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náhodou, jesL jeho r st, jeh,ozachouani,jeho rozkuět,jeho roda
a žefi.
Smysl kultury jest mysliti padesat, mysliti slo let napŤed:
mysliti na nenarozenéa vázati je s velik;fmi mrtv1irmi.
Tak rostla kultura ve všech zemích: tak a jen tak: boiem
proLi malosti a nízkost,idneška, pňes rlnešeka proti němu láskou k budoucnosti, rictou k minulosti.
Smysl krrltury jest' napomahati pŤirodě a osuclu: usnadfiouati
rie-]i narození, alespoů rozvoj nov;i'ch rekri.
A není pochyby, že siln;im, trpěliv;im srdcím a bohat;ím'
neumdlévajícírnduším jest osud, alespoĎ do jakésimíry, dostupn;y'm,a jak ŤíkáEmerson, učeliv;Ím'
A počátkem kultury proto jest pochopiti, že bozi odvykli si
jaksi v posledníchdobách sypati svédary jen tak prostě do lrlírra
nešlechtěn;imlenochrim a tupym hrubcrim.

Camille

Mauclair:

Idées vivanÚes

Posledni tÍetinu nové kritické knihy Mauclairovy vypl uje
studie o Totožnostia splgnutí uměn, která nese podtitul: Úuod
lt jednotíciesteticea kritice umělecké.
Mauclair konstatuje tu nejprve touhu doby po jednotnémdíleuměleckéma kritisuje veliko.
lep;i, tŤebasbábelovitě nezdaŤen;Í
pokus Wagnerova ,,Gesammtkunstwerku... Dochází k tomu, že dílo to zahynulo materialismem - že kladlo otázku ťalešně:že ot'ázka jednoty umělecké
jest ot,ázkou vnitŤní,otázkou uměleckéhosvědomí a intelektu.
Jde o vystiženívnitŤních analogií mezi jednotliqfmi uměními
(,,theorií záměnn;ilch znak .. naz;fvá t,o Mauclair), jde o to,
svéstir zná uměnív posledníjednotu rytmickou a harmonickou.
A autor v;fstižněukazuje, jak častoa šéastnětímto synthetismem
bylo neseno nové umění: poesie symbolistická a poetika volného
veršejest pokusem o splynutí hudby a poesie,impresionismus pňi vší instinktivnosti jeho t,vrircri _ jest, v}irazem vlivu, kter;i'
měla v moderní malbu hudba. Zvláště o poslednim vztahu napsal zde Mauclair několik nádhern;fch stran, kde odsuzuje akademick pŤedsudek,,sujetŮ, látek a obsahťr..,kter;i' posud kazí
uměleck;f požit,ekz malby i lidem zdánlivě vzdělan1fm.1Nemohu
si odepÍíta necitovat ukázkou alespoůněkolik vět.
1 - SteJná bÍda jest tušími v literatuňe,kde se stále ještěnecenÍkvali|,y slouo
(to by bylo mělkét),nfbrž hledajíse stále ,,ideje..a ',myšlenky..- ovšemrozumíse,
ideJe ,,ušleclrti1é...
Stále se nechápe, žejest uměnív prvnÍ i,ac|ěobrodousmgsl a že
lde v něm flel o hrdsn! žiuotsmgslti'
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,,Malba impresionistická vyptijčila si od hudby prost,ňedky.
Symfonisuje sedmi barvami, kteréjsou její škálou. Impresionista
má LyŽ t,echnic\i' jazyk jako hudebník. Mají společn;imislova:
tÓn, škála, nota, studie, chromatika, harmonie, valeur, therrla,
motiv, a užívajíjich ve smyslu skoro totožném.oba dva zapuzují potvorny, idealisujícímoralismus, kter;f staví akademika
pÍed plátno s ,,velkou myšlenkou, kterou má pr;,i vyjádňiti...
Nemyslí v moralce, myslí v oranži nebo v D-dur. Jim barva,
zvuk jsou cit,y - cit netryská teprve z toho, užije-li se tohoto
zvuku nebo tébarvy na ideu rriznou a pŤedempojatou: oranžová
barva a D-dur obsahujícity a jsou pÍímouňečíduše.Tak matematik myslí v cifrách. NenÍ pochvby, že umělec jest velk;fm,
když provede tuto duševní operaci rázem a potlačí prost,Íední
mordlní členmezi svojí visí a sv;fm v;irazem' U umělce neschopného tento prostňedníčlen jest omluvou jeho technické nemohoucnosti, a tu jest vysvětleno t,ajemství, proč obžalovává
z neinteligence| z duševnírizkoprsosti, z hmotaňství ty, kdož
nalézají v samé látce tajemství svého mistrovst,ví. Nicméně
návštěva v museíchukazuje nev1y'vratně,
ževelik;imi jsou jedině
t,i' jichž technika byla mohutná. Spousta prostŤedníchobrazri
alegorick1ilch,na něž se člověk nemrižejiž dívat,ani jako na dokumenty, obsahuje nesmírnémnožství,,krásn}ich..sujet , které
by měly probouzet všecky ctnosti, - a všecko to mizí vedle
figury Franse Halse, a patŤíte-lina ni, objevíte, že síla pronikavosti tohoto tak zvanéhorealismu stÝká se s idealismem ve vyjasIiování mysteria látky. Impresionismus vděčí nejčist,ší
část
své slávy faktu, že obnovil zŤenílidské a že je pŤipravil k postňehu nov1ich pňírodníchtonalit... Ještě patrnější jest vliv
hudby v nejnovějšiintimistg francouzské:v Henriho Le Sidanera,
Edouarda Vuillarda, Henriho Martina, Simona Bussyho. ,,Jako
Evžen Carriěre, jako Gustav Ricard, jako Whistler dávají zjevovati se na povrchu plátna ne některé ideji napŤed pojaté,
n1iibrž
ideji, která se odpoutává zvěci,jež malují . . . V jich dílech
tÓny zpívajÍ,nuance rozvíjejí se jako tonální rozvedenl fráze

