
210 náhodou, jesL jeho r st, jeh,o zachouani, jeho rozkuět, jeho roda
a žefi.

Smysl kultury jest mysliti padesat, mysliti slo let napŤed:
mysliti na nenarozené a vázati je s velik;fmi mrtv1irmi.

Tak rostla kultura ve všech zemích: tak a jen tak: boiem
proLi malosti a nízkost,i dneška, pňes rlnešek a 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'

neumdlévajícírn duším jest osud, alespoĎ do jakési míry, do-
stupn;y'm, a jak Ťíká Emerson, učeliv;Ím'

A počátkem kultury proto jest pochopiti, že bozi odvykli si
jaksi v posledních dobách sypati své dary jen tak prostě do lrlírra
nešlechtěn;im lenochrim a tupym hrubcrim.

Camille Mauclair: Idées vivanÚes

Posledni tÍetinu nové kritické knihy Mauclairovy vypl uje
studie o Totožnosti a splgnutí uměn, která nese podtitul: Úuod
lt jednotíci estetice a kritice umělecké. Mauclair konstatuje tu nej-
prve touhu doby po jednotném díle uměleckém a kritisuje veliko.
lep;i, tŤebas bábelovitě nezdaŤen;Í pokus Wagnerova ,,Gesammt-
kunstwerku... Dochází k tomu, že dílo to zahynulo materialis-
mem - že kladlo otázku ťalešně: že ot'ázka jednoty umělecké
jest ot,ázkou vnitŤní, otázkou uměleckého svědomí a intelektu.
Jde o vystižení vnitŤních analogií mezi jednotliqfmi uměními
(,,theorií záměnn;ilch znak .. naz;fvá t,o Mauclair), jde o to,
svésti r zná umění v poslední jednotu rytmickou a harmonickou.
A autor v;fstižně ukazuje, jak často a šéastně tímto synthetismem
bylo neseno nové umění: poesie symbolistická a poetika volného
verše jest 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 na-
psal zde Mauclair několik nádhern;fch stran, kde odsuzuje aka-
demick pŤedsudek ,,sujetŮ, látek a obsahťr.., kter;i' posud kazí
uměleck;f požit,ek z malby i lidem zdánlivě vzdělan1fm.1 Nemohu
si odepÍít a necitovat ukázkou alespoů několik vět.

1 - SteJná bÍda jest tuším i v literatuňe, kde se stále ještě necenÍ kvali|,y slouo
(to by bylo mělkét), nfbrž hledají se stále ,,ideje.. a ',myšlenky.. - ovšem rozumí se,
ideJe ,,ušleclrti1é... Stále se nechápe, že jest umění v prvnÍ i,ac|ě obrodou smgsl a že
lde v něm flel o hrdsn! žiuot smgslti'
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212 ,,Malba impresionistická vyptijčila si od hudby prost,ňedky.
Symfonisuje sedmi barvami, které jsou její škálou. Impresionista
má LyŽ t,echnic\i' jazyk jako hudebník. Mají společn;imi slova:
tÓn, škála, nota, studie, chromatika, harmonie, valeur, therrla,
motiv, a užívají jich ve smyslu skoro totožném. oba dva za-
puzují potvorny, idealisující moralismus, 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 té barvy na ideu rriznou a pŤedem pojatou: oranžová
barva a D-dur obsahují city a jsou pÍímou ňečí duše. Tak mate-
matik myslí v cifrách. NenÍ pochvby, že umělec jest velk;fm,
když provede tuto duševní operaci rázem a potlačí prost,Íední
mordlní člen mezi svojí visí a sv;f m v;irazem' U umělce neschop-
ného tento prostňední člen jest omluvou jeho technické nemo-
houcnosti, a tu jest vysvětleno t,ajemství, proč obžalovává
z neinteligence| z duševní rizkoprsosti, z hmotaňství ty, kdož
nalézají v samé látce tajemství svého mistrovst,ví. Nicméně
návštěva v museích ukazuje nev1y'vratně, že velik;imi jsou jedině
t,i' jichž technika byla mohutná. Spousta prostŤedních obrazri
alegorick1ilch, na něž se člověk nemriže již dívat, ani jako na do-
kumenty, obsahuje nesmírné množství ,,krásn}ich.. sujet , které
by měly probouzet všecky ctnosti, - a všecko to mizí vedle
figury Franse Halse, a patŤíte-li na ni, objevíte, že síla pronika-
vosti tohoto tak zvaného realismu stÝká se s idealismem ve vy-
jasIiování mysteria látky. Impresionismus vděčí nejčist,ší část
své slávy faktu, že obnovil zŤení lidské a že je pŤipravil k po-
stňehu nov1ich pňírodních tonalit... Ještě patrnější jest vliv
hudby v nejnovějši intimistg francouzské: v Henriho Le Sidanera,
Edouarda Vuillarda, Henriho Martina, Simona Bussyho. ,,Jako
Evžen Carriěre, jako Gustav Ricard, jako Whistler dávají zje-
vovati 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 pfedstauují barvy, sugerují 213

