obrazností,slovem: žítze sebe a pro sebe,ží|volně z kultu sv1iiclr
sil, rozvíjet se a hledat,na svrij vrub a raději po pňípaděpadnout
a zahynout na svrij vrub než živoňitve stínu druhého,tňeba sebe
většíhoa božštějšího.
Umění, kterémáte pŤedsebou, není umění papírovéa umělé,
ale životnéa častoaž heroické:celéosoby, celí lidé, celéindividuality stojí za vět,šinoutěchto pláten, - co pravím, stojí? _
jsou u nich, žiji a d1fchají každou jejich barevnou skvrnou
a každou linií.
Právě proto, že hmotn;il cvik a hmotná dovednost, technika
a métier - a jaké! - jsou tu tak běžné,že se pokládajíjen za
podmínku umění, samozŤejmoua kt,erá se rnlčky pŤedpokládá,
nezmámí a neoslepí tu tak ]ehce žádnéhouměleckéhopozoro.
vatele: chce se ulc, hledá Se víc' dává se víc.
A to uíc je cit, srdce, nervy' charakter: kouzlo osobnosti,
člověkai života.
Tento tak intimní a uroucístgk uměníse žiuotem- jak miluje
jen toto umění současn;Í
svět ze všech jeho stran, aéhmotn;ich,
aéduchov1fch,a jak je celénasyceno jehomlunn;imvzduchem! jest jen v zernich,v nichž je umění něčímvíce než šéastnounáhodou: jen v zemích, kde je kultiuouano,kultivováno i urněIci
i lidem, neboéteprve tito dva činitelédávají umění.
Všimnět,esi jen, jak toto francouzskéumění je samou Junltcí
žiuotaa jak blízcese sfiÍká s životem a pňírodou,Že jest jen jictr
pokračováním:je to park někdy mezi polmi a lesy, jindy prostňed
velkoměsta, ale vždy park - to jest pňírodaa kultura'
Zde je uměrríňíší,
zákonem a pravidlem, jirrde,žel,většímenší
tněroujen v;íjimkou.

sÚud nesÚydatÍch

Není citu odpornějšího,hnusnějšího,směšnějšíhoa vice:
]rrásnénrua zdravému rozvoji společnosti škodlivějšíhonež ne.
pravÝ a zvrhl;i stud. Všichni velcí satirikové všech dob a národri
měli zvláště na něj namíňeno.Byl vždy a všude maskou polcrytectví, vápnem, kter;iim se natírali nejsmrdutější hrobové.
Zejména b;ilti pohoršenu nezakrgtou praudou nebo krd,sou
u umění pŤedpokládá naprostou mravní zkaženost a kleslost,
nevyléčitelnémrzáctví srdce a ťrplnépotuchnutí a pohasnutí
každé,sebe chudši boži jiskry v člověku. Lidé čistéhosrdce
a čistéhozraku nevidí v pravdě a v kráse v umění nic než co
jsou, něco nejv š prostého,samozŤejmého,
velebnéhoa cudného
- projevy nejvyššíhozákona bytí a tajemství vesmírovéhoživota -' neboélidé čistéhosrdce jsou lidmi čistéhosrdce právě
proto, že nepňidružujík těmto divadlrim a nemohou ani pŤidružovat pňedstavy nečistéobraznosti' Jich srdce, které nemá
v sobě tohoto bahna zkaženéobraznosti, není jimi pobouňeno,
a je-li rozechvěno, je rozechvěno čistějako horská voda čist1i'm
záchvěvem rozkošez velikého a svatéhotajemství života a kos.
rnu. Člověk kulturní, člověk nezkažen;ia dobŤevychovan;i mriže
cít,iti pŤed divadlem nahéhotěIa ue ugtuarnémuměni a zvláště
v plastice, kde všecka tendence dráždění a pikantnosti jest vyIoučena,jenom city ricty a zbožnosti z mysteria bytí.
Jinak je tomu ovšem s lidmi mravně zkažen;imi a zvrhl;fmi,
s lidmi surovéhosrdce a nízkého,zatemnělého,zahluchléhointelektu: nedovedou se dívat na nic udžněa prostě,vidí ve všem
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narážku' rimyslnost, rlčelnosta dráždidlo. A jak by neviděli?
Zkažená jejich obraznost slídi ve všem a všude po nich a dovede
a pastvu pro
si je ve všem také ughledat:hledá všude pŤíležitost
svou nečistouhru. Sebemenšídotyk, sebemenšínarážka,a ssedlé
vrstvy bláta,uloženéna dně jejich srdce a obraznosti,hned se
zvednou, vzbouňí a zakalí všecko špinav;fmmrakem: hoďte do
kamének a celá
blátivé, bahnité louže sebemenšía sebečistší
je hned jeden jedinf kal _ kdežt,ojezero zristane klidn;Ím,nepohnut;fm, kŤišéálovějasn1irmi potom'
Pamatuju se z dávnějšíminulosti na staršíhojoviálního pána,
známost z divadla, kter;f se kdysi ,,mravně rozhoÍčil..nadumělecky pravdivou scénouv jakémsi dramatě, nad scénoupňiroZenou a nutnou v rozvoji hry, nad scénounesenou dechem a plamenem opravdové,silnévášně, nad scénoutragickou a po názoru
každéhočistéhosrdce čistou a cudnou. A kdo byl tento pán?
Jak žil? Sedal ob den ve svémtingl-tanglu,poslouchal s mastn1y'm
risměvem oplzlé kuplety, sbíral fotografické kuriosity, byl horliv1fm čtenáňem ,,moderní realistické literatury pro pány.. ve
smyslu německ1ich inserátri, vyprávěl rád a s prav m gustem
pikantní anekdoty a mluvil, kde jen se dalo, prrihledn;imi dvojsmysly.
Tento pán je mrauni Íyp moderníspolečnosti:každ1fho znáte
jist,ě v několika exempláňích více méně vyhráněn;ich. Mravní
rozlišovacíschopnost, mravní soudnost tohoto typu je riplně
pŤevrácená a zvrhlá: obrací na rub všecky mravní kategorie.
oplzlost, frivolnost, pikantnost' pornografie ho nerozhoňčuje,
v nich žije a t,yje, dyše a mŤe - ale ukažte mu pňírodu,pravdu,
vášeĎ, sílu, vroucnost, poctiv1f a krásn;f život, smyslri, srdce
i duše - ukažtemu pravdivé uměleckédílo _ a tento absolutně
pohoršen. Jeho stgdliuost
bezstoudn;f muž je uražen,rozhoŤčen,
je hrubě uražena,jak zní běžná fráze' Neboékde není studu,tam
b1ivá právě nejvíc stgdliuosti,a vnějšístydlivost snášíse docela
dobňe s plnou vnitŤníbezstoudností.
Zajímav1f psychologickf zjev, Že u tohoto typu, a čímhlou-

