
K němu šli všichni, kdož cítili, že umční jest kultem temn;fch
sil žir'ota. věci věčného instinktu, modlitbou prilnoční, osudem,
iracionálnem, věšbbou anebo kletbou' podílem démonov;im.
Všichni, kdož chtěji sestoupiti v něm k hlubší zákonnosti, opňíti
se o cosi pevnějšího, než jest dočasná vymoženost fysiky nebo
clremie. \,šichni, kdo toužili po návratu k ulastním zdrojrim,
lr vlastním tvárn;fm silám, k nimž, chce.li se dostoupiLi' tnusi se
jiti proti toku času. . .

Ti všichni šli lr němu, neboé on byl instinkt: jeho síla a veli-
lrost, ale i jeho zamlčení se a zrada ve slab;ich chvílich. Kdo chtěl
jíti jeho cestou,musil míti spolehlivé,věrné srdce ve vlastni hrudi,
svoje neklamné osudové hvězdy, jimiž mohl Ťíditi svoji plavbu.
Jeho Ťád, zcela vnitňní a nematoucí, měl jen jednu nev;ihodu: že
byl uliryt hluboko' sám koŤen organismu, nedosažiteln;i zeslabené
rozpoltěné. mysli.

ČtenáŤi t,ěchto listri známy jsou obdivné v;Íroky Gauguinov5'
o něm; a vskutku Cézanne znamená mnoho pro principy i praxi
Gauguinovu. Bez něho nedá se myslit jednu dobu Vincent van
Gogh' Vuillard snaži se zintimisovat jeho drsnou sílu a velikost,
Bonnard vyrovnat ji metodičtějšlm elementem -- oba jsorr jím

poclrníněni ve svém vznikrr i rozvo;i.
A vliv jeho není ani zdaleka dnes ještě vyčerpán' ba ani ne

opsán. Jednostrannč: velilr;i, paradoxní, charakterně tvrd;i, roz-
hodrr1, zdá se mi, že bude vždycky čněti z pŤíboje zmitan;Ích
rrměleckÝch vod jako pevná skála, orientační bod plavci, radost
a jistota unavenému oku a pochybujícímu srdci' Jesb rlokonalÝ
t,e svém druhu a zp sobu, sám naplněn;i jeho zákon.

Řikalo se mu všeobecně un artisté incomplet. To je trochtt
pohodlné a ne právě správné slovo. Prav;il opak jest pravdou'
on bvl umělec rižasně cel;i, tak cel;i' a zaplněn;i, že nemohl pŤi-
jnrotrb žádnÝ z vedlejšich elementri, jimiž umělci rostou obecné-
nru soudu do velikosti - vpravdě jen do šíŤky. Kdyby byl bÝva|
z rnéně čisté látlry, byl by se byval zdál věbšim. Takov" iest již,

zvylc estetického panmrrflismu, pod nimž clnes žijeme.

il|lss Ruth Sí Denis

Tanec obsafutie lajentstui |ohoto obrození, Mezi hročejetanečnice,
božskgsebeneuědomé a podobné samé píIrotlě, iejlž iest tutifi,
bdsnlk napiše suoji baser|. Charlec Moriee

I(clyž jsem hleděl na Miss Ruth, zdálo se mně, že všecky sny
básnikrl, filosofri i estetikri staly se na chvÍli skutečností a tělem.
Tanec jako akt nábožensk;i, a mystick;i, tanec jako rytmická
zkratka lids]<ého osudu, jako umění symbolické a tragické, jako
obětrii rikon naplnil se zde a projevil. Tanec Miss Ruth jest _
jako každé celé umění - podobenstvím, podobenstvím od-
hmotněného a osvobozeného instinktu. Instinkt,y, jinak roz.
štěpené v nás, roztňištěné a zatemněné, zmrzačená, podvedená
a oklamaná božstva, jednoti se zde ve svrij rytmickf typ, v nosi-
tele celosti a tím v dárce štěsbí. To jest očistn;f , uměleckg očist,nf
vÝznam Miss Ruth.

Velikf francouzskj' kritik Charles }Iorice vidí budoucnost
básníkovu v tom, že se stane poŤadatelem svátkrl života, obŤad-
níkem náboženství života, tv rcem a režisérem očistěné féerie,
jejíž taneční kolo obejme květinu i ženu, dekoraěni látku i verš,
a spojí k jednomu ťrčinu scenerii letní noci v starém parku i pan-
tomimické drama a filosofickf dialog: sny jeho jdou tu až k sta-
rfm Řekrlm a dále za ně až do orientu. A nejsou vlastni jen jemu:
byly sněny Ťadou nejlepších francouzsk1irch duchri, Stéphanem
Mallarmé lru pňíkladu, abych uvedl jednoho za všecky. Dáti roz-
kvésti v bohatě spletitou korunu dnešnímu osekanému pahflu
divadelnÍho dramatu, dáti mu rozbujeti zase v privodní stary,
složitf a bohat1i titvar, pŤekypěljl mízami a šéavami, a jednotící
všecky pruty a větve volně tryskajícich pudrlscénick}ich, básnic.
kÝch, tanečních, hudebních i mimickÝch a dekoračnlch. . .



