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CamiIIe fuIauclair: La Ville Lumiěre

Camille Mauclair má zvláštní, zásadně nové postavení v dneš-
ním rozvoji francouzské literární myšlenky: vnáší v ni nov;Í kvas,
nové t,vrirčí možnosti, noué pojeti dramatickgch sil žiuota, cizi
posud francouzskému literárnímu duchu, - zárodek nové v;il-
vojové a rytmické ňady, nového pathosu a nového ethosu. Jeho
literární emoce jest jiná než emoce většiny jeho vrstevnikri: ritočí
na jiné orgány duše, živí se z jin;ich pramenri inspirace, klade
těžiště literárního a uměleckého dojmu jinarn, než kam kladlo se
většinou posud. Francouzská duše jako by dnes stála na kňižo.
vatce drah a směrťt, jako by živly a prvky, v dějinné minulosti
několikrát potlačené a umlčené, dostávaly se v ní konečně bo-
lestně ke slovu: tragické uědomí pfechodnosti dobg není v nikom
tak živé, jako právě v Mauclairovi. Její temn1i a zvichňen1il
smutek, Lěžk hork dech kohosi, kdo pracuje k smrti nebo
k ozdravění, ale i zvláštní krásn1f a pln;i odlesk jiného světa,
d ležitějšího a naléhavějšího než tento těžk}i a zrazeny,leží na
knihách Mauclairoqi'ch, zvlášťě na oněch, které nesou podtitul:
romdn současng. Lidé majÍ tu bezděky vědomí, Že jsou v první
Ťadě herci, herci uěčnosti, a že o co v první Íadě jde, jest, duchoué
drama, drama duchov1ich sil, které určí rozvoj lidské a národní
psychy a odnesou ji k cílrlm, odkud není návratu. Vědomí Íra-
gické,vědomí, že dnes vice než včera a než pňedevčírem rozhoduje
se náš osud, dává velikou a krásnou liniirománrim Mauclairov m,
a vic než linii: nádhern1f, slavn;ii dech a rytmus, inspiraci jinak
vášnivou a šírou neŽ b;fvá obvyklá inspirace literární rozkoše _

básnické posvěcení rizkost1, která tryská z hlubin bytost,nějších
než jinde. A celá skoro mladší francouzská literatura, zdá se mi,
cítí v pracích Mauclairov;1ich vpád nouého ducha, noué inspirace
rr reaguje na něj, tŤebas jcn záporně: ňada lit,erát uvědomuje si
a cit'i zmnoženěji všecku rozkoš a celé kouzlo tradice, staré lite-
rární a estetické kultury, starého ducha a starého rozkošnického
hodnocení, a vypíjí z ní nyní, kdy jest ohrožena, poslední sladkost.
Neboť Mauclair liší se od největší většiny svych vrstevníkri ne
literárním programem, ne technikou' ne otázkami formy, n1fbrŽ
jak jsem ňekl, jin1iimi, qilše položen1;imi, skalními, Ťekl bych, pra.
lneny své inspirace: nalézá zdroje literární krásy a uměleckého
dojmu, v čem jich posud nedovedli nalézti francouzští romano-
pisci a čemu se vyh1ibali s pověrečnou bázní jako ,,filosofickému..
elementu, kterf zabíjí všechen živoť a ničí každ]1i barevn;Í a svěží
uměleck1i dojem. Posud byla inspirace i autorťr se snahou tvoŤit,i
umění společensk;fch t,ypri uzce uměIeckd a literdrnÍ.. tryskala
z rozkoše zrakové a vribec smyslové a nervové jasnosti a plnosti
a obracela se zase k rozkoši, aé tvárné, aé dojmové, ať k rozkoši
poznání, aé k rozkoši procítění, _ ale vždy k rozkoši, k literární
rozkoši, která si byla sama cílem. Inspirace této literatury živila
se hlavně z temn;i'ch st,udní nervového a smyslného života: rnys-
lilo-li se v takov;Ích literárních dílech, myslilo se mělce, neprav-
divě, jen pro dekoraci - byly to myšlenky nalepené z vnějška
na figury jako umělé květiny jen pro dekorační potŤebu: myšlení
nebylo nikdy jedním z bytostn;Ích stiedri figury, nutností a cha-
rakterem její organisace. U Mauclaira jest tomu podstatně jinak:
u Mauclaira lidé myslí a mysli uašniuá, myslí jako jini lidé d -
chaji, plně, rytmicky, vnitňně, organicky. Vášniv;f vichr Myš-
lenky, kter;i' žene celé|idi, žiué|idia má ve sv;fch službách všecky
dravé síly jejich srdce, inspiruje tyto práce: jest to inspirace
duchového dramatu, inspirace podstatně metafysická. A ryze
umělecká a básnická zásluha Mauclairova jest, že ukázal, jak
v-elik;iimi uměleck1fmi a básnick;fmi silami mohou b;fti myšlenky:
sl{utečn]Ími nositelkami života a smrti, dárkyněmi štěstí, jako
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1 7 8 vražednicemi osudu. Práce jeho nejsou chladn;fmi alegoriemi,
jsou drarnaty skutečn1ilch lidí, a myšlenka jest tu ne vnějším

aparátem, ale samou organisací básně. Mauclair ukázal slovem,

Že ne ,,Sam;fm chlebem živ jest člověk.., - dokázal, co pokládám

za skutečn;i básnick;f čin a ťrkol: ozňejmiti nutnost vyšší organi-

Sace' ne že má b;iti, n;1ibrž že skutečně jest a že mělcí lidé ji jen

neznají. Ukázal, že ned;icháme jen plícemi, nybrž, doslova a bez

rnetafory, í duší, že Myšlenka není dekorační umělotr palmou

života, n;ibrž zálrladní jeho strukturou a že znásilněna a ZraZeILa7

zabíjí stejně nut,ně jako porušená hygiena tělesná' Ano, inspirace

t,ohoto umění jest nová: širší, vášnivější, duchovější: jest to in.

spirace mocnějšího rozpjetí a rozletu kňídel a hlubšího dostÍelu.