běji vězí v opravdovém mravnÍm bahně, tím ostentativněji, vyvinuje se zvláštní nedritklivost, komická snaha unějšiho purítdnstuí:čímshnilejšínitro, tím rizkostlivějšísnaha po zachováni
oficielnÍho dekora, v tím velebnější a nepŤístupnějšÍ
vrásky
skládá se obličej a tím koženějšíb;fvá vnější vystupování.
Tento typ, soukromě a mezi čtyŤmaočima svrchovaně laxní,
stává se náhle bez pňíčinymravně rizkostliv;fm, vrtošiv;fm a jankovit1fm, jakmile se octne u hromadě, u dauu: v divadle, v galerii,
na v;fstavě, ve sboru, ve spolku, v radě. Zds má náhle toto zvíŤe
potŤebu nejušlechtilejšíchcitri a vylhává je ihned s pravou pokryteckou virtuositou. Zd,e ihned pracuje v ,,mravnosti" ve
velkém, zde se kompensuje za svou soukromou špínu.
V zbytečnépodezňení,že se skládá z lidí t,akto zanedban ch
a nevychovan;i.ch,uvedla se rada král. hlavního města Prahy
sv1fm panno-panenskym (mluveno po nerudovsku) usnesením,
aby z drivodri mravopočestnostiRodinova socha ,,Kovovy věk..
nebyla vystavena v sadech Žofínsk1fch ani v Žádn1fch jin;ich
a vribec na žádnémotevÍenémmístě, n;ibrž byla uložena někam
do nejt,mavšíhokouta městskéhomusea.
Rodinriv nah;i člověk,probouzejícíse ze spánku, je podán
s takovou naivností drsné a bolestné pravdy a pĚírody, je tak
prost každéhopokoutního ťrmyslua každétendenčnosti,je dílem
tak mužně opravdov;im a bolestně čistym, že jen pokrytcrim
mriže b;ft k pohoršenía jen studu nestydat;fch k urážce a na
závadu.
A tato socha, která volá pňímo po rámci květn;fch záhonri,
po vzduchu a světle, má b;ft z obmezeneckémaroty pohňbena
v některém koutě musea a tím ztracena pro radost oka a zušlechtění srdce volného, plynoucího davu?
Člověk neví, má-li se této nejnovějšínaší kocourkovštině
smát nebo má-li nad ní plakat. Vyz;fvala by jen mstivf smích
a bičujícísatiru, kdyby nebyla pŤíznakemubohosti a zvráce.
nosti, s jakou chápou nebo lépes jakou ignorují naševládnoucí
kruhy všecky kulturní a v1fchovnéotázky doby.