orchestrálné,a tyto obrazy, kLeré pfedstauujíbarvy, sugerují
nám myšlenky, jež barvy v sobě skr;i,vají...
A analogicky jest tomu v moderním sochaŤství.,,Dílo Rodi]}ovoukazuje nám, želidskétělo se svymi čtyňmiridy mrižeb1iti
thematem nekonečn;Íchkombinací, obdobn;Íchškále, abecedě,
aby ji nacifrám. Sochaňstvíničífalešnouideu kresby čdroué,
hradilo kresbou plochami, volumeny, a Rodin, kter;1ije čistf
a opravdov;i' klasik, souhlasí s Egypéany, s Řeky, s AssyŤany,
a opakuje nám, žeobmezenípovrchu ve vzduchu jest ilusí, a rozlnnožuje soustavně plochy, které siluetují jeho sochy tak, že
tvoŤínejširšíkontakt mezi nimi a záňivou atmosférou,jež je
prodlužuje...
a malbu: ,,oba kolorují
Rodin a Carriěre sbližujísochať.ství
valeury, opouštějíceilusi kresby a ilusi koloritu, která v základě
není než diferenciacíploch...
Slovem: všechnamoderní umění jsou nesena snahou sestupovati k poslednísgnthese, ke konečnérgtmickéuibraci _ snahu'
]rterou v nich probudila hudba, o nížmluví Mauclair jako o novém živlu, podobném magnetismu nebo elektňině, kter1f vyvŤel
náhle z temnoty světa a ovládá jej patrněji a patrněji, poněvadž
jej uvědomuje jemu nejplněji a nejvniterněji, - hudba, ,,konec
koncri největšíobjev, jejž učinil svět od XVI. století...
Tato základná totožnost umění nepovede k Žádnému vnějšímusplynutí - jednotnost jejich jest ryze vnitňní, mentálná.
,,Všecko,oč jde, jest pochopiLi, že jsou ve čtyŤechzpťrsobech
jednou a touž věcí a že čímindiuidualnějším,čímuice specialisouangm jest každg z těchlo zptisobú,tim jasněji dokazuje suénezničitelnéspolečensluí
s ostatními...Nejde tedy o míseníuměni:
]![auclair uznává osobnost každéhoz nich a bludem jsou mu
literární malba, popisná hudba, hudební poesie a symbolické
sochaňstvi - alespoĎ pokud se posud o ně bylo pokoušeno.
Jednota ta jest v podstatě ideálná a všecky pokusy jednoty
lnateriálné (v první ňadě Wagner v v Bayreutě) nutně se musily ztroslrotat. Jednotu tuto musí dovéstvyčístz riznÝch umění
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postupně čtendí,nebo posluchač. ČLenáŤnebo posluchač musí
dovéstiuvědomiti si v každémpŤípaděident,itu umění, vzájemnost jich principri a dovésti tak kont,rolovati své citové schopnost,i jedny druh;Ími a pŤirozeně zmnoženymi a stupĎovan;Ími
orgány žítiuměleck;fŽivot - vytváÍeti jej. Neboé,není pochyby
o tom, v moderním umění musí tvoŤiti i čtenáŤa posluchač,
kter]1ichtěl jen užívati.K tomu ovšem jesb t,ňebanouéulchoug
ltrítické,a kritika sama musí b;fti postavena na nové základy.
A tak studie Mauc]airova končíLim, žekritisuje posavadnírozvoj
kritiky, odsuzuje i starou kritiku dogmatickoui novou irtpresíonistickou,bojuje proti pŤedsudku,žekritík stojí níženežumělec produkující (protik|ad: kritik a tu rce jest mu absurdností)
a ukazuje nutnost nouékritikg dogmatické,,,poněvadž
jsou,..jak
praví Mauclair, ,,dogmatauolna, rozvojová, vrozená rase, kt,erá
pŤedávávěk věku, a poněvadžtato nová dogmata jsou v noqich
dílech, poněvadž jich t,vrircovéje v nich demonstrovali... Jest
tňeba stvoŤiti novou kritiku synthetickou' novou kritiku dogmatickou, ,,Lrrčenouhráti v umění neodvislém mravní a sociální
rilohu, již hrála kritilia dogmat,ickáv umění tradičním..'Rozumí
Se samo sebou' že slovo dogmatismus musí b;iti roztaveno,
očištěnoa nově raženo - to slovo ,,celépotĚísněné
kletbou nejasnosti, krve, malomocenstvía bláta.., které zprisobilo jako nástroj esteticklfch profesorri tolik surovosti, hlouposti a zla. Rozumí se, že ce|áestetika a kritilra musí b;Ítiobnovena a obrozerra,
musÍ z principu ztrnulosti, minulost,némrtvolnosti a scholastického byzantinismu proměniti se v princip života, jeho mysteria
r;ltmickénekonečnostia intuitiové lrrásy a síly. To pÍedpokládá
ovšem v pňedníĚadě pňetvoňeníkritik i umělcťr.Umělci musí
pochopiti, že kritika jest missÍa tvorbou, poněvaclžtvorba není
ničímjin;im než otevíránímcest k mysteriu. Umělci sanri musí
pojímati umění šíĚe,neobmezovati se na obor svťrj,cítit,ia ctít,i
vztahy tvrirčíhomysteria i v uměních jin;fch. Nebudou nrožni
pak básníci, lrteť'í
nerozrrmějíhudbě a malbě, jako malíŤi,kteňí
nečtou ze st,rachu, aby se nerozptylovali, a nebudou možni