nám myšlenky, jež barvy v sobě skr;i,vají...
A analogicky jest tomu v moderním sochaŤství. ,,Dílo Rodi-

]}ovo ukazuje nám, že lidské tělo se svymi čtyňmi ridy mriže b1iti
thematem nekonečn;Ích kombinací, obdobn;Ích škále, abecedě,
cifrám. Sochaňství ničí falešnou ideu kresby čdroué, aby ji na-
hradilo kresbou plochami, volumeny, a Rodin, kter;1i je čistf
a opravdov;i' klasik, souhlasí s Egypéany, s Řeky, s AssyŤany,
a opakuje nám, že obmezení povrchu ve vzduchu jest ilusí, a roz-
lnnožuje soustavně plochy, které siluetují jeho sochy tak, že
tvoŤí nejširší kontakt mezi nimi a záňivou atmosférou, jež je
prodlužuje.. .

Rodin a Carriěre sbližují sochať.ství a malbu: ,,oba kolorují
valeury, opouštějíce ilusi kresby a ilusi koloritu, která v základě
není než diferenciací ploch...

Slovem: všechna moderní umění jsou nesena snahou sestupo-
vati k poslední sgnthese , ke konečné rgtmické uibraci _ snahu'
]rterou v nich probudila hudba, o níž mluví Mauclair jako o no-
vém 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 největší objev, jejž učinil svět od XVI. století...

Tato základná totožnost umění nepovede k Žádnému vněj-
šímu splynutí - jednotnost jejich jest ryze vnitňní, mentálná.
,,Všecko, oč jde, jest pochopiLi, že jsou ve čtyŤech zpťrsobech
jednou a touž věcí a že čím indiuidualnějším, čím uice speciali-
souangm jest každg z těchlo zptisobú, tim jasněji dokazuje sué ne-
zničitelné společensluí s ostatními... Nejde tedy o mísení uměni:
]![auclair uznává osobnost každého z 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 mu-
sily ztroslrotat. Jednotu tuto musí dovést vyčíst z riznÝch umění