Úkolem kultury a v;fchovy jest zachovat, prohloubit a zjernnít st,ud _ a právě proto vyplít nejprve pseudostud' stud zvrhly
a zvrácen1i, st,ydlivost pokryt,cťra nestydatych.
Úkolem v;fchovy jest zachovat a rozmnoži| v člověku dětskou čistotua naivnost v nazírání,čistotusrdce i zraku, spolehlivost a bezpečnost taktu, kter1f rozlišuje sám sebou mezi
pravdou, pŤírodoua krásou a mezi frivolností, myslně vypočí.
tanou a uměle buzenou, mezi pravdou, vášní a uměním a mezi
lascivností a pornografií.
od dětství stále soustavně musí b1ft vychováván člověk
k tomu, aby se na všecky veliké a smutné rikony života, na
všecky projevy velik11ichzákonri pňírody a vesmíru díval vážně,
zamyšlen a zbožně dojat - aby ctil mysterium pravdy a krásy
jako nejvzácnějšídivadlo, ježmu mrižeposkytnout život a umění,
čist;fm, pŤím;|rm,
nešilhajícíma nešpinícímpohledem.
od' dětstuímusí se učit člověk dívati Se na pravdu a krásu
čist;ima zamyšlen;imzrakem, v dětstuijiž musí získat a nab;it
bohatství čistéhopohledu a čistéhosrdce a v dětech již musí
se vychovávat ťrče]ně
silná a čistá obraznost, která umí hledět
na uměleckou sílu a pravdu čistěa zbožně,jak zaslouží,aby na
ni jen bylo zíráno. Jinak nevychovajÍ se nikdy generace noq1ich
kulturních lidí, krásného a zbožnéholidu a diváctva krásn;ich
a pravdiv1fch divadel života a umění.
A proto v osvíceném pochopení těchto kulturních rikolú
městská rada pražská kupuje umělecké dílo, Rodin'ovu sochu'
aby ji zavňela do nejtmavšípňíhrady své zapadlé truhly, které
Ťíkáměstské museurn.

@

ta

StyI a čIoaěk
Lc slyle est l'lromme méme, ňekl stary Buffon, a p. Mrštík, tňeba citoval trocltu
1rozrrrěrrěněa v trochu podivném francouzském pravopise (,,Le stil c'est l'lromme..,
I,rttnÍr,str. 57, 2. sloup.), dává lnu za pravdu. Doufáme, že nebude tedy protestovat'
polclžínle-lii jeho kriíickou a polelnickou prÓzu poslednílro data na tuto zkušebnou
r.áhu a zjistílne,co ukáže nám i Jemu.

,,PoI na čelebg lnusel ugstoupit každému hanbou a lítosti, ktIy|ly v jedné iadé
-snirrri sedět měl na lavici obŽalovan}'ch. A ťenpot zarosli skrdnějejich, na to mohou
spolehnout. . ." (Slovo, str. 30, l. sloup.)
V tonr je celf MrŠtlk, stylista i člověk. Staré, krásné a věcné usloví jako: zahoňel
studetn, zarděI se po uši - nestačí tomuto modernímu boucharonovi, a proto váŽe
ne-qlttčiteltré
pŤedstavy v bastardní a nesmyslné obrazy, látá kontradikce a objevuje
zltlusrtnové pravdy jalroŽesečlověkhanbou - potl,a tovprvnívětě jennačele,ale
r' tlrulré tlŽ i na skrdnich. Zatím věŤíme jen, že se potil p. Mrštík sám, kdyŽ sešival
t,y|o násilné nestv ry z protivnfch prvk , které se bránily a vzpÍraly mu ještě
t, rukou. A to všecko jen proto, aby mohl nafukovat věty na pusté novináňské
balony! Jen veliké rozrněry! Jen oslepovaí, jen omračovat, mluvÍ každá plebejská
c s tc t i k a .

,,Koncčně se i'ítíntorální Nemesis, která na Bestii nyní jak dobfe osedland Furie
ostfe pletenlmi a u Ťeznickékrui dobfe namočengmi prouazg hnáti bude k zodpověcl.
tro'sti celou tu plejadu uměleclrfch Adamri . . ... (slovo, str' 29, 3. sloup.)
Barnbase, zardi se (čili podle Mrštíka: zapoť se), jsi pŤekonánl To nenÍ už
ochlaptělf uvodnÍk našich žurnálri, to je vyvrcholení Tvého stylul A ta správnost,,
pŤesnost, ,,justesse.,, jak Ťíkával Flaubert, těch tropicky bujnfch, kypÍcÍch a spleti.
t,1y'clt
obrazrll Furie, kterou si p. MrŠtík pŤedstavuje docela originelně jako koně
(,,dobňe osedlaná Furie..), máčÍ si svoje provazy' jež p. Mrštík také první objevuje,
V Ťeznické krvi (t. j. v krvi Íezníkri)l Dovedete si pŤedstavit něco oslnivěJšÍho, děsi.
vějšího, mysteriosnčjšího? Není v]astně Mrštík největší českf mystik?
,,Praudiuost
tl ultlts.,, to pr1i je v umění hlavnÍ a bez nich pry není umění, píše kdesi p. Mrštík.
A rremá clokonce nepravdu.

