
244 osobní

Žhoucí s]unce
praštící (!) '  s i lné'
v;íkŤiku' tlaku (!)' nádhero kdysi,
proč jen tě ztrácím?

Neživilo{is se z mojí krve?
Nebylo-lis vlastně touto krví?
Nen|\ iž jí až do dncška ve mně?
Proč jdeš? Proč jdeš?1

Dny bledé vstávají'
kraj ina bňedne ( l) '
zajfui r\Íyží dňeů (!).

Sám'
z mohutnfch dnrl svrij vzr st,

jak v kraji dub

do nebes zvedám kosmaté větve,
vzhlÍžeje v dál' _

Vlhk$ den s hladov m nebem; -

do něho trčÍ
vazivo, Žas '  čerĎ (!) .

6. Řekl jsem jiŽ v prvnÍm čÍsle V. snrěrri2' v čem vidím umě]eckou ku]turnost
a v čem umě]eckou neku]turnost: umělecká nekulturnost jest' ňekl jsem tam'
0ezU  l i , k t e r á ro z tŤ išťu jece l k yanenap lĎu je z ákona -adnesvy l oŽ i l j Sem,dou f ám,
dost obŠírně p. Hilbertovi drivody, pro něž jeho talent musim poklád'at za neku]-
turní, pokud mne nevyvrátí celfmi a vyrovnan:imi uměleck1/mi díiy' Talcnt zlom-
kovity, náSilny' kŤečovitf, talenL neukazněnÚ, jako byl posud talent p. Hilberttiv,
nernriže b1tt požehnanou kulturní siloul Umělecká kulturnost a nekulturnost * a]e
to jsou pojmy jasné v ku]turních l i tcraturách jako den a noc! F laubert odpověděl
na pohodlné pochybovačství p '  Hitbertovo velkolepě j iŽ roku 1853: , ,Drobné po-

tr)čky rozvodněny tváňí se jako oceán; aby jím byly, schází jim jen jedno: skutečné

l - Tak ovládá p' Hilbert jazyk! Chtěl Ťíci patrně: Proč odchaziš? Naučte ho

Správně česky se vyjadŤovat a skolo celá jeho originalita bude v peklel

2 - lYiz zde str. 232.1
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vedl si pŤÍliš ěasto jako rozvoclněn;i potok: zanášel louky pískem a kamením a obje.

voval \rzdánlivém siláctvÍ bezděky Svoji Slabost. I{aze jest vlastní ku]turní ctností

- ona činí z pouhého Lal'enLn umělce'

o preciositě mluví pan Hilbert ZaSe velmi pošetite; Íalt dnes nesmí rnluvit

o těchto věcech žádn;í.vzdělan l i terát .  Pan Hi lbert  nezná patrně Žádného spiso-

vatele opravdu preciosního, jinak by moh] tato s]ova soíva vyslovit pŤi mojí povídce.

Pak byla by preciositou kaŽdá prace o stglu,každá práce vlastně umělecká. Na Ba].

káně, četl jsem nedávno, Ťíkají estétri kaŽdému, kdo se jednou tydně pŤevléká do

čisté košile. U nás bude pomatu estétem kažcl ., kdo čt'e po sobě větu a myslí, že

má mít podmět a vyrok. ostatně i pleciosita ve vlastním historickém smyslu slova

Jest dávno rehabi l i tována. A nejen mezi  urrrě lc i .  Ať pŤcčťe s i  jen p. I{ ' ,  co Ó nÍ píše

na pŤ. Brunetiěre, doktrináŤ a moralista, duch velmi nrálo pŤístupn]/ umě]ecké

stránce ] i teratuly: jaké zástuhy jí pÍičÍtá! Jak mluví p. I-I i lbert ,  srrrÍ se beztrestně

mluvií opravdu jen v Čcchách.
7 '  Pan Hi lbert  staví do stejné Ťady sv j  pŤípad s pÍípadem mym: svoje sou-

časné spolupracovnictví na Mod. revui a Zvonu s mym spolupTacovnictvím na

LumÍru roku 1899 a 1900. Naprosto neprauem, gentlemane. ,,Lumír.. byl a jest

neutralni organ, prosté |orum pro každého - ,,Zvon,, bojovn1y' orgán akademik ,
list krajně stlann'.'