umělci, kteňí neznají nic z mysterií života a žijíživot bez logiky
a smyslu, mechanicky, i oběti buržoasníchpodvodrialstí dneška,
i zároveĎ jich množiteléa utvrzovatelé. A kritik bude musit b;ilti
umělcem svědomí, člověkem bolestné sensibilit,y a horeěného
intelektu, kter;Í cítí nejen mysterium tvorby, ale zná i cesty,
jimiž se realisuje,ve všechoborech:v poesii,v literatuŤe,v hudbě,
- slovem: myslitel a básník v jednéosobě,
v malbě' v sochaŤství,
kber;f ctí logiku smyslú a dovede domysliti a docítiti všecky
nápovědi dneška a Sny zítňka.Musí byti člověkemintuice, posvěcencemkultury duchovéi hmotné,člověkemstylu ve všem a v první Ťadě ve sqfch pracích kritick;ich.
,,Mriže b;ilti bolestno kritikovi, kter;i jest schopen produkovati, má-li stráviťi prilku života Lim, že mluví o dílech jinj'ch
lidí, zatím co by mohl pracovati na díle svém: neché alespoĎ
taková povinnost jest vyvážena tím, že se povznášíkritika na
nejvyššímísto originálnostíidejí a vysokym drženímstylu.Iťení
h:ritiltgšpatněpsané;není píiležitosti,kterd uícenutí ke ltrase ue
stglu nežstudium zakonŮ uměleckgch.o tom, co jest krásné,tŤeba
rnluviti krásně a se snahou, shrnouti i v článku prchavénra zcela
krátkém pňesvědčení
a péčece]éhoŽivota... Úlrolem kritikov;im
rrenídávati prchavou rozkoš skepbicismu,jak činila kriti]ra impresionistická, rikolem kritiky jest pracovati na suědomísuěta,
množit,ivášnivé vztahy mezi ním a neznám;í.mBohem.
Takové jsou asi krásné inspirace a myšlenkovéiniciativy
Nlauclairovy. Jsou tu strany nesenémocnym dechem, strany,
pť'inichž bezděky cítíte,že jsou lidé, kteŤímysli tak pŤirozeně
a samozňejmě,jako jiní dj'chají' Nejsou t,ožádnépapírové,,mYšienky.. a,,ideje.. z vnějška nalepenéa nasbírané- s jak;fnri
setkáváme se tak často u nás u lidí, kteŤípíšío uměleck;ich
smas.
věcech -, naopak:u Mauclairarostouz plnosti a z čistotg
jeho
jen
logiky,
Iouého
prodloužením
dosledováním
a
žiuota,jsou
zhuštěnímjeho mysteria. Nestojinre pŤed moralistou, stojíme
pŤednrystikem, jemuž jest život hodnotou hodnot a kter;ilnedá
se ochudit o žádn1i'jeho prarnen a projev: duch a hmota, život
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a smrt jsou mu nejrelativnější relativity, a každá tma znamená
mu jen slib světla, každá bolest slib rozkoše,každ;1izávoj slib
krásy a boha.
Leccos z toho, co tu pronášíMauclair o nové kritice a její obrodě, bylo několika z nás mladších - a právě těmi, kdož byli
nejhriŤepohazováni surovostmi a hrubstvy českéhodneška zčásti cítěno a tušeno,zčásti vysloveno, tňebas ne s tou silou