1 (;.1 t,akoqy. byl scn t,ohoto francouzského básnika. jehož jeclno zrno
bylo sváto se stromu umění Wagnerova a druhé uzrálo v zahradě
vlastních theoretick;Ích rivah estetick1fch a stylistick;-fch.

Když viděls veliké umění Miss Ruth, pňál jsi si mimoděk,
aby se mu dostalo rámcem takového uskutečněného básnického
snu, takové scénické básně budoucnosti: kvas veliké krásy
tvárné i básnické byl t'u vnesen v žalně neladnou, začazenou
jizbu našeho dnešního provisoria; náboženství života není u nás
posud dále než ve stadiu nejprimitivnějšího fetišismu, a svátky
života vyhlížejí posud jako vesnické trhy.. .

ZamyslíšJi se chvíli nad uměním Miss Ruth St,. Denis, jest ti
patrno, že jest to umění celé a dokonalé, umění vzácně ryzí: má
rys všeho opravdového ve]kého umění: ovládá látku duchovjlm
zákonem a ňádem; Miss Ruth celá jest, dokonal;fm nástrojem,
lukem napjat1im k dalek..fm cílrim a dosahujícím jich;vyčerpává
všecky nrožnosti látkové a více: vyvíjí je zákonnou nutností,
krásnou plynulou logikou. Jest to umění cele nutné a pňísné,
zavrhující cudně a hned zpŤedu všechen vedlejší, náhodn1f
a vnějškoqf efekt; umění sestŤeděn;irch a vršen1ich sil a potencí;
umění čin vzájemně podmíněn;ich; umění vázané velikou
zákonnou formou, stylem. Goethriv pňíkaz, pňenesen1i z Ťecké
fílosofie, jeho év xal n&v, jedno a ušecko, jeho nejvyšší pfíkaz
vší estetiky umělecké i životní, jest tu naplněn: není pohybrl
zbytečn]ich, odstňediqirch; nejmenší pohyb jest určen celkem,
vypl;fvá z jeho moudrosti a Íádu, slouží mu; jest nutn;fm taktem
v celkovém rytmu, odrazem a zrcadlem celku i množitelem jeho.
Není roztÍíštěné zvťrle, virtuosistické anarchie, vtipn;Ích a d vtip-
n;ich ,,zajímavostí.., které se vždy kupují za cenu zt,ráty celkové:
neni chgtroslí, jest umělecká moudrost: zakon, stgl. I v tempech
bouňliv;fch a vášniqirch jest formová a zákonná vázanost. Miss
Ruth zristává vždy pŤísná a jadrná, tvárně plná a bohatá; nikde
dekorativn1iich plaností, líbivého rozÍedění ; nikde nic vyšumělého
v povrch; všecko ztajeno hlubok1irm vnitŤním varem, podpovrcho-
vort htltnou clílnorr pohybri, t,varti, linií. I její něha jést vžcly

jadrná, neq/slovně cudná a v jádňe silná, errergická, pňísnťr 16n
a ozbrojená: žádné mělké a rndlé sladlrosti, nic rozlitého a zvětra-
lého.

Vzpomeů si jen, jak pŤešla v druhém tanci, v tarrci hadírn,
jeviště. Cosi nepochopitelného v tom bylo. A musil jsi si to roz-
ložit a opsat asi tak: bylo to, jako by padesát, nejkrásnějších
soch, star;ich Ťeck;fch soch slilo se nějakym zázrakem v jednu
jedinou sochu; jako by všechen pohyb a tvar, roznesen;7 a roz-
tňíštěnf po tisících a tisících lidí na stech a stech čtverečn;fch
mílích, sešel se, stěsnal se v jedno tělo, ve dva krychlor'é metry.
Viděl jsi hlavy Vinciho a víš, že jsou obtíženy, pňetíženy Sny;
nuže toto tělo bylo pňetíženo bohatstvím tvarťt, linií, pohybťr,
profilri;slilo se v ně jako v hlubokou sLudnici všecko zdraví,
všecko svaté zdraví a svatá krása rozlitá krripějemi po lidech.
Vzpomeů na množství krás, které se tu sešly a stěsnaly: tu byla
krása plastická i mimiclrá; tu byla krása rytmická i barevná;
tu byla krása tvárná i náladová; tu byla krása mužská i žen-
ská, dívčí i jinošská slitá jakousi mystickou androgynností
v jedno.

