru Novákovi zctnŤelo nekonečně víc rrež odborny a exaktrrě větlecliy

badatel: byl mi pĎedevším rnyslitel a filosof, člověk krásné duševní kultut'y, po.

svěcené čelo, cely duch a srnělé, nebojácné, srdnaté srdce.
Zvláštní, skoro románové kouzlo leŽelo pro mne v tom tichém, slabém, Irubenérrr

a roztonlile nesmělém lrocltovi, jenž se rozněcoval v plynnou, aŽ pŤekotnou vymluv.
rrost Jen telrdy, kdyŽ se jednalo o je}ro drahé duševrtí s[atky, a jenŽ kryl za kÍehkou

fol'mou velkou hotovost a pcvnost myšlénky a vytrvalo.st vlile a slučoval s ncumor-
nou, odbornou, detailovou prací srnělé jednotné zŤerrí fi]osofické ve velikém, slav-
rtént vrŽenl světla a vášnivy kult vysokého a cudného umění snu a pfchy.

Tichf a plachy vnějškenr a pĎitom uvnitň Žijící vášnivym životem a tráven;/ Jím,
pilnf, stňízliv a svěďomit1y' do pedantismu a pÍitom veliké, Široce rozepjaté obraz.
rrosti a nebojácného, sladkého a srdnatého srdce _ rozmilá směs dítěte, učence,
filosofa, básnÍka a snivce _ tak rfsuje se mi pňed očima'

Monistickf názor světa ncbyl rnu jen kniŽním theorematem, byl mu pŤedevším
vírou, Životem, Jistotou: bylo to v první iadě odvážné, statečné a bezelstné srdce,
celé proniknuté a napojené t1y'ntž světelnfn optinrismem a touŽe strašně silnou
a oddanou drlvěrou ve vesmír jako Spinoza, Goetlre, Shelley anebo Emerson.

D věňoval jako oni, Že Kosmos ntá velik a krásnf smysl a Že není v nětn pro
sílu, práci' oddanost zmar'u a smrti' Nebyl mu ani lstí a pastÍ, ani temnotou, ani
hrou _ byl mu sluhou rozumu, sÍly a práce, nadšen$m a oddanfm porrtocnílrem
v le a ideje.

Vhazoval stále celé svoje srclce do vod chvíIe, náhody a touhy a věÍil, že vynesou
jc na povrch, poněvadž v ekonomi i  světa nem Že bjt  zmaru žádné hodnotě.

Tak bylo dětsky d věŤivé, tak bylo mužně vytrvalé a tak pevné toto srďce.
Nemělo potŤebí mystiky strrr[i a nemilovalo alegorické hry se stíny právě proto,

Žr: bylo tak poctivé, nebojácné a dlivěŤivé. Vesmlr rrtu měl svrij srriysl v Životě
a svoje mysterium v práci, a nebylo mu většího tajcmství nad všední den a Jiné
věčnosti kromě plnosti a krásy chvlle.

Soudi lo se Spinozou, ževšecka moudrost jev piemyšlení o životě a ne o smrt i ,
a s Nietzsclrern se odvracelo od všeho zásvětl.

Milovalo plné, bílé denní světlo a Jeho jedinou sva[ost.
A pak - umění.
To uměnÍ, které syíilo všecky j eho potňeby snu a obraznosti, kde nes tačilo nábo-




