
Víra kulÚurní
V š ec ko b ezd ěčn é pr on n it u u my s Iné, u to m j est lt ttll ur a, ( N o u alis )
I{aždému uměnt naučl se pfišll čIouěk, i umění nesmrtelnosti,
( 7,lj ž)
N etttiluj u lidl, httí i ltali su é uody, ab y se z,Jťtlg hlttbš i' ( N ictzschc )

, ,}íedotknul jsern Se nadarluo a bez |oznryslu ani jetlinkrát plát.
na; pi'i každém tahu štětcem věděl jsem, co chci, a nechtěl jserrl
rlilrdy nic' co bych nemusil chtít; zacházel jsen s barvami s kraj-
rri šetrností, jako by byly sto]irát dražší, rrež jsou,.. napsal jako
zlivělečnou konfesi malíŤ Delacroix - misťr, kterého podczírali
vrster.níci z rreukázněnfch schváIrrostí a r.ozmarŮ' z pŤevratn;fc}r
luarot' z c]rorobného revolucionáŤství, o něrnž se Ťi]ralo a psalo,
že rrraltrje místo štětcem opil]fm koštětem. Tenkrát, kdy byla
psána ona konfese, věi.il jí málokdo, vyjma malíť.e doslova ni-
l<do; rryní věŤí jí do slova a do písmene každ1/ osvícen1i kritik,
kažtly potrčen1|r znatei qitvarného uměnÍ: každ;t den, kter;ii ply-
nul ocl srrrrti tnistrov;', zdá se, jako by neměl nic na práci než
pť'esvědčit jednolro nebo dva lidi o doslovné pravclě hoňejších
slov _ a dnes jsou pňesvědčen;fch již celé zást,upy.

Osud Delacroixrlv jest typick;ir osucl genia-dobyvatele, kter.
pi'edjal bohatší a jemnější zálronnost, a opalruje se v rrizn;Ích
var.iantáchvrrizn;1ich dobách. Vždycky pozná se nakonec u oprav-
dovych duclrri tvťrrčích a v;ivojn;fch, že nic nečinili l ibovolnč,
bez rozmyslu, povt.chně, leŽérně a neclbale, spoléhajíce Se na
svého dobrého genia, svoji dobrou vílu nebo na svťrj instinlrt;
že nikdy opovážlivč nehňešili na temné vnitŤní hlasy, k.teré sl;i-
r;}rali, že nikdy nesnížili nebo neznesvětili lehkomyslně svého po-
sledního rrejintimnčjšího pňesvědčení v dělníka a pomocnílra pňi
pr.áci; že inspiraoi rrezapŤáhali jalro zvii'e do pluhu všec{ního dne;
že s zliostlivou pť.esností a sr,ědomibosti zclánlivě jal<o nejobme.
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1 8 Zonější učcnec * crdbc,r'rrik uživali všeclr arralyLiokyolr so}rtrir-

,.o,ti, jimiž promfšleli a pr'opočítávali r'šecky vztahy a porněr.y

svéhc, airu. Á vŽáycky a všude ospravedlůující dilo času jest

v tom, Že prokírže tuto základní ričelnost, uvědornělost, svědo-

mitost a zákonnost'
,,věděl zplna, co chce a proč to c,hco,..taková jest nejvyšší

"h.,ála, 
která se mriže vzdáti někonru v kulturní zemi; tu chválu

pokládá kulturní člověk za cil své snahy; pro ni roste, k- ní chce

iozrát. A ,,škodil nechtě nebo nevěda.. nepokládá se v ]rulturrrí

zemi za omluvu, n brž za cosi, co zdťrvodůuje pravé a vlastní

opovt'žení, za vytaz bezduché slabosl'i a nicotnosti. Kulturní
čl.ověk neváží si niče]ro tolik jako svézotipovědnosti a uvčdo.

mělosti. Život béŤe se ne za cil, ale za qfchodisko, ne za čel,

ale za látku, která se musí umělecky zrnoci a forrnovati, za cosi,

co rlá se pronilrrrout a osvětlit; a genius cení a rrriluje se jert

pr.rtud, poku.l plrrí jalro r'ěrny a spolehliv;|. rrástroj |,err[o bada-

tc.lsklÍ' rikol.
Toto kutturní hoclnoceni nevyvr'šuje se nikde jasněji než

v theorii umělecké t,vorby a v kritice literární i v;itvarné. Každj'

z našincri, kdo začne studovati ]rritilru francouzslrou nebo an-

glickou nebo i mladší kritiku německou, jest pŤekvapen postu-

l'áty stylor,é ričelnosti a uvědomělosti, lrteré klade se samozÍ'ej.
,.'Ň ;*no.ti a hotovostí na liaždé dílo umělecké aé literárrrí,
at v1;tvarné. Neimponují jí nic díla Ímprovisovaná, díla bez-

tvará, dila šéastného, nedťrsažnélro, neuvědomělého nápadu; ne-

vázi si děl, v nichž cíle nebylo dosaženo lcge artis, čistou, pÍí.

rnou, zákonnou, typiclrou cestou, pln;inr, krásn1im a bezelstnym

ritokem; pochybule o clÍlech, jejichž metoda rreplyrre z látky,

o clílech, ;e;icnz styl ncni tlrisledkem vnitŤní organisace, o.díler ,
do nichž'jest vnesena nebo vkreslena tendence z vuějškai za-

vrhuje díla znásilněrrá a dislrarmonická, lstrrá, nevr]á a potmě.

