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Měl jsem nejlepší rinysl vyvinouti se žádosti paní redakt,orky
této pŤílohy, abych napsal nějakii článek do prvního čísla. Ale
nebylo možno se ctí uniknouti. Marně namítal jsem, že všecko,
co mohu a dovedu Ííci o tomto thematě, pověděl jsem již v essayi
,,Žena v poesii a v umění..ve svojí knize ,,Boje o ziLÍek,.;t marně
zaňíkal jsem se, že stojím dosud na tom, co jsem tam ňekl a že
bych se musil jen opakovat. Nakonec pochopil jsem, co jsem
měl pochopit ihned: že moje essay dá se doplnit někt,erfmi nov1i-
mi doklady a pŤíklady a že snese i lehčí variantu, jako ji snese
konečně všecko na světě; a že se dá v hlavní věci k ní odkázat,
což timLo i činím. Jsou autoÍi - a slavní autoňi - kteŤí každé
svojí myšlenky zužívají tňikrát, nebo čtyňikrát,: jednou do básně,
po druhé do románu, po tňetí do studie, po čtvrté do divadla. A jde
to k duhu: jim jistě a snad i myšlenkám' Alespoř někdy. A to
jsorr slavní a pieslavní. Proč bych si nemohl vésti stejně já, ne-
slavn;i?

Jsou nadgeniové a nadčlověkové u nás, kteÍí bagatelisují
a podceriují z principu a o limine každou knihu nebo každ;f
obraz podepsan1i žensk]i'rn jménem. Myslím, že jednají z velikáš-
ské, ale jinak docela neškodné premisy, jako by si byli pronajali
sami celého genia a drželi jej 1ilučn1im právem pachtovním,
takže na jiné nic nezbylo. Ať tak, ať onak: jisto jest' že jsou
českou specialit,ou. V kulturních národech neváhá ku pŤíkladu

takovjl J. K. Huysmans (a byl-li kdo mysogen celou konstitucí
svojí bytostí i svého genia a měl-li kdo právo ironisovat a bagate-
lisovat, byl to jistě on!), pokloniti se románu pi Miriam Harrg
a prohlásiti hlasitě, že ženy mají dnes víc talentu než muži. Ne-
napadá mně ani ve snu žádat od našich literárních nadčlověkťr
takového exaltovaného rytíĚství' ale pŤijde snad pÍece chvíle,
kdy pŤiznají, že vedle nich drží se i ženské umění: ano, naši nad-
člověkové budou si musit pÍece zvykat, že žena má literární
a uměleck;f talent a stvoŤila již díla,která obstojívedlenejlepšího,
co napsal nebo namaloval muŽ. Že nejsou snad taková díla u nás
známa, nebo jsou-li známa, pochopena a doceněna, nemění nic
na věci a nedolrazuje nic, než starou pravdu, Že máme i zde
opozděné tempo.

Abych uvedl jen dvoji doklad z modernÍho umění beletristic-
kého: Ricardg Huchoué ,,Ludolf Ursleu der Jtingere.. jest dílo tak
tuhé umělecké kázně,linie tak ryzi a čisté, jak jich jen ziídka do-
stupuje moderní umění mužské, a pi Miriam Harrg ,,Dobytí
Jerusalema.. pňináší umění tak vášnivé a zapálené láskou tak
krajně celou a smyslně opravdovou, i nemenší nenávistí vší
osvětáŤské stňízlivosti a moralistické malodušnosti, jak bylo
r,lastní jen velik]im mužrim a básníkrim, okouzlen;Ím nejbolest-
nějšími plameny života.