Jest to ne inspirace rozkoše, n]i'brž bolestné sympatie s ducho-
qimi bitvami dneška, jest t,o inspirace podstatně boiouna: ne-

slibuje a nechce dáti rozkoš literární a uměleckou, sebedelikátněji
destilovanou, - cílem jejím jest dát,i vyr sti duším, rozepnouti je

do vyšších poloh, sklenouti je v mocnější oblouky, ozbrojiti je

v boji s osudem. v boji o jejich určení i štěsti, neboé u Mauc]aira
jako u všech básníkri duše obojí pojem se kryje. V tom vidím

vlastní cenu a vlastní smysl nového pathosu někter;ich Mau-

clairoqich děl, zvláště oněch, označen;ích jako ,,současné ro-

mány . . .
Poslední z nich, La Ville Lumiěre, jehož smysl parafrazoval

jsem nadpisem tohoto článku: roman uměIeckého suědomí, rná

inspiraci zvlášt,ě šírou a slavnou: tryská jako pŤíliv světla z krásné
kupole nebo jako hudební hlahol z varhan a prochvívá velik;i,mi
akordy celou budovu románové komposice.

Vilte Lumiěre,kilerá dává název této práci, tot'o Suětté město
nebo Město Suětla,jak by se snad nejlépe dal česky opsat, jest

PaŤíž. K jejínru majáku, k ohnisku jeho světeln;Ích vln, k roz-
žhavenému obětišti moderní kultury, pŤiputuje mladá, silná a po.

ct,ivá rrměIecká duše, malíŤ z Jihu, kter]i' tvoŤil posud naivně
jako divoch a pokojně jako pŤíroda, v níž se toulal v létě v zimě'
ne aby dobyl PaŤíže jako ji chodili dobyvat rekové Balzacovi _

je st již slavn;17 a pňízeů Paňíže uchází se spíše o něho než on o ni _,
nybtž aby umělecky vyrostl a zesílil, aby dílo jeho uzrálo v té
bolestné lidské sympatii, kterou tetelí se i vzduch nad tímto
obětištěm, t,ou atmosférou charakterné síly a plnosti, jež zdá se
rnu, tnusí proudit z hlav tolika seskupenych velik1ich urnělcťr
a slívat se v jakj'si záŤivy magnetick1i oblak, posvěcujici všecko,
cr: žije v jeho dosahu'

A kniha jest historií jeho zklamání: nalezne místo siln;|'ch
unrělcri tvrirc ' rekti snu a myšlenky, které hleclal, slabochy
a otrolry ne krásn;jrch vášní, n;ibrž čehosi mezi kapricí, nudou
a neňestí, paktující se vší malostí, bídou a ubohostí života, clusící
se jeho nejmenšími pňedsudky, poddané každé konvence a Spo-
lečenské lži, pňisluhovače všech špinaqich mocností, každé zba-
bělosti, tuposti a surovosti doby i její mÓdy, žebráky o penízek
slávy _ ne heroy, n11ibrž obchodníky uměnírn, ]rťeŤí kramáŤiboŽ-
s]tou hňivnou a kupčí mrzce v chrámě, kde mají sloužiti svému
bohu, lidi nervosní, uštvané, popleněné, zničené narlprodukcí,
k níŽ je odsuzuje potňeba luxu a horečka požitku, jakou v nich
zažehuje toto smutně smyslné město, intrikány, neschopné vel.
k;ich a krásnych lidsk1ich citri, tvoŤíci bez raciosti a užívající bez
radosti a bez sebevlády, soumary, ťrpící pod bičem nejžalostnější
rrutnosti, sem tam snad v;Íborné umělce _ nebo lépe ňemeslniky
a vir'buosy umění -, ale vždy skoro malé lidi, chudé vnitňními
prameny síly, krásy a radosťi, obmezenější a pustší než venko-
vané z provincie, kteňí jsou pňedmětem jich posměchu, lidi blagy,
zakr11;.vající zdánlivou superioritou sarkasmu chudobu intelektu
i okoralost srdce, ubohé oběti směšné a vražedn é pouěrg, že ne|ze
nikdy umělecky Žíti a t,voĚiti než v Paňíži, - zajalé v ní a hynoucí
v ní proto.

,,Město Svč:tla, běda,.. volá na posledních stranách knihy
tnalíň Rochěs, ,'Žároviště, kde viděl jsem se svíjeti tolik bytostí,
jeŽ sem zavedl jich osud, neplodné žáror,iště, kde, doufaí jsem,
uvidínt, jak se kuje záŤn1f kov budoucnosti, a kde neuzŤel jsem ncž
tleztvárn. chaoS, obětišbě lŽi! Viděl jsem tě, velebená féerie' ale ne-
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věŤím v tebe, duše moje tě zapírá, odmítá tvoje hrozné ovzduší.

Viděl jsem, jak reklama otravuje umění, jak zdravá tvorba

zvrhuje se ve spěšnou fabrikaci, jak peníze rozhlodávají poctivost,

soutěž vyvolává nenávist a lstivost, viděl jsem, jak díla opravdu

krásná rodí se jinde a sem pňicházejí jen hledat pečeti směšné

a ubohé slávy, jak opravdoví umělci zhnuseni uchylují Se v sa-

motu, jiní shledávají pňirozen;im sousedství vysokého díla a niz.

kého charakteru' Těch mravních ripadkťr v tomto městě' o rrěmž
jsem mysl i l ,  že jest tak krásné!.. (Strana 313.)