Kdyby byla stanula, nehybně stanula, byla by již pouh;frn
barevn1y'm sladěním a odstíněním sv]irch nepochopiteln1fch hadňi-
kri, které na ní nějak ulpěly, nejkrásnějším obrazern namalova-
n;Ím jakousi mrtvou posvěcenou rukou z milosti a pŤekypěni
chvile, nehmotně skoro, bez látkové tíhy, jak1fmsi nejtajnějším
a nejslastnějším pňáním olra - ale ona nadto šla, vlnila se, tan-
čila. (Ne, to jsou prázdná, rnrtvá slova, která nic rieňíkají; ne.
ostfchej se hlupák , povol svému srdci a Ťekni, co simyslíš:pÍe-
lrcdnocouala se, píeléuala se tuarně .a duchouě - to si myslíš.)

Chtěl jsi si zapamatovat nějak její hlavu pod turbanem, pod
tím podir,n1fm turbanem, cel;7 v,jrraz její rižasné tr'áŤe, nějak
blaženě zapomenut1f i vitězně jist1i' a bezpečn1j', zvláštrrí zbrojnou
záňi, kterou jako by byla oblita celá v tomto dr.uhém čísle'
A mohls opsat jen zdaleka svrij dojem jedním, dvěma verši
z Baudelaira, jednou, dvěma r,ětanri  z Flauberbova ,,Poleušeqí..



- a cítils, že bys nrusil sestoupit, k jazykov'Ýrrr kclňcrrťrm, k ja-
zyk m svat;fch v;ichodních pisem.

Neboé toto umění jesL koíenné: kofenné, jednotíci,
NevÍš, kdo to je Miss Ruth, odkud pochází, kde a jak se učila,

proč a zač myslila, z čeho tvoŤí, kam jde a co chce _ nečetl jsi
ani ňádky o ní, ani Ťádky o tancích a tanečnicích indickÝch.

Jsi nevědom a ner'inen pňed ni; stoji pňed tebou jako tist5.
uměleck;f jev. A snad právě proto cítíš tak bezpečné, uíš: žc jest,
velikou zasvětitelkou oka, srdce, intelektu _ velikou osvobodi-
telkou a jednotitelkou oka, srdce, intelektu.

27. 12.1906.

Kn|ho o moderním sÚavlÚeloÚÝí

Jemn;1i unrěleck;i kritili a essayisLa německ;í- Kurl Sche||Ier
r.ydal nedávno u Barda v Berlíně knihu věnovanou problémrim
nroderní architektury'. Moderne Baukunst. Jest to vážn pokus
o esl,etiku a ještě spíše o ethiku a sociologii moderního prostorného
umění. Spíše ješt,ě o ethiku a sociologii, opakuju, neboť Scheff-
lerovi všecky otázky estet,ické jsou jen funkcemi ethick mi:
kaŽdé živé umění jest mu jen zakuklenou ethilrou, exponenterrr
děje organického vnitŤního duševního dramatu, docitěnou a do-
myšlenou otázkou mravnosti, v le, charakternosti, promítnutou
jen do čistšich a vyšších sfér, osvobozen;ich od nejhrubšího tlaku
nutnosti a nouze. A pro architelrturu platí mu to dvojnásobně:
architektura jest mu jen ,,Halbkunst..' uměním jen z polovice.
Jest daleko méně uolngm uměním neŽ na pňiklad poesie, hudba,
maliťství. V celé Ťadě pŤípadri jest poutáno utilitarismem ričelu
a látky, potŤeby a nouze' nevychází nad ťrzk;i a stísněn1ir okrsek
naturalistické obmezenosti a rizkosti. Architektura slouži
a čím poctivěji' čím otevÍeněji slouží potŤebě a nutnostem
praktického života, čím ochotněji a nezištněji činí ze sebe orgán
denní a časové naléhavosti, tím vyše sbojí, tím bezpečněji blíži
se i estetické hodnotnosti. Jen v nejvyššich sv ch ritvarech žije
voln;i život stylové krásy, odrivodněné pouze sebou samou, od-
hmotněné mimo ričel a posléze i mimo materiál _ pravidlenr
slouží však tisícer;im potŤebám života a zrcadlí sociální myšlenku
nebo protoplasmatickou chaotičnost doby a kulturního celku.
Jin;il rozum a jiná logika než logika a rozum individuálné rimysl.