A jen slovo o malíŤství nebo šíŤe:o umění v;itvarnérn. Kdo
viděl kdy některé dilo Bertg Morisotoué,její světlé, bílé, graciesní,
a pŤece bohaté a jadrné umění, které pňebásriuje velkosvětskou
eleganciv graci i ,  rozkoš a něhu srdce i  oka, pochopí, pročji ceni l i
tak vysoko Manet a Whistler, největší malíňští geniové moderní
doby. Na oba měla vliv. Kouzlo Whistleroqfch akvarelri, marin
a pláží, tak vypočten1ich i tak bezděčně skoro náhodn1i'ch, ne-
stírajících nic z pelu chvíle a jejího rozmaru' kouzlo rozkošnicky
nervosního nepokoje, kouz]o diskretní duše, dá se odr'oditi od
stejnJrch sujetri, stejné techniky i stejného zprisobu vidění, cítění
a hodnocení této velké dámy v životě i v uměni. Ještě větší, v -
vojn;Í pŤímo, byl její v]iv v Maneta. Manet - jistě genius mužn;i,
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178 jeden z nejmužnějších, kteňí kdy sáhli na štětec _ pÍejímá během
své dráhy mnoho intimní znepokojivé psychologické vibrace,
mnoho rozechvěné gracie, mnoho nervosního velkosvětského
kouzla od Berty Morisotové .- a na svrij prospěch - jako ovšem
zase ona získává od něho na vědění a charakterné pevnosti.
Jejich jména nedají se mysliti odloučena. Nebo: jest možno vidět,i
- otevňenou, vnímavou duší viděti, míním - některé práce
Dorg Hitzouá a nepoklonit se v duchu, jsi-li poctiv;Í a víš-li, co
jest, to zápas o umění, tomuto boji o velikost, tomuto napětí tak
vroucímu, té inspiraci tak opravdové a upňímné, že volá na po-
moc všecky dobré genie a nejen genie vzduchu a světla? Nebo
spatňit některou sochu Claudeloué a neb;it tknut světl;|rm, čist1i.m,
hlubok1fm pramenem' znéhož tryská tato kamenná melodie, tak
sladká a plná ve svém zajíkavém hrdelním pňízvuku?

Šíňe, než zde mohu, rád bych promluvil o Elleně Kegoué: ď
bych se u ní zdržel déle, než smím, protože mně znamená v1f-
vojové datum v ženském umění: uměleck;i' čin - ryze umělecky
čin a pŤitom čin ryze ženskf. Její pňípad jest mně pňípadem
typického vítězst,ví, posud tak Ťídkého, posud skoro vždy Zmrza-
čeného a necelého. Ukázala, jakou tuoíiuou a tudrnou silou ve
vlastním smyslu slova m že b;iti ženská láska, citová hloubka
a něha: dovedla jí nic menšího, než domvsliti a ztělesniti některé
impulsy Goethovy, kulturní sny, naděje a víry Goet,hovy -
mnohé a mnohé, mimo co dlouho a dlouho slepě chodil chladn11i,
nesdíln;f mužsk]ir intelekt. Ženská láska, která tak často zvrho-
vala se a zvrhuje se posud v slabost, stává se zde silou, opravdo-
vou silou tvoňivou: proto mně znamená Keyová evoluční datum,
moment ziskané rychlosti, která již nemrjže b;fti ztracena. Evo-
luční nauka obohatila, pŤetvoňila se podstatně v její krásné, bez-
pečné, věňící duši: jí promyšlena a procítěna stala se ta chladná
problematická nauka bdsníckou jistotou; pojata byvši jejím
srdcem, tím vírem sil a snťr, změnila se od základtr cel;fm svym
charakterem: vešlaJi v ně jako mrtvé písmeno, vyšla z jeho temné
dílny jako bdsnickd skutečnost, bdsnickd prauda, V tom jest její