šilá, 
-tiila 

neučleněná, která nenesou v sobě zr'učící duši a nevy-

továji ji zc sebe světeln1imi vibracerni. Slovern: odvrací se od

děl kuiturně nevykoupen1ich a neposvěcenj.ch.
Poměr nrezi ingeniern a irrtelektem, instin]rtenr a stylern, ta-

leuteut a charakterom rtetná v kulturrrích zenrír:lr rrio z tolro Ía-
t;ilrrího a fatalistického dualismu, kter1f roztrhuje a roztňišéuje
život naŠich nejlepších lidí a leží jako temná nesmíť.errá vina na
celém našem uměleclrém i literárním vjvoji. Rozumí se samo
sebou, že ingenium jest jen temnější forma intelektu, která pra-
ouje v jiné sféňe a jinfm nástrojem než intelekt, ale s obdobnou
záliorrnostÍ jalro intelelrt ve sféŤe své a nástrojem sqfm. Inge-
rrium _ hrnat, kterf se informuje sv;irn zpťrsobem ve tmě, v ť.íši
rrevědonré a podvědomé, jako oko se informuje sv;?m zprisobem
v ť.Íši světla; ingerrium, koi.en, kter;f postupuje vc tmě se stej-
nou bezpečrrosti taktu jako větev v Ííši vzdušné a podnebeské,
jalio intelekt ve sféňe rozumové: obojí vine se s moudrosti v torn
směru, v němž jsou nejv1ihodnějši podmínky zdaru a rristu, nej-
více tepla, světla, živrrfclr lábe]r. A instinkt odpovídá si stejnč
r.ytrnicky se stylem, tlopl ují se stcjně. Instinkt sám sebou nettí
rtic než zásobárna sLylu, rudimentérní látka, v níž spí zakleto
l'isíce tvarri a z niž vybírá styl jeden, života nejschopnějšÍ, a vy-
stupĎovává jej v typickou celost a zralost. A v talentu nevidí
]iulturrrí názor nic než nejroztomilejší pňípověď smrt,i a zmaru
_ není-li vyvážen pŤiměŤeně siln;fm charakterem. Není talentu
tak velikého, aby nedovedl zabít umělce a podvést jej o jeho
dílo; není talentu tak malého, aby nedovedl, ovládne-li se cele
a vykoť.istí-li se cele, dáti celé a dokonalé umělecké dílo. Neboť
talent není nic než nápověď a otázka, odpovědět na ni mťrže jen
charakter; talent rrení nic než slib, naplnění pi.inést mrlže mu jen
charakter. Talent je ť.ada rnožností. Jde o to, abys proměnil
prvni a nejbližší z nich ve skutečnost; dokázal-lis toho, posilnil
jsi se ne o jedrru, ale o desetnov;i'ch nadějí; za každoumižnost,
]rtcrou jsi vykoupil ve skutečnosi, narústá ti ao Ťady deset mož-
ltostí rrovfch a bližších a snadnějších, než byla možnost první.

Poměr mezi nevědom;|rnr a vědom;i.m, *."i Ťíši Proserpi.,i,,ou
a Apollinovou jest upraven melodicky u kulturního čtověka'
Uvgem jen mužná určitost a čestná rozhodná kázeĎ dovede jej
upravit takto. Kulturní člověk, kulturnÍ uměIec nekoketuje leh.
kornyslně a marnivě s temnfmi démonickfmi mocnostmívlast.



rríhtr rritt'a ; nevyvr-rlává dur:hťr, lrt,el']icli rteclovetle crvlátlrrout; rrc-
r,icli hrdinsl,ví v totn, rozpoutává-li síly, n]ibrž v torn, krotí-li
a váže-li je. Záchvat nebo kŤeč není mu ještě uměleckyn diva.
clletrr a clo]<orrce již ne urnčleclr;|'m dílern, n1ibrž pouhou bolestí,
lrtcrá pť.edchází tvorbě umělecké nebo ji provázi, pouhou krisí,
literá mriže b1fti pŤechodern k vyššímu zdraví právě jako lr niž-
šínru stavu barbarské bezmocnosti a otroclré nesvobody dle [,oho,
pť.elroná-li on ji nebo ona jeho. Nečelrá náhotln ch a odvislych
impulsri z vnějšlra a v díle svém nepodává ť.aclu nesouvislych
y;ibuchťr; tvorba jelrcr neni realrcí rra vnější poclrážděrrí; nečeká,
až r'nější ritolry vybotrŤí slrryté bohatství jeho nitra, n;fbrž r'y-
víjí je sám po r,ttil,ť.rrích sv;,i.ch zá]ionech nepŤetržit;frn toJieltl
světlé rnclodic; nedor'oluje ná}rodlr1inr bouňkánr a r'ic]riiicírn, aby
rvaly crvoce nezra]é rrebo polclzralé, nybrž, prozť.etelnf saclai.,
česít sárrr se svych str.om jen ovoce zcela uzrálti podle praviclcl
postupujícílro času.