214 postupně čtendí, nebo posluchač. ČLenáŤ nebo posluchač musí
dovésti uvědomiti si v každém pŤípadě ident,itu umění, vzájem-
nost jich principri a dovésti tak kont,rolovati své citové schop-
nost,i jedny druh;Ími a pŤirozeně zmnoženymi a stupĎovan;Ími
orgány žíti uměleck;f Život - vytváÍeti jej. Neboé, není pochyby
o tom, v moderním umění musí tvoŤiti i čtenáŤ a posluchač,
kter]1i chtěl jen užívati. K tomu ovšem jesb t,ňeba noué ulchoug
ltrítické, a kritika sama musí b;fti postavena na nové základy.
A tak studie Mauc]airova končí Lim, že kritisuje posavadní rozvoj
kritiky, odsuzuje i starou kritiku dogmatickou i novou irtpre-
síonistickou, bojuje proti pŤedsudku, že kritík stojí níže než umě-
lec produkující (protik|ad: kritik a tu rce jest mu absurdností)
a ukazuje nutnost noué krit ikg dogmatické,,,poněvadž jsou,..  jak
praví Mauclair, ,,dogmata uolna, rozvojová, vrozená rase, kt,erá
pŤedává věk věku, a poněvadž tato nová dogmata jsou v noqich
dílech, poněvadž jich t,vrircové je v nich demonstrovali... Jest
tňeba stvoŤiti novou kritiku synthetickou' novou kritiku dogma-
tickou, ,,Lrrčenou hráti v umění neodvislém mravní a sociální
rilohu, již hrála kritil ia dogmat,ická v umění tradičním..' Rozumí
Se samo sebou' že slovo dogmatismus musí b;iti roztaveno,
očištěno a nově raženo - to slovo ,,celé potĚísněné kletbou ne-
jasnosti, krve, malomocenství a bláta.., které zprisobilo jako ná-
stroj esteticklfch profesorri tolik surovosti, hlouposti a zla. Ro-
zumí se, že ce|á estetika a kritilra musí b;Íti obnovena a obrozerra,
musÍ z principu ztrnulosti, minulost,né mrtvolnosti a scholastic-
kého byzantinismu proměniti se v princip života, jeho mysteria
r;ltmické nekonečnosti a intuitiové lrrásy a síly. To pÍedpokládá
ovšem v pňední Ěadě pňetvoňení kritik i umělcťr. Umělci musí
pochopiti, že kritika jest missÍ a tvorbou, poněvaclž tvorba není
ničím jin;im než otevíráním cest k mysteriu. Umělci sanri musí
pojímati umění šíĚe, neobmezovati se na obor svťrj, cítit,i a ctít,i
vztahy tvrirčího mysteria i v uměních jin;fch. Nebudou nrožni
pak básníci, lrteť'í nerozrrmějí hudbě a malbě, jako malíŤi, kteňí
nečtou ze st,rachu, aby se nerozptylovali, a nebudou možni

umělci, kteňí neznají nic z mysterií života a žijí život bez logiky

a smyslu, mechanicky, i oběti buržoasních podvodrialstí dneška,

i zároveĎ jich množitelé a 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 všech oborech: v poesii, v literatuŤe, v hudbě,
v malbě' v sochaŤství, - slovem: myslitel a básník v jedné osobě,
kber;f ctí logiku smyslú a dovede domysliti a docítiti všecky
nápovědi dneška a Sny zítňka. Musí byti člověkem intuice, po-
svěcencem kultury duchové i hmotné, člověkem stylu ve všem -

a v první Ťadě ve sqfch pracích kritick;ich.

,,Mriže b;ilti bolestno kritikovi, kter;i jest schopen produko-
vati, 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 povznáší kritika na
nejvyšší místo originálností idejí a vysokym držením stylu.Iťení
h:ritiltg špatně psané; není píiležitosti, kterd uíce nutí ke ltrase ue
stglu než studium zakonŮ uměleckgch. o tom, co jest krásné, tŤeba
rnluviti krásně a se snahou, shrnouti i v článku prchavénr a zcela
krátkém pňesvědčení a péče ce]ého Života... Úlrolem kritikov;im
rrení dávati prchavou rozkoš skepbicismu, jak činila kriti]ra im-
presionistická, rikolem kritiky jest pracovati na suědomí suěta,
množit,i vášnivé vztahy mezi ním a neznám;í.m Bohem.