čin, tvťrrčí čirr a ryze žerrsk;i čin, a proLo - datum. PŤípacl Keyove
jest, pŤípad, o rrěrnŽ nemohou ženy dosti pňemfšleti: sám poukaz

a sama cesta do budoucnost i .
Eugene Carriěre, jeden z největších nejen malíňri, ale ducltt

všech dob, pověděl,  v čem vidí ťrkol pňíštího umění;v tomto:

dáti noqi smysl znesvčcenému a zkarikovanému s|ovu Sentinten-
talité; ze sentimentality učiniti znovu velikou krásnou zákonnou
citouost; očist,iti toto slovo, pŤetaviti tento pojem, odkr;íti jeho

vlastní věčné prameny' zarresené troskami odvozenych a zne-
hodnocujících v;fznamri' A pňítel a žák jebo Charles Morice
v témže smyslu vidí nejbližší obrodu umění v nutnosti stvoňiti
novou Něhu. Není pochyby, že moderni mužské umění _ pňes
parra otakaraTheera,kter;i by rád tuto nectnostvobvyklé velko-
dušnosti vindikoval vÝlučně pro ženské umění - Žilo v posledni
době a Žije i dnes více treŽ slušno z pomluvačství: z pomluvačství
Životrrích hodnot a klad ' o tom dohodnou se dnes bez zvláštníclr
nesnází kompetentní soudcové - a dohodli se vlastně laciÍo
consensu. Čim jin;im jest ku pňíkladu celá iada nejrispěšnějších
clěl modernich, než malodušn;imi karikaturami života, inspiro-
van;Ími nejžalnější a nejbědnější N[usou Soumraku: PodezňÍva-
vostí? Znám nejednoho t. zv. moderního autora v Čechách, jehoŽ
celé dílo dá se redukovati na tuto žalně zápornou a ubohou
formuli.

Nebylo by rilrolern umění žerrského pňinésti korektiv lomuto
unrění mužskému, ne silnému, n;Íbrž jen (pozor na toto rozlišeni!)
brutálnímu, surovému, siláckému? Nebylo by ťrkolern umění
ženského, aby v první Ťadě pracovalo na očistění slova a pojmu
SentinrcntaliÍé? Na stvoňení nové Něhy? Něhy, která jest ducho-
vou silou a jednou ze sil největších, poněvadž se nedá mysliti síla
bez jemnosti. Netvrdím tím a nemyslím, že jemnocit jest vlast.
rrosti v;Íhradně ženskou nebo pŤevážně ženskou. Nikoli: jemnocit
jest inspirací dob siln1ich, silngch geniri mužskych' Právě nej-
silnější a nejmužnějši geniové - aé jmenuju jen Goetha' Hebbela,
Flauberta, Dostojevslrého, Carriěra - jsou plní rrěhy: něha jest



neodlučitelna u nich od sily, jest jen jedním projevem jejírn,
jednou její stránkou. Ale kde jsou dnes opravdoví muži v umění?
Jest jich zoufale málo, tak málo, jako jich nebylo posud v žádném
období literárních a uměleck1fch dějin. Jsou siláci, kteŤí odkou-
kali pÓzy po velk1ich a nediskretně, právě silácky, brutálně je
napodobují.

To není ovšem program na t;1iden nebo na rok: to jest cil po-
ložen;i daleko, daleko, snad za staletí. To znamená: dob;iti očist,ě-
nou duší Znova a na svrij vrub celou Ťíši uměni, zmocniti se ne
forem, ale ducha a srdce umění a znova stvoŤiti po svém všecky
jeho orgány. To znamená:ani neopakovati mužského uměni, ani
tvoÍiti cosi nového a samostatného _ n;fbrž odpovídajícího si
s uměním mužskym, doplůujícího se s ním: korelát' A to zna-
mená nejprve: zanechat malichernick;i separatism dneška
a jíti proti proudu, prot,i toku časovému k jednoticím hodno-
tám celého nerozštíperrého života _ kde není rozporu mezi
smysly a rozumem, mezi srdcem a intelektem, mezi sny a sku-
tečností: k novému posvěcení každé i vší funkce - k posvěcení,
které jest i posvěcením nejstarším.

Jde o to, pňekonati emancipační dnešek, jeho racionalism,
utilitáňství, okoralost srdce, mechanicko-vědeckou pověru.