A formuli PaŤíže, celou její vražednost pro umělce, resumuje
mlad;f charaktern;i essayista de Neuze, pŤedstavitel opravdového
mládí. do tohoto bludného kruhu: ,,produkouat nad suoje síIg

nebo klesnout _ klesnout nadprodukci -, to jest formule, která

rdousÍ naše umělce v paŤíŽském Životě... (Strana 125.)
Umělec jest skoro nucen v PaŤíži produkovat nad svoje síly

a nad svoji vnitŤní tvrirčí potÍebu již proto, že PaÍiž rgchle za-
pomind: život její jak je povrchní, tak je i horečnj. _ jest to

šílená honba za nov1imi sensacemi, kt,eré by na vteňinu vzrušily
vnitňní pusto a prázdno srdce. Parisianísmus není Rochěsovi
ničím rrež molochismem: nikdy nenasycena hltá PaŤiž stále nové

a nové oběti, a ani největší a nejčistší dílo, nejryzejší básnick
čin není jí ničím než pŤíležitostí k plan1i'm a prázdn;im tlachrim,
jedním číslem na kolovrátku nudy a horečky, chvilkovou stravou
krátkodechého nervového rozčilení, dráždidlem uspan;ich smyslrl
a otupěl1ich nerv : za t1iden opotŤebuje se tu všecko, zužije se
všecko a všecko hází se do komory: v strašné horečce žene se
všecko za nov;fm klepem, novou sensací, novou anekdotou,
novou osobou jen proto, že jsou _ nové a že vykupují z nudy -

na vteňinu. A Mauclair píše strany zjitňené krásn;|rm mstiv1fm
sarkasmem, strany velké ironie a vášnivé satiry velkého stylu,
posvěcené očistn1im a osvobozujícím hněvem' na to, čemu se ňíká

,,bien parisien.., na tu prázdnou a pustou etiketu, kterou lepí
ničemové na ničemy a ničemnosti sobě podobné a již ubozí hlupci
na evropském venkově - máme ty smutné blázny i u nás a možno

na ně ukázat prstem _ berou za titul nejvyššího umělcc]<rjho
šlechtictví.

Ano, Paňíž zabiji. V knize }Iauclairově jtlst několik uměIec-
k;ích osudrl a tragedií, každá sv;fm zpťrsobemtgpickd, representu.
jící, a několik mrtvol, několik zničen1ich sil a tvrirčích možností
leŽí obětí na smutném popleněném jejím bojišti - a nepadly
proto, že ritočily na nedobytné hrady uměleck1fch cílri a sn , ne,
padly obětmi mocí pekeln;fch, mal;ich a špinav;ich mocí kate-
xochen paŤížsk;!.ch, zahynuly otravou paňížskou.

Tu jest pňedně nádhern1f staňec umělec, absolut,ní malíň-kolo-
rista a více než malíŤ: básník, kněz a klenot,nÍk Světla, kter1f je
uctívá šílen;f m náboženslr1i'm kultem, jak;imsi zmodernisovan1f m
ku]tem parsick;fm, Brignon, na něhož snesl tuším Mauclair ne.
jeden typick;f rys toho vznešeného šílence, jímž byl Monticellt.
I tohoto starce, kt,er opustil již jerlnou svoji slávu skoro hotovou
a utekl jiŽ z civilisovaného světa a žije léta a léta jako absolutní
divoch oka v pňírodě, i tohot,o člověka, kter;i zdá se bfti již
z druhého bíehu, zláká na st,áňí Paňíž, i on vejde do ní ke své zkáze
za Chimérou neznámo zda slávy nebo jmění a rozkoše, aby se
v ní zanedlouho roztŤíštil jeho rižasně jednostrann;i a velikf
intelekt zrakové horečky: napjetí tohoto města pňedráždí orgán,
kter11i mohl léta a léta ještě žíti a tvoňiti v pňírodě, pod jejím
korektivem.

Tu jest d'ál'e Morsanne, ma|1Í trochu chudokrevn;i, kterému
by bylo tŤeba poctivé a širokodeché práce v pňírodě, slab;i cha-
rakter, pňíliš nakloněn11i k povrchním a elegantním podvodrim,
kter1f si hraje na whistlerovské sugesce, poněvadž neumí do-
myslit, a dopracovat,. V PaŤíži, kde ho ovládne prázdná a otravu-
jicí žena, chladná a rikladná siréna tohoto smutného oceánu bez
velikosti, a stane Se perversni Musou jeho chudého umění, zničí se
v něm záhy všecky lepší zárodky, a muž hyne umělecky jako
nervosní loutka umělecké impotence, pril snob, pril žonglér.

A tu jest jinf typick1il osud uměleck;i', jak jej ukula PaŤíž:
mÍním osud mystika Alcina WeuiIIe. Špatn;i malÍň, ale poctiv;i
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t82 a trpící duch, pln;f noblesy sn , upadne nakonec v bezkrevrré
atmosféŤe Paňíže, která jako mťrra vyssála z něho poslední tvo-
ňivou sílu, v šarlatánství jako oběé snobismu vlastního a cizí}ro:
odvrátiv se od života, odŤíznuv se od všeho pňítoku a proudění
pŤírodní síly a jejích dojmri, hync v bezvzduší umělého sebe-
klamu, živá mumie a fet,iš malé církvičky snobri, hlubokonryslně
se tváŤících opičákťr apartnosti, hypermoderních estétri, jejichŽ
sporbem jest obdivovati se jen tomu, čemu nikdo nerozumí.

A zde jest konečně osud tragičtější všech pňedešl1'ch a vzru-
šující o to mocněji, oč větším a nádhernějšírn byl člověk, ktcry
ho nesl: míním pád velikého umělce Alquiera, vysoké figury
s hrdou a krásnou allurou, se snadnou a bohatě proudící t,voŤ.i-
vostí, ale i s potŤebami luxu a temnou, ]rlrrbokou a zločinnou
srnyslností umělcri renaissančních.

Tento nádhern;f duch, tato krásná ,,maliňská orgarlisace..,Irte-
rou zavede její hravá qitvarná jiskra a lehká tvoŤivost, talenty
velikého dekoračního virtuosa, padne ušbván smečkou nízké a
špinavé chasy, žurnalist,ick;frn a obchoclniclr;irn spiknutím, obětí
umělecké bursy a jejích manévr .

