
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-



60 ženství. Urnění veliké a pŤísné, cudné a vášinivé, urnění Severu, které pŤevzalr-l

funkci náboženství a nese všecky ony lidské krásy a pfclry, jeŽ vzalo s jeho mdlfclt

rukou: Goetha, Wagnera, Ibsena.
A toto oddané, drlvěňivé srdce padlo tak náhle a zákeŤnÓ, jakoby zrazeno a za.

skočeno, že se chce vzkíiknout člověku sc Shelleym, ktcry zaplakal nad Kcal,scrn:

Kdes byla rrrocnálMatko, ltdyŽ.kles'?
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