Pan H. nechce, zdá se, c l rápat dosahu mojí vytky '  Dr i raz jest tu na tom, že

současně pŤispívá clo orgán krajně charakterních a krajně si protilehlfch. A jinf

moment: pan H. poklonil se ,,Zvonu.., orgánu akademikrl, těsně pŤed chvílí' kdy

byl  zvolen do Akademie..  .
Pan Hi lbert  ve v lastním zájmu neměl odbavit  tuto vytku tak lehce, jak j i

odbavil.
8.  P.  H. vrací mně,,zpět, .(s ic!)  vj tku ar iv ismu a l i terárního egoismu. L i tuju

velmi, ale nepňijímám jí: není mezi námi rovnosti. Já neudělal ]iterární kariéru tím,

že jsem současně zapál i l  svíčku pánu bohu i  čertu '  Až j i  takto udělám, bude moci
pan Hi lbert  vracct i  , ,zpět. . .  Do té doby však musí s i  j i  laskavě ponechat '

t 5 .  3 .  1907 .

Charles Morice: Eugěne Carriěre

Znamenitá studie p. Moricova vzala Si ukojem vztyčiti člověka, umělce i mys-
litele _ neboť tím vším byl integráině velik;Í mistr - v typické ryzosti: ukázati
genesi jeho myšlenky i dí1a, odkr]/ti hlubší organisaci tohoto ducha, ktcry byl nesen
touhou jednotnosti a kontinuiťy jako máloktery druhy uměleo soirdob a jemuŽ
uměnÍ bylo v podstatě organisační silou, tvárnou silou symbolické osudové zkratky.
Ve]mi šťastně nalczl Morice spotečnJr patheticky pratyp' ktery váže Carriěra
s Beethovenem, v několilra stranách vcliké psychologické intuice (str. 17 a n.) -

strany, které Ťeknou zasvěcenci víc o dosahu a vyznamu Carriěrovu než celé knihy
popis nebo Ťemeslnfch vfrobkti kritickfch. Beethoven a Carriěre jsou Moricovi
''bratry vňelostí něhy jako mohutnostl tvorby.., ,,dvěma plebeji stejně ušlechtilÝmi,



246 stejně neodvis| mi a něžnfmi,  stejně znepokojenjmi o bttdoucnost l idství a n) ih l-
j í cÍ tn i  j c . . .

, ,Carr iěrc nalcz l  ozvuk Symfonit  v nepierušol ,ancm prodlouŽení svfch arabesek
a není nic v Beet l ror 'cnovi  až po jeho zá l iby v prostotě a sent inrental i tě ] idové,
ovšem zveličené, čenru bycholn nenalezli rovnonrocnin u malíÍe Svat 'ch Rodin
Lidskfch' pňedměstskélro Diuadla a Zdsnub . I troclru germanismtt objevuje se
v Carriěrovi, kter;y' vychází na pril cesty vstiIc sympatiírn Beethovenov1/m ke genitr
la[inskému, a oba jsou proloky nové civilisace vzniklé ze dvojího proudu, severnílro
a jižního' z nichŽ jeden nesl Reformu pňed Renesancl, aby se mohla zrodit Revoluce;
oba jsou proroky a apoštoly lidského náboženství Žir'ota, Lásky, PĚÍrody, které se
nedovolává zjevení někdejška a vyz;ívá živouci ticli, aby nalezli ve svém srdci
tajemstvÍ každodennlho lrcroismtt, bez lraždé jiné odnlěn;r ncž radosti z krás;r
a s lávy uskutečněnélro ideálu. . .