Neznám v nové francouzské literal,uňe hned tak scénu, plnou
velikého vnitŤního pathosu, plnou krásné očisty, jako jesť po-
slední vrcholná scéna tohoto rornánu, kde velik;|. mistr, zrazen1,
a tištěn;f sv;1iminepŤáteli, náhle vyprostěn velik.i'm hoňem, které
se na něho svalí, smrtí jeho dcery, pro niž žil, pracoval i vydč-
lával, pŤerristá všecko své okolí, cel;ii 'světa život, a umírá velikou
smrtí, když byl prve obžaloval sebe i PaŤíž a vyznal vnitňní sl.oji
vinu. To je dramatické dramatikou ryze vnitňní, silou, které bych
rád ňekl: etlrctuornci. Snad se bude zdáti někomu motivace (ná-
hodná smrt dcerky mistrovy) vnější, ale nezapomínejž nikdo slov
Hebblov;Ích, že jsou rekové, které má právo zabít první taška 

.

se stŤechy. Alquier jest pukl;i sloup, vnitňnč rozdroleny, a stačí
sebemenší náraz z vnějška, aby se sesul a rozpadl. Ale obdivu-
hodné jest, jalc odpadnutím vnějšího klamu a lŽi, sctŤesením vší
malosti a lrorrvence, vyprostí se z Lohot,o člověka aelika rgze

cluclruua sÍla jemu vlastní, posud v něm poutaná, jaŤnrěná a za-
sutá, a zahraje velikou a slavnou záŤí nad jeho západem. To
ukázati a dáti procítit,i jest dílem veliké básnické síly, a invence
této scény jest krásnou psychologickorr myšlenkou, pňi čemž bvch
slovu psyclrologie da| rád novou ražbu jako si mu ji pňeje dtiti
r ' románě essayista de Neuze. -

Ano, taková jest PaŤíž: ne město slávv, ale i popleriěné bojiště,
poseté mrtv;fmi a zmrzačenymi - a vedle nich rrjdiště krys'
shromaŽdiště krkavcri a loviště hyen, živících se z padlych.
Knihou Mauclairovou defiluje i ňada těchto vlčích a korisk;Ích
tváť.í: několik perversních žen rozbit]ilch nervri a surov;í.ch zprah-
l]i,ch srdcí' několik drzych i zbaběl;ilch, čenichav;ích, chladně
rnstiv;Ích a vyděračn;Ích kramáňsk;ich mužti, kteňí žijí ze slabostí
velkych lidí, z pŤekupnictví moderní myšlenky a z kuplíŤství
moderní krásou a bolestí. Jeden z nich, krit,ik Robert Hellénault,
kter;f si kritickou diplomacií vyšlape krásnou kariéru a skvostnÝ
život, duše i zbabělá i mstivá, chytr;f inteligencí, kolik jí potŤe-
buje dobr;f obchodnÍk a kupec, kter;.i neškodí star;fm, koketujc
s mlad;fmi a zavazuje si všecky a koňistí ze všech, jenž dává si
platiti od malíňri obrazy, jež odprodává, když je vyhnal do vy-
sokého kursu na umělecké burse, jest maska rytá jehlou rižasně
bezpečnou a drásavě vyraznou. ,,Uměleck;i spisovatel rozšafné
soudnosti, Hellénault, jednal o umění jako o problému a pŤinášel
mu elegantní rozňešení. Poněvadž ho nemiloval, viděl je velmi
pÍesně. Vyvolil si kritiku jako kariéru . ... Ale dosti pro bohy,
nezní to všecko jako chez nous? Nemáme i my své Hellénaulty,
kteŤí obsadili všech devadesát čísel v literární a umělecké loterii
a musí vyhrát strij co strij?

V tomto svět,ě lsti a klamu, tak umělém a tak pasivném, isott
ovšem i umělci opravdoví a velicí, skutečné síly a hoclnoty _

iinak by se dávno již rozpadl a sjel by do nicoty -, ale ukrgtí,
dalecÍ světáckého a oficielního života, neznámí žurnálrim a ne-
registrovaní jimi na plesích a banlretech. Ukrytá sťrl země' Jesť
to pŤedem Rodin, jehož měl Mauclair odvahu vzt1i'čiti s pln;ím
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ld i)184 jménem jako velikou polomythickou figuru, ovládající cel;f hori-
zont knihy, odevšad viditelnou a všude v knize pŤítomnou a pťrso-
bící v ní již pouhou tíhou své bytosti, stejně epicky veliké jako
mravně čisté a ryzí. Několilr stran, kde vystupuje, chodí po
atelieru ,,pomalou chťrzí klidného lva.. a sv1j'm tich1fm vzdále-
n;Ím, často se zarážejícím a jakoby tápajícím hlasem vykládá
krásu skutečné umělecké oběti, jest vysokych vysokou krásou
epickou a moudr;Ích velikou a sÍlivou moudrostí věk . Nemohu
si odepŤíti a necitovati alespo kus odstavce:

,,Tehdy svojí pomalou chrizí klidného lva, pohybujícího se
kolem kvádrri, Rodin jal se choditi po dílně. Patňil na svoje díla
se stínem rižasu, jako by od nich chtěl něco zvěděti, čeho nedo-
ňekly a co by mu konečně vyjasnilo jeho samého. Byly to světy
vyšlé z Boha bez paměti, kter1f si již nevzpomínal, že je byl
stvoňil. Úsměv ztracen1i' pod tokem vousťr, myšlenka vytrvale
pracující, až vzedmula žílu v koutě skráně masivné jako hrana
žuly, několik slov jeho v lítosti pronesen;ich, nejasné pokusy
qikladu a pak náhle potňesení hlavou, že od nich upustil, pohled
bázlivjl, podivn pohled, jako by se odvolával k těmto věcem
nebo se omlouval, že se jich náhodou dopustil . . . Tento člověk
zdá] se b;fti rybáňem, udiven;im zázračnym lovem, jenž vynesl
ze dna neznáma zázračné bytosti, které od věkťr čekalY, abY
byly zjevenY, a zb1ival tu nyní něm;i, uboh;f, pln;f strachu'
Takov;Ím viděl ho Julien Rochěs a náhle cítil v sobě nesmírnou
touhu pracovati, radost, zapomenutí všeho, co ho zarmoutilo,
podvedlo, znepokojilo již v Paňíži. Jak byl vzdálen paŤížanství
a umění chicu tento Rodin, živeln1f, síla pŤírodní! Ten zde získal
si arcidíly právo, že nemusil b1fti brilantním, že nemusil nic
ňíkati, co by bylo elegantní nebo komplikované, že mohl pra-
covati bez velik;1ich slov a bj'ti dalek umělecké komedie jako
Feuillery, jako Delcombe, že měl právo v]ádnouti mlčky a ne-
míti s širok;fm zástupem, kter1i tlachá a vykládá se' než vztahy
co nejnutnější...

A o několik stránek dále z jeho hovoru tuto lekci nádherného

rozpjetí kŤídel: ,,Pracujte jen, mrij milf . Když jsem dělal figury
do prrlčelí bruselské Bursy pŤed dvacíti lety, také jsem nechápal..'
Konečně, chceJi člověk pracovat, chce-li to doopravdy, lidé na-
konec vám to pňece dovolí. Řemeslníci druhdy byvali umělci,
poněvadž chtěli pracovati' nalézti nov1i zpťrsob, jak udělati
u stolu nohu nebo zámek. My jimi však nejsme, mY dnes. Jest
to všecko věc poctivosti. Raději bych byl železáňem nebo bru-
sičem než bych dělal umění nepoctivě. Neprovádíme-li své
unrění s poctivostí ňemesla, jsme pod klempíňem, kter;il patňičně
letuje žlab. Nikdo nás k umění nenutil, o drivod vÍc, abychom
neměli právo dělati si to pohodln;fm. Jsme dělníky, jichž den
se nikdy nekončí. A stavitelé katedrál, bezejmenní dělníci, kteňí
netoužili po podpisování sv;fch jmen . . . Nepodepsali se na věž,
my podepisujeme se i na novináŤsk;i papír. Tesali dokonce
chrám, byli to praví sochaňi; my jsme modeláňi' Jejich dílo bylo
celou jejich radostí a naznačovalo jim celou jejich povinnost.
Byli to opravdoví muži. Jejich duše je tu napsána, žijeme u paty
vznešeného nakupení jich duší, a jest nám t,o stejně skryto, jako
by se to dělo v ritrobách země. Bylo by tňeba, abychom postihli
toho starého genia gotického, vésti si jako archeologové; jenže
neznamenalo by to již hloubiti pridu, znamenalo by to probádati
samo nebe. Nalezli bychom tam stopu dobrovolného sebeobě-
tování lrromadnosti, riplné oběti individua ve jméno krásy, která
má pokračovati. Ale oběé, nevíme již, co to jest, ani neumíme
j iž t rpět i .  .  . . .

Ale to jsou qfjimky, opakuju, které potvrzují pravidlo:
oÍicielní umělecká PaňíŽ jest močál, v němž se svíjejí reptilie,
hledícÍ se pohltit. Problém psychologie a ethiky tvorby, kolem
něhoŽ se točí celá kniha, jest otázka po poměru charakteru a ta-
lentu, po poměru člouěka a umělce: to jest leitmotiv tohoto dra-
matu. Vinu PaňÍže vidí Mauclair v tom, že charakter odloučila
od talentu, neptá se po něm vťrbec a udržuje dogma o nutnosti
nemísiti obojí pojem. Mauclair není ovšem krátkozrak1fm a tu-
p;fm moralístou, kter;i by si troufal rozkrojiti tuto otázku hru-



b;ilm nožem domácí, kuchyrisky počestné ethiky a laciného rrro-

rálního rozhorlení; citi, že zde stojí u samého problému ustrojení
svěba a životal; ví, z jak temn;Ích, hlubok;i,ch, strašidelně para-
doxnlch pramenťr a koŤenri tryská a žije umělecké dílo, tato
monstrosní orchidea, a jaké churavé stavy a jak klikat]ilmi drá-
hami se v ně transÍormují a paradoxni logikou v něm zriročují;
ví i, jak1fm šílen;fm rozvratem celé bytosti mriže b1fti pňipravo-
vána trebo musí b;iti po pŤípadě zaplacena a vyvážena umělecká
Lvorba - ale pŤesto jest mu jasno, že máme-li ozdravět z dneš-
ního uměleckého ponížení a znehodnocení, musí si talent a cha.
rakter vcelku držeti rovnováhu a se kr1i'ti: nejsou, mluví-li se
pŤesně a rozumí-li se obojímu slovu dobňe, neŽ dvojím slovem
pro jednu a tutéž věc. Charakterem ovšem nerozumí se, nesmi
se rozuměti nic záporného a trpného, n;|'brž ethikou ryze indi-
vidualistickou sám bojovn klad duše, plnost svézodpovědnosti,
krása odvahy ke svobodě stále ziskávané, dob1fvané, vykupované.
V knize jest krásn;im pňíkladem charakteru takto chápaného
a zároveů i typem opravdu nové ženy, krásně a s odvahou po-
jat;ilm, sochaŤka Luce Elten.. není ,,nevinná.. v běžném slova
smyslu, naopak: hňešila hŤíchem, kter1f stará morálka neodpouští
a nejméně žené, zuědauosÍÍ po tajích života, ale má odvahu sqich
zkušeností, odvahu, vysledor'ati z nich drisledky, žíti a vyznávati
svoji vnitňní pravdu a nemaskovat'i se pohodtně |žemi a konven.
cemi: jest to duše v jádŤe bojovná a heroická a ne pohodlná a po-
žívačná. -