Kdybych měl jedním nebo dvěma slovy povědět, čemu se
má vyh;fbat a od čeho má prchat česká žena, Íekl bych:od Elišky
Krásnohorské. Nemíním tím osobu toho jména - která má snad,
mon dieu, svoje zásluhy, jež bráti jí ani ve snu mně nenapadá -

ale Íyp; krásnohorštinu. osvětáŤskou stňízlivost a pověru, pověru
v prázdné schema pokroku - že dnešek má vždycky pravdu
proti včerejšku - Žlučovitou deklamaci, hypertrofickou hlavu
nad zanedban;Ím srdcem, moralistní násilnictví, rozumáŤskou
rabulistiku a sofistiku. Krásnohorština neni typ minulosti, nikoli,
žije pod jinfm jménem dnes v podstatě nezměněna: tak zvaná
pokrokovost čast,o ji, jen málo a povrchově pozměněnou' pro-
dlužuje. Pokrok jest pojem ciuilisace, ale v umění jde o kulturu,
ťekl bych: o boj kullurg proti pokroku: to jest vlastni sociální

inspirace umění. Divoch mťrže míti a mívá opravdu často kulturu,

kterou mu zabijí ti, kdoŽ mu pňinesou a dají civilisaci. osvětáŤství

často zabíjí _ a právě u ženy často - hlubší a temnější prameny

inspirace, zdroje, z nichž žije celd bytost lidská: Ťada nejlepších
duchri od Flauberta do Ruskina cítÍ toto nebezpečí a bojuje proti
němu' PŤeložte dnes do češtiny tňebas román Miriam Harrg
a Živly, o nichž mluvím, spiknou se proti němu a zapálí pod ním
papírovou hranici, jako ji zapálila kdysi Eliška Krásnohorská
v ,,osvětě.. pod česk m pŤekladem ,,Essayí.. Elleny Keyové.

Jde o obrodu a očistu sentimentu, citu, o obnovu srdce jako

mocnosti životní a umělecké. To jest cosi daleko nesnadnějšího,
než se na první pohled zdá. Znamená to obrodu celého člověka,
primitivního a velkého člověka, nezmenšeného a neotŤelého
malichernostmi malicherné doby. Znamená to uvědomělou /cul-
turusrdce, Posud žena improvisovala srdcem naslepo, od pŤípadu
k pňípadu; toto stadium náhodnosti musí b1iti pŤekonáno, za-
měněno stadiem zákonnějším a metodičtějším. Srdce musí b;iti
vychováno, vzděláno ve spolehlivého a věrného dělníka, v krás.
n;i a pŤesn osudov;Í nástroj.

Abych t,o piiblížil čtenáňce a znázornil určit;fm česk1im pŤí-
padem: Moderní naše žena musí snažiti se, aby kulturně a vědo-
mě vykonala to, vypracovala to, na co leckdy jen sv1im geniál-
n1fm instinktem udeŤila nezapomenutelná Božena Němcoud.
Nejde o spor mezi instinktem a uvědoměním; jest planf. Člor'ěk
geniáln1il mriže spoléhati na instinkt, kde člověk epigonsk]f poti.e-
buje podpory; k člověku geniálnemu instinkt mluví s jinou věrno-
stí a spolehlivosti; ale o bo jde, aby naše chtění a umění sili lo a
a podporovalo instinkt, pracovalo jeho směrem a ne proti němu.
Jest tŤeba uvědomiti si, že je-li Božena Němcová naší největši
spisovatelkou, nejryzejší umělkynÍ slova, jest jí proto, poněvadž
byla nejvíce ženou, žensk;fm srdcem, pramenem něhy a síly.
V tom jest tajemství jejího umění, kterému se ani dnes ještě
zcela nerozumí: má naivní kvality umělecké objektivnosti, pla-
stickou plnost, milující laskavé oko a velikou kladnou jistotu
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t82 srdce. Byla ženou ve vysoké potenci tohoto slova, byla ženské
srdce až do všech jeho šílenství a pošetilostí, které ji činí jen ještti
dražší básníkrim a básnick;Ím duším a jež, pravá veliká duše,
zaplatila tak draho; až do všech pošetilostí, nad nimiž Se po-
horšilo tolik obmezeneck;fch počestníkŮ ve svojí době a kter;im
se ani dnes ještě nerozumí (nehodí se do čítanek a čítankov1ich
šablon - a čít'ankou pro vyšší tÍídy jest posud většinou naše
literární historie).