Stttdie Nloricova vystilruje jednotící pou[o, vlastnl zor, pojic1 život i dílo'
obraznost i cit' duši i uměnÍ Carriěrovo: ukazrrje užasnorr rytmickou jednotu všeho
vyvoje Carriěrova, vlastní teplo tvárné, ktcré vázalo všecky projevy jeho života,
od zdánlivě pňllcžitostniich projevr1 novinovych aŽ do jeho obrazovJ'ch arciděl.
Z knihy Moricovy cítíte' jak sociálnt myšlenka Carriěrova jest Jen jinou stranotr
1éže mohutnost i ,  která se projevi la v jc l ro ma|bě, a jak táž nutnost organisovala
člověka i umělce ve všem jeho konání.

Synthetično-st duclra Carriěro.r,a jako rys osudové nutnosti, to jest velkolepč
zpŤízvučněno v knize Moricově. - Vystupujc jasně i v rrmětecké theorii mistror.ě,
která jest doložena ňadou nádhern1y'ch v1y'rokti' jeŽ sarny o -qobě váŽí více než celé
essaye. Kteréhosi dne, když x'Iorice prosil Carriěra, aby mu vymezil, jak chápe
umělecké dílo' oclpověděl: ,,Arabeska' která by sváza]a jeclině vfznačné volumeny
Íigury.. a pak: ',Bílá skvrna, v níž by bylo všecko...

Uměni jest tu jen jiné slovo pro nrttnost, osud, tragiku, láskrr _všecky po.
slerlní mocnosti lidského rodu. Jest jen ohnivorr dllnorr, v nlž sc pŤetavuje a nově
formuje nejstarší dědictví l idského rodu'

Noué kritiky J.,I, Rousse ua: Kniha Lemat'troaa a kniha
Lasserrouai protiromarutisnx a neoklasicism u mladé 7erle-
raci Jran,couzské - Reangagement p. SeiJertoao k Národ.
nímu diuadlu

Na jaňe byla rozrušena francouzská ]iterární veŤejnost knihou znánrého kritika,
básníka, dramatika i politika' atrtora Šesti svazkrl ',ConteInporain.s.. a jednolro
z vtidcti nacionalistické kampaně v nedávno rninul1ich létech, Jttlia Lemattra.
Autor sebral v knihu deset skvělyclr pňednášek, které měl v zimě o záhadné figuÍe
francouzského Švycara. Pňednášky ty by]y věcí náhocly skoro; Lcmaitre zastupoval
ttt nedávno zemÍelého vellnistra profesorské kritiky francouzské, Ferdinanda
Brunetiěra, kt,er;y' došel minulil' rok li l,omuto sujettr a byl by jej probral sv:rm zná.
nl;rm' rl l<ladn;/tn, dialekticky těžkopádnf-m zpri.<obemn kterf by byl Sotva vzburlil

tolik echa jako hltrboce osobn|, v1y'razná, jiskiivá a paradoxní forma LemaÍtrova. I-e. 247

maitre je zajímav a bo}ratj duclr; profesor' kterj kdysi opustil svoji kariéru, aby se

stal v PaŤíži literárním kritikem, íeuilletonistou, básníkem a nakonec politickÝm pole.

mistou a organisátorem; na povrch skeptik, ironik, diletant, ále pod tím člověk

s bolrat1lm a svym vnitŤnírn životem; zdánlivě frivolní, vpravdě pŤísn1i' až asketickf ;
racionalista s jádrt'm rrrystika, kterf zná tajemství vnitÍnÍ krásy duševní a dovedl

o ni ve své chvíli promluvit se vzletem IJelloov$m nebo Macterlinckoffrn; člověk
velmi učeny, jemuŽ znalost i  a vědomost i  nezabi ly básnickou a tv rčí inspirac i ;
piitom jeden ze spisovatelrl nejfrancouzštějších, kterf ved]e Anatola F.rance cÍtl
nejhlouběji specifické kouzlo vtastní francouzskémtt duchu kla;ickému, ryzost jelro

l in ie,  jasnost jeho vfrazu, jeho pohodu, grac i i  i  z lomyslnost. .  ' ;  kr i t ik '  ktery nezná
skoro nic z literatur severních a slovansk$ch, a]e skrz naskrz francottzskou literární
tradici až do jejích latinskych a Ťeck1fch pramen .