Ale tento žalostn1i ripadek oficielního uměleckého světa fran-
couzského má konec koncťr hlubší a tajemnější pŤíěinu než jest

korupce paňížská. S rižasem pozoruje Rochěs absolutní šílenstuí
požívavosti, která sm1iká umělci jako splašen1i kťtĎ svrŽen;Ím
jezdcem, absolutni ua banque, zoufalou náladu, která chce vyžít
a vypít dnešek, poněvadž vi, že nemá zítŤka, a jež je vlastní
všem společnostem ripadku a rozkladu. Jest to nálada v pŤed-

večel revoluce, která smete celou starou kult,uru _ nálada apris
nous le détuge. Tito umělci pokládají se za poslední člen v Ťetězu
staré kultuty1 za bytosti luxu, odsouzené k vymňení, za Římany
pňed vpádem barbar , za šleclrtu ancien régimu pňed vypuknutím
revo]uce. Veliká povode socialismu, kter;i chce nahraditi vládu
krásy vládou užitečnosti, kter;i nechce slyšeti o umění, pňislu-
hujícím starému násilí, žijicim z jeho skutkri a obtíženém spolu-
vinou na nich, stoupá den co den zvolna sice, ale nezadržitelně
a p'ied ní zabarikádováno v nejvyšším patŤe svého starého zámku
bŤeští umění horečkou posledního karnevalu.

A zde jsme u sujetu vlastního duchového dramatu knihy
Mauc]airovy, u sujetu hrrizně krásného a šírého: jak smíňit
Spravedlnost společenskou s Rozkoší uměleckou. Zd'á se rni, že
jest mezi nimi pŤece hlubší propast než pŤipouští i Mauclair.
,,Sociální formy Se změní,.. praví autor v pňedmluvě ke své
knize, ,,umění pr;i zahyne v opovržení těch, kdož touží po vládě
LTžitečnost,i. Nikoli, umění nezemŤe, jest užitečné, bude jim
lr užitlru, aé chtějí, či nechtějí, a celá generace povstává, která
jirn to ukáže. Ale formy umění se změní, nemrižeme pochybovati
o tom: a na míst,ě, abychom proto naňíkali nebo tím byli po-
bouňeni, musíme s upňímn;im srdcem se rozhodnouti a obnoviti
formy, jimiž je budeme vz;ívati... Mně zdá se d věra tat,o pňíliš
optirnistickou: vpravdě umění posud žilo více než se zdá a pŤi-
znává z nesrovnalostí společensk;ilch, z nepňeklenut,1fch propastí
světa' z temné a dravé rozkoše boje, ukrutnosti, p;irchy a síly.
Nejde tedy o nic menšího než o změnu inspirace, o změnu sa-
rného organismu uměleckého: t,o pňiznati si jest mně prostě po-
vinností myslitelské opravdovosti.

Ale vraéme se k románu Mauclairovu. Co s krásou, co s Umě-
nírn? Jak je pňenésti do nového světa? Jak je tam pŤesaditi
a aklimatisovati? Jak smiŤit star;i svět rozkošnické kultury
s myšlenkou sociálního obrození, jak získati jej pro pochopení
ntužn;ich povinností, které ukládá, jak dáti mu smysl pro
noblesu nové inspirace' pro novou poesii a novou krásu, širší,
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.r88 světlejší, jinou než krása stará? A jak získati nov1i svět pro
krásu a umění? Jak dáti mu pochopiti a procítiti, že nejsou ničím
frivolním, n;1ibrž v;irazem nutnosti, podstatn]fm a základn;fm
orgánem, bez něhož by byl život duše a světa necel1y', zmrzačen,lr,
oloupen1f o svrij květ?

Stará umělecká generace jest pro tento pňerod a smÍr podle
Mauclaira zce|a ztracena. Vždyé i duch tak krásn;i a superiorní
jako star;1i nádhern1f Feuillerg, rek každ;fm coulem, kter;il pod
svojí plachostí a ironií skr;fvá tolik velkosti a noblesy duševnÍ,
poslední velk1f francouzsk1f malíŤ, umělec pravého žhavého
jádra, pracující v skrytu jen pro radost svého srdce a nenávidící
všecku veŤejnost a oficiosnost,l pokládá se za posledního svého
rodu a liší se v této oLázce od oficielního umělectva j"n
tim, že pokládá blízkf skon umění za spravedliv1ii trest,, kter;f si
umělci poctivě zasloužili svymi podlostmi a nízkostmi'

Dllo smíru ukláclá Mauclair noué generaci, které dává vy-
vstávat a tfčit se jako mladému obru nad podrytou a klesající
generací starou, nové generaci, bližší lidu, pocházejici z něho
a žijici v něm a s ním prostym a vážn;fm jeho životem, radostí
z práce a mlčelivym jejím heroismem' z níž vlastně vyšli již velicí
umělci Rodin, Charpentier, Delcombe (čti asi: Carriěre) a Le-
pěre. Vedle PaĎíže světácké a oficielní, vedle Paňíže navy, blagy,
spleenu, nervosity, skepse, umělecké prostituce, podvodu a je m'en
fichismu, vedle ní a za ní jako za rozryt;fm čern;fm mrave.
ništ,ěm roste PaŤíž jiná, bolestná, pokorná, lidová, zahoňelá pro
ideje a uměleckou sílu, p;ilchu a poctivost, Paňíž opravdu mladá
a nová' rirodná a laskavá jako pole Snu a práce, a za ní d1fše
krásn1fmi větry ještě cosi většího a širšího, plá , objatá nesmír-
n;fm obzorem: celá Francie, země, venkov, pln;f skrytych sil
a věrn1i hlubok;fm a čerstv1fm pramen m pravdy a života'
A vedle staré estetiky rozkoše a aristokratismu povstává estetika

l . Na tuto figuru snesl tuším Mauclair rrejeden clrarakíerně krásn;f a divokj
rys z velikého Degasa' Mezi jinfm dává kritikovi svoji skizzu, aby o něm nepsol'