a drislednostímyšlenky. Je mnoho radosti v tom, konstatovati
to, _ radosti, která pramení z nejčistšístudny tohoto světa,
neboénení nic čistšího
a světějšíhonad souhlas myšlenek a sn
mezi lidmi cizimi a vzdálen;imi. V těcb chvílích cítí člověk ryt,mick zákon vesmírua uvědomuje si qi'bojnépochody inspirace,
v jejímžvojsku slouží,tňebas v menšíhodnosti. PŤed tuto ristŤedníessay Mauclairovu jest, položenoněkolik
pracía studií kratších,které leckdy rozvinují,osvětlujía ilustrují
mnoh1iinspiračníproud a směr' mnohou intuici eSsayehlavní.Jsou
tu dvě bohatéstudie o Rodinoui a jiná o Carriěroui,koncipované
právě se zŤetelemk totožnosti umění krit,ikou identickou, dva
obrazy bratrsk:iich duchťr, kteŤí sblížili sochaŤství a malíŤství
a r zn1fmi cestami dospěli k synthetickému hodnocenÍ sv;irch
umění. Jest tu dále studie o japonské herečceSada Yacco a o tarrečniciamerické Loi.e Fuller, která nese nadpis Pííklad splgnuti
uměni: jde tu o herečku,která tanečnímiinstinkty, hlubok1fmi
instinkty mimick1imi, primitivismem hrrizy a vášně pňehodnocuje své umění, a o tanečnici,která psychologisuje a etherisuje
tanec v posledníduhov1fprach' Jest tu bohatě dokumentovaná
essay o Klasícismu a akademismu,jež odlišuje a vymezuje obojí
termín, často zaměriovan;f a mateny, a ukazuje žalostnépohromy, které matení to zpťrsobilo: ripadek v;itvarného života
francouzskéhopo celá staletí. I{aboženstuí,
orchestrua současnd
hudba.francouzskdstuduje nov;f kult symfonick;i, novéelementy
duševníhoživota, jež probudilo a organisuje, sociální funkci,
kterou se stává interpretem všeho hoňe, touhy i doufání jednotlivcti, jež pŤepodstatněny obětuje velikou sváteční obět,í

vědu
očiséuje
uměleckou. Vědecltgduch píedsoučasnouliteraturou
ukazuje, jak
z malichern;i,chpomluv a klepri p. Brunetiěrov;ich,
a zbožného
pathos vědeckf jest v jádňe cosi hluboce lidského
iliteratuňe:
věda
pňináší
se
správně,
tootit.inspirace, pochopili
"nejenže pŤetvoŤujelát,ku obraznosti literární, sama organisace
nebo
věáecká měla by se státi v mnohém vzorem organisaci
správně: desorganisacjdnešníliteratury.
Všechny studie Mauclairovy jsou psány basníkem-mgslitelem,
duchem, jemuž celá dnešníMyšlenka jest látkou tvorby a kter;i
rnyslí pŤirozeně a samozŤejmě jak1imsi hlubok1im, pokojn;i'm
dechem' Pod jeho nohou teplé a radostnéprameny vyvěrají ze
skal: rozšiňuje svět krásy t'im, že dom;i'šlía dociéuje charakternou zákonnost života a jeho znakovou relativitu.
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