Takové jsou asi krásné inspirace a myšlenkové iniciativy
Nlauclairovy. Jsou tu strany nesené mocnym dechem, strany,
pť'i nichž bezděky cítíte, že jsou lidé, kteŤí mysli tak pŤirozeně
a samozňejmě, jako jiní dj'chají' Nejsou t,o žádné papírové ,,mYš-
ienky.. a,, ideje.. z vnějška nalepené a nasbírané - s jak;fnr i
setkáváme se tak často u nás u lidí, kteŤí píší o uměleck;ich
věcech -, naopak:u Mauclairarostou z plnost i  a z čistotg smas.
Iouého žiuota,jsou jen prodloužením a dosledováním jeho logiky,
zhuštěním jeho mysteria. Nestojinre pŤed moralistou, stojíme
pŤed nrystikem, jemuž jest život hodnotou hodnot a kter;il nedá
se ochudit o žádn1i' jeho prarnen a projev: duch a hmota, život



a smrt jsou mu nejrelativnější relativity, a každá tma znamená
mu jen slib světla, každá bolest slib rozkoše, každ;1i závoj slib
krásy a boha.

Leccos z toho, co tu pronáší Mauclair o nové kritice a její ob-
rodě, bylo několika z nás mladších - a právě těmi, kdož byli
nejhriŤe pohazováni surovostmi a hrubstvy českého dneška -
zčásti cítěno a tušeno, zčásti vysloveno, tňebas ne s tou silou
a drisledností myšlenky. Je mnoho radosti v tom, konstatovati
to, _ radosti, která pramení z nejčistší studny tohoto světa,
neboé není nic čistšího a světějšího nad souhlas myšlenek a sn
mezi lidmi cizimi a vzdálen;imi. V těcb chvílích cítí člověk ryt,-
mick zákon vesmíru a uvědomuje si qi'bojné pochody inspirace,
v jejímž vojsku slouží, tňebas v menší hodnosti. -

PŤed tuto ristŤední essay Mauclairovu jest, položeno několik
prací a studií kratších, které leckdy rozvinují, osvětlují a ilustrují
mnoh1i inspirační proud a směr' mnohou intuici eSsaye hlavní. Jsou
tu dvě bohaté studie o Rodinoui a jiná o Carriěroui, koncipované
právě se zŤetelem k 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 herečce Sada Yacco a o ta-
rrečnici americké Loi.e Fuller, která nese nadpis Pííklad splgnuti
uměni: jde tu o herečku, která tanečními instinkty, hlubok1fmi
instinkty mimick1imi, primitivismem hrrizy a vášně pňehodno-
cuje své umění, a o tanečnici, která psychologisuje a etherisuje
tanec v poslední duhov1f prach' Jest tu bohatě dokumentovaná
essay o Klasícismu a akademismu, jež odlišuje a vymezuje obojí
termín, často zaměriovan;f a mateny, a ukazuje žalostné po-
hromy, které matení to zpťrsobilo: ripadek v;itvarného života
francouzského po celá staletí. I{aboženstuí, orchestru a současnd
hudba.f rancouzskd studuje nov;f kult symfonick;i, nové elementy
duševního života, jež probudilo a organisuje, sociální funkci,
kterou se stává interpretem všeho hoňe, touhy i doufání jed-
notlivcti, jež pŤepodstatněny obětuje velikou sváteční obět,í

uměleckou. Vědecltg duch píed současnou literaturou očiséuje vědu

z malichern;i,ch pomluv a klepri p. Brunetiěrov;ich, ukazuje, jak

pathos vědeckf jest v jádňe cosi hluboce lidského a zbožného

" 
tootit. inspirace, pochopili se správně, pňináší věda iliteratuňe:

nejenže pŤetvoŤuje lát,ku obraznosti literární, sama organisace

věáecká měla by se státi v mnohém vzorem organisaci nebo

správně: desorganisacj dnešní literatury.

Všechny studie Mauclairovy jsou psány basníkem-mgslitelem,

duchem, jemuž celá dnešní Myšlenka jest látkou tvorby a kter;i

rnyslí pŤirozeně a samozŤejmě jak1imsi hlubok1im, pokojn;i'm

dechem' Pod jeho nohou teplé a radostné prameny vyvěrají ze

skal: rozšiňuje svět krásy t'im, že dom;i'šlí a dociéuje charak-

ternou zákonnost života a jeho znakovou relativitu.
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