nová, estetika demokratická v čistém etymologickém smyslu slova,
vedle exklusivn1fch virtuosri hlásí se o slovo dělníci myšlenky,
Snu' práce' tvorby, vedle technick;i'ch specialistri lidé šíré sym-
patie s cel;fm lidsLvím a všemi formami života, vedle hlučn;fch
arivistťr lidé svědomí a ticha, vedle umělc luxu umělci, sloužící
všem potŤebám života službou hluboce radostnou; vedle modlo.
služebníkri parisianismu vystupují a potírají je hlasate|é de-
centralisace. Povstává hrdinná mladá generace' kt,erá uměleckou
inspiraci chce vésti k jejímu zdroji a prameni, k národnímu
životu, k jeho opravdové hloubce a vážnosti, a pŤeklenouti tak
rozpor věkri a dob.

Heroick;fm snahám těmto nalezl a stvoŤil Mauclair nádher-
rrého hlasate]e a proroka, velikého umělce a ještě větší srdce
a duši, malíňe Delcombea. Nevím, jdeJi podoba do všech po-
drobností, ale jisto jest, že do této figury vt,ělil Mauclair muoho
z krásn1ich reformních snah velikého Carriěra, portretisty zá-
zračné psychické intuice, básnÍka hlubokych studní života
a smrti a pŤitom sociálního myslitele a vychovatele, básníka
krásně rozpjat1irch snri, Carriěra, kter;i sám sebou jest' mgšlenka
u suědomí dnešní uměIecké |rancouzské duše.

Prisobení jeho inspirovalo Mauclaira v tomto románě k part,ii
krásného myšlenkového vzletu i nádherné v;imluvnosti, ke
stranám, zažehnut1fm ohněm, kter1i žije stejně z intelektu jako
ze srdce, z rozumu jako z citu, ze sna jako z víry, a má ve svlfch
službách všecky síly psychy.

Jsou tu strany, z nichž bylo by hŤíchem necitovati:
,,Seskupil kolem sebe ňadu mlad1fch malíŤrl a sochaŤrl, jichž

vážn;il talent imponoval. S nimi šel rovnou k lidu. Všichni
s rrizn;Ích hledisek se nabízeli. Sochaňi pracovali pŤedměty
mil1ich prost;ich tvarri Za cenu pňístupnou, keramisté tvoŤili
piíbory s veselou dekorací, umělečtí ebenisté nábytek elegantních
a pohodln1ich forem, dekoratéŤi tapety s jasnou ornamentací'
architekti poskytovali plány k zdrav1i,m bytrlm. Všichni se
spojovali k zaÍízení bez většího nákladu pŤíjemného obfvání
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těm, kteŤí se vraceji domri po skončeném díle. Improvisovali
bezplatné vyučování ve školách a radnicích, obraceli se k paŤíž.
skému dělníkovi, vykládali mu s pňesvědčením duševní jednotu,
která by měla pňirozeně spojovati umělce a jeho. Neobžalov/rr'a-
jíce své brilantní a pohrdající kolegy, zapírali jich ideje a bojovaii
proti názorrim vridcri socialistick;fch, prohlašujících umění za
cosi neužitečného, hanobících je jménem ,,luxu měšťáckého...
Delcombe poňádal v1fklady, vodil do Louvru, do Musea celé
obecenstvo mlad;fch pracovrríkri, demonstruje na mistrech ná.
rodní tradici, vykládaje, iak cechové zŤizeni uzptisobilo francouz-
ského dělnika k arcidílrim a v čem se toto zíizerii snáší s duchem
republikánsk;im. Pňed Barikd'dou Delacroixovou probouzel dech
revoluční bouňe, črtal životopis bolest,ného mist,ra, dokazoval, jal<
jest zločinné namlouvati lidu, že taková díla byla tvoiena pro
svět syt1fch, pro rozkoš bohaté menšiny. Pňed mobiliáňem z doby
Ludvíka xVI., pť.ed kredencí renaissanční vykládal, jak dělníci
francouzští, drivěňujíce v genia domoviny, kter1i v nich mluvil,
stvoňili dl|a zázračného vkusu. Poboi.iv pňedsudek, že umění vy.
tváŤí se teprve po zjemnění mravri a pohodlích života, učlenil
ňadu velik;ich tvrircri, vzešl;Ích z lidu, piepracoval po pravdč
dějiny umění francouzského, od vznešen;ich chartresk;ich zed.
nikrl k Germainu Pilonovi, k Palissymu, k Pugetovi, k lludeovi,
k Milletovi, k Rodinovi: slavné dějiny proletáňské duše, vyjrnuté
od ripadkri, subtilnosti, nervosit, jež zanesla do bohat1i'cřr urnčllcťr
dědičnost luxu a snadnost práce. V Museu pňed primitivn;Ími
formami, pŤed fosiliemi, svědky prvotného smísení typLr brojí
ňíše, Delcombe ukazoval, jak se ustavily umělecké ideje, jak
identita pŤírodních forem a myšlének, jež probouzejí, zjevila
člověku pozvolna jeho tajemství, jak konečně toto zjevení bylo
dáno s láskou života všem, kteňí cítí a nreditují, a není jen
dělem lidí v1fchovou privilegovanych...

,,ostatně popíral samu uměleckou organisaci v měšťácké
společnosti, vyučování, jak Stát je svěňil lidem bez lásky, na-
pojen;1im kastovni p;fchou, nactut;im Z vyznamenání a ti|,ttlťr.