Tenor knihy Lemaitrovy jest asi takov1y': Lemaltre toěí prudce na Rousseaua
jako na pr)vodce vší anarclrie literární' politické i společenské, jako na člověka' kterf
logicky podplral a dokazoval absurdnosti, jako na ducha nezdravélro, disharmonic.
kého skrz naskrz, jako na protestantského nihilistu. Desorganisoval uplně všechnu
kulturní, literární, politickou stavbu; v ]iterattrŤe setÍel nrez mezi poesií a prÓzou;
r 'morá lce dá sankci  nejvyšší ctnost i  vášním; svoj1 doktr inou o božskost i  srdce
a naprosté správnosti každélro impulsu zaštítí každou anarchii. Duch v jádŤe proti.
kulturní, nábožensk;/ fanatik bez positivného náboženství, ktery fanaťism biblickÝ
a protestantskf pŤenesl na pole čistě negativní, na pole nejsubjektivnějších fantasií
a imprt lsťt,  usoustavĎovatel  kaŽdé revoluční i  romant ické maroty v dogma.. .

Kniha Lemaltrova není pouze knilrou skvěiéiro kritika' bohatého duclra'
jemnélto psyc}tologa' brilantního stylisty - jest více, a v tomto uíce jesL její nad.
t lnešnl l todnota. Má l t lubok pohled do národnÍ dílny '  krásn1y'  smysl  kul turnÍ.
Letr la i t rovi  jcst  rousseauism nebezpečim dneška: bojí se o statky národní'  bojÍ se
o -qta|kY kttlturní; Iná svoje hodnotg a ty vidí ohroženy rabulistickfm násilínt
revolučním. ''Učinil jsem zkušenosti'.. píše v pňedrrrluvě, ''viděl jsem zblízka 'sku.
tečnosti' jcž jsem postiehoval dotud jen z dálky; prstern dotknrrl jsem se d sledktl
nčkterfch idejí Rousseauovych.. .  Jest to kniha psaná z uzkost i  d ist ingovanéIro
srdce, knilra proti populárním pŤedsudkrim, kniha rytÍŤského ducha, kterf dovede
hránit, co miluje. Není to neživotnf profesorskf Lraktát: erudice jest tu ve sluŽbách
tvoiivého ducha, historie SloužÍ tu pochopení dneška. Dá se leccos, a po pŤípadě
i mnoho namÍtat proti nÍ odborně, literárně.historicky nebo Íilologicky _ a pŤesto
netra l l  na své hodnotě, na svém vyznamu; její l i terárně. l t is tor ická stránka jesL
konec koncti jen maskou aktuality. Duclr staré kulLury, duclr staré tradice - a my
s naŠl rozdrobenou, pňervanou literární histori' stěŽí dovedemc si pŤedstaviť, jaká
s ladkost a jaké kouzlo i  jaká s l la tají se v tomto pojmu - brání se prot i  rozruŠi-
vérnu Živ]u revolučnímu1 rousseauism jest Lenla iťrovi  nebezpečí anarchist ické
tlestrukce, rousseauism znamená rozvrácení s ložitého, d i ferencovaného organis-
mu, rlmyslnou korupci každé funkce.

Soud LemaÍ[r v o Rousseauovi  není tonu, kdo zná rnyšlenkovou histor i i
devatenáctélto včku, žádné absolutnl novun. Drrcltové positivnÍ, duchové aristo.
krat ičtí r 'žr lycky nenŘviděl i  tohoto pathet ickÓho plebejce a fantastu. StaěÍ trvést za
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