Karolina Suětla znamená ve qivoji ženského utnění českého
zLrá|.;.l této naivní milosti a síly. Budiž mně rozuměno: tím ne-
popírám okrsky, které mu byly v ní ziskány - ale stŤední nerv
nevibruje zde tak bezpečně a čistě. Srdce její není talr hluboké,
tvárné síly její jsou chudší: jest menší umělkyně, menší poetka.
Literatura stává se v jejích rukou bojovn;im prostňedkem,
propagačním nástrojem na škodu toho unum necessarium, bez
něhož neobstojí žádné umění a nejméně Ženské urnění: naivrri
objektivnost. Tendence a programy začínají někde zanášeti svym
pisken umění; žena dostala v jejím ďí]e ulohu ahraje i i  pŤíl iš.. .

ToLéž platí ve 2yyšeném stupni o pracích Boženg Vikoué.
Kunětick,é, JesL v nich mnoho -ism , mnoho polemiky, mnoho
thesí, mnoho jednosLrannosti a jednooké rimyslnost,i, rnnoho
tendenčnosti až programové (kLerri není bez vervy a tempe-
ramentu) - ale málo umění, málo něhy, nrálo naivní tvárné síly,
lnálo rozhovoŤen;iclr pramenú duše a noci. Jesb to pňiklacl muž-
ského umění - a ne nejlepšiho mužského urnění - pňeneseného
na ženslté sujety, naf eministiclré sujety. . . Tím nechci ani upírati,
ani ubíraLi talentu pi \rikové-Kunč:tické. Nikolir', právě naopalr:
snad o polovinu talentu méně bylo by více. Talent má totiž pro
lnne jen cenu, pokud jest ]átkou uměleclrého charakteru, Irultur-
ního di la; pokud slouží kulburním si lám a naděiím zítňka.

V mnohém jejím šťastn;Ím antipodern jest R žena Suobodouu,
Jeji ctílo jesL diskretní, opravdové, vnitňní žens]ré urnění veliké
nčlhv i síly; ženské umění a ne efeminisovaná varianba něk|,erého
umění mužského, opakuji s rlťtrazenr. TuoÍí :,e sr'oji sféť.e tal<,

jako Božena Němcová tvoŤila ve sféie svojí; má tytéŽ kvality
umělecké naivnosti a náměsíčné poctivosti, touž lyrickou něhu,
totéž oko inspirované pňekypělou milostí chvíle ' . . Rozdíly mezi
nimi jsou rozdíly organismu a rozdily sfér; rozdíly v látkách,
rozdíly v kultuŤe. Nesrovnávám, nevedu paralel ostatně: v ducho-
vém světě platí hodnoty kvalitami, ne kvantitou: diferenciací,
nuancí. Jen tolik chci ještě ňíci: Rrižena Svobodová nepíše časo.
vou žurnalistiku v beletristické formě - tvoŤí nečasová tragická
podobenství života i smrti - básně, umělecká díla.

Vím, že se tomu, co zd'e pravím, nikdy nevěňí za života auto-
rova. Ale to nesmí vadit kritice, aby toho neňíkala. Naopak:
čestná kritika, opravdová kritika mluví a mluví hlasitě, kdy
ostatní ještě m|či nebo již pomlouvají . . . Jest to její právo, jedno
z nejkrásnějších, které má'

A jen proti jednomu bych ještě rád protestoval.
Proti trivialitě a lŽi (která se vyskytuje a bude vyskytovati

tak pravděpodobně, jako že na jaŤe pršívá), že jedna jest pŤíroda
a druhá kultura. Nikoli: každa jesL obojim _ sv1im zprisobem
a po zákonech svojí individuality.
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