Bouňil se proti bezbožné myšlence, že umění jest protivou de-

rtrokracie, že má bj'ti pokládáno za rnandarinát, za kariéru, vy.
hraženou lichotník m majetné tŤídy. ToJo umění zahyne pr;i
r,e velkém společenském pňevratu, ale jiné umění, umění pravé,
jcst pr;i nesmrtelné, rnilováno jsouc zástupy, jichž pr;f jest

l,iišiv;Ím risměvem. Kdyby ho popirali, socialisté dopustili by se
z]očinu na sobě sam;Ích: umělecká generace' která obkličovala
Delcomba, neskládala-li se již z inteligentních dělník , jež pŤed
tlesíti lety salony odmítaly a nechtěly stavěti vedle patento-
van;ich malíňri a sochaŤri? A Delcombe zapňísahal demagogy,
aby pochopili tento nesmírny rozdíl, tuto novou vrili, toto
prlctivé gesto sympatie, kter;im kynuli těm, kdož pracovali
lrmotou, ti' kdož z ní dob;i,vali skryté krásy. Vykládal svojí
rlrsnou v;imluvností, kolik umělcťr trpělo, když viděli, jak jich
rrrrrění stává se někter;fm záminkou k pŤepychovému životu,
k reakční myšlence, k spojenectví s buržoasií, která druhdy
b;/vala oblíben;Ím pňedmětem posměchu umělcova a která nyní
dávala mu pensi, ňadila ho ke svému služebnictvu, zavazovala
ho k nadprodukci a činila jej podobn;1im sobě, až zatoužil po
prebendách autokratick;ich vlád, nenáviděl revoluci, kdežto měl
t.ozpoznati v celém umění nejvyšší slib neodvislé chudoby,
ripovržení kapitalisnrem, lásku společenského pňerodu'.,

Nemám ani chuti, ani síly, krotibi zde tento krásn;f požár,
traopak, jsem nakloněn spíše vzplanouti jím i sám: co se clá
lrriticky namítnouti, namítl jsem ostatně již qfše. Všecko, nač
bych zde rád upozornil, jest ricta pňed imaginací Mauclairovott:
jak dovedl z LéLo vcelku abstraktní a spekulativné inspirace
trčiniti skutečnou umělecltg plastickou a tuarnou sílu svého díla,
jalr nám pňiblížil a zlidštil toto čistě duchové drama, kolik bá-
snické krásy, básnického posvěcení, básnického žáru nalezl v tom,
tlo by jinému v rukou sestydlo v unavenou a ch]adnou alegorii
tt prázdné deklamační thema.

Nemám zde místa, abych promluvil šíňe o odbornějších /iÍe-
trirních kvalitách románu Nlauclairova. Upozornil jsem již na
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192 jeho umění tvoŤiti typické osudy _ ale to jest vyšši kvaliťa než
literární, to jest kvalita ryze básnická, potence ryze a absolutně
tvrirčí, právě jako je básnick;irm činem inspirace myšlenky a její
charakternosti, která dramatisuje qilvojové procesy a ze svě-
domí činí herce živějšího než kter]ikoli živ;1i a vymezen;i člověk'
Jen na jedno bych tu rád upozornil: na zvláštní, neobyčejně
silné a v;irazné portrétoué umění Mauclairovo. V románě jeho
hemží se snad kopa figur, žije tu snad celá intelekt,uálná PaŤíž
dneška, alespori jako stafáž a silueta, knihori prochází Ťada ži-
vfch lidí s vlastním sv1im jménem, básník , jichž knihy jsme
meditovali, malíňri, nad jichž plátny jsme se zasnili _ Rodin,
Besnard, Le Sidaner, RafÍaelli, Rodenbach, tanečnice Loie
Fuller, hudebníci Eugěne Yssay a Ernest Chausson -, a rozkoš
jest viděti, jakjrm velk;fm, šíqim, podivně tragick;im a pathe-
tick]iim, nemalichern;im uměním charakteristrje autor tyto hlavy,
tyto figury, bolestné, horečné, se stigmatem vnitÍních ran, po-
pleněné nebo oslavené nejvnitňejším sv;ilm osudem, herce krás-
ného metafysického dramatu, larvy, masky a památky čehosi
velkého a st,rašného, co pracuje, volá a sténá za nimi. Jest to
místy umění veliké intuice, umění tragické síly a dťrvěrnosti ne
nepodobné tomu, kter;fm pracuje metafysick;i portretista Car-
riěre. Není také místa šíŤít,i se o slabinách díla, o passech, kde
nepodaňilo se myšlenku roztavit, nebo lépe zachytiti ji tekutou
a žhavou, rrrísta trochu hluchá, chudší, vyschlá a tvrdá, která
zristala ješt,ě piíliš trámovím, kostrou, plánem, schematem:
v první ňadě platí to o lásce mezi RochěSem a Lucc Eltenovou'
která jest vribec spíše rámcem pro plátno románu než bolestn;fm
dramatem vnitňního rozvoje a rytmu'

ZaLo zbj,t, musí místa na apel k některému z těch několika
našich mlad1fch básník a beletristri _ spočítal by je člověk
snadno na prstech ruky -, kteňi trpí malostí a bědou našeho
dneška a touží vyrristi z ní. Pňelož někdo z vás, pánové, - ne
pŤečti, ale pňelož a pÍelož horoucně a oddaně _ tuto práci
Mauclairovu' NevÍm, nalezneš-li na ni nakladatele _ pravdě.

podobno jest, že v době dnešní nakladatelské kleslosti soťva' Ale
nepravím ti, ab;'s ji pŤekládal pro nakladatele: pŤelož ji pro
sebe, tňebas pro svrij stolek, jistě pro svoji radost, pro sv j
rrist. Věi, odmění se ti za námahu. Myslím, že nebudeš moci
pňitom nevyrristi a nezesíliti - vším: dechem, šíŤkou, rytmem
svého jazyka, svojí odvahy, svoji myšlenky, rozpětím svého
snu i tvárnou plnost,í a nervnost,í své ruky. PňepíšešJi, pŤecítíš-li,
pňemyslíš-li, a tŤebas odchylně, co je tu ňečeno, nemrižeš se tím
nevykoupit z mnohé tísně a z rnnohého trudu, kter1i na tobě lpí
a ]rterÝ tě dusí.
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