Víra J<ulturní (jest ti.eba to Ťíci pi.es rrcbezpečí, Že rrlrrě budcl
špatně t.ozuměno) jest víra eticl<á, vira v očistnou sílu boje o rris[,
bojc o st,yl, boje o umělec]ré posvěcení. Víra ]rulturní ví, že nerrí
strašnějšího dariajského dat.u l, urrrěnI rrad leh]rost a snaclnost
|,voňivou. DosáhnešJi snaďno, bez nebezpečí, s jistotou prar-ďč-
rrejpoclobnější r' umění všeho, čeho se t'i zac}rce" lide jest ]ioť.erlí
života? Znize|o s kouzlem boje, s nej isLotou zápasu' Jest jedin'

zdroj nemravnosLi v unrční a slujc uirluositct. ,,Adroiť cornn}c
ttn singe.. - ,,šikor'lr;f jako opice.., slyšll js:rn kdysi oďsuclc]i
lrteréhosi tak zv' brilantního unrělce z ťrst vyr1ikajícího Íran-
couzs]<ého ]rritika. Bylo r' totn opovržerrí, lrterénru by nerozu.
rněl česk1i člověk. Víra kulturní cení zápas jalro sám eticlr;/ živel
umčleck;fr. Nej enže neukládá vněj ších moralis ticlrych šabloIr unrě-
lec]rému clílu, alc zavrhuje dÍlo, do něhož vrráší umělec morál]ru
z vriějšlia; věŤí jerr v etilru, která se vyvinuje z'.Llsilí o r'rriti.rlí
organisaci látky, věŤí jen r'e vni{,Ťní posvěcerrí a očistu zápasern.
Dílo, lrteré padlo bezpečnou koŤistí svému tvrirci, koi'istí' lrterá
neměla skoro možnosti uniknouti, ztratilo tírn jedinečné a nej-
vzácn ěj ší lrouzlo, ničím nenahraclitelné osuclové posvěcení' oprav-

clovott ptYísnosb a ]irásnou vitžrrost, sám nejr'lastnější charakter
rrrněleck;f: z osudného boje kleslo v prázdnorr hračku.

I(rrltura ncvylučuje žádn1ich sil ze života a riejr:rénč ovštlrrt
r.;-lučrrje z něho sily podr'ěclolrrť:, tetnnťl a dénroniclié -. riaopak
liultiwje i lg, a ly více snad ncž eletnenty ostatnÍ; věť.í, že žá.
.lají více liultrrry a hlubší litrl1'ury než síly osta1,ní, sr'ětlejší. I(rrl.
Irtrtr tlemá nic společného s civilisaci, polrroketn, l<l,er{'. spravujr.l
silnicc, pečrrje o lrvgierru a vymÝšií nor'é dopravní prost,ť.erlky;
]<rt]tura nenít nic společného s měl]torr osr.ětáť'sJrorr a pokrokál".
sliott povr.lrorr, l<l,erá clrcc vynr.iti|, ze života {,emnťl poclsr't)trrí
tttocnosti, a porrčlr.arlŽ l,olro nerloveile, snaží st,. llespori jich za.
llílit a zalhat. I(trll,rrrrií víra r'í, že lirrli, svčtla jest, vžr1yclry lirrl-
l,enr lttys|,eria a že svčtlo tlrii strrysl jen pottrcl' pokrrrl niinr ttvtl-
rlomuje ttesmírnosb tajernství; tolro, co ví, r'áži si ]<trltrrrní čllo-
r.čk proto, že r.tru napovírlír a dár'á trršiti nesrnírnos[ tolro, ccr
nezná a nebucle nilidy znáLi. Ktrlttrrrrí r'ir'a r'ěŤí více ještč: že
i temné podvtldomé sily se promčĎtrjí a vyvijejí, že jest rozilíl
rnezi kultil.ovanotl a ne]rtrltivoval]oll rnocností poclzemní: lre-
]ru]tivovaní tenrná síla nedorťrst,á nikcly osudu a jeho zákonrré
tilenité logiky a organisace, zristává stále náhodou a ]<atastr.tréou,
rrepoclropiteln;.irn a bezsmyslnynr externporenl vÝr,ojrrélro tIr'n-
tttit-l,tt. Ktrlturrrí člor.č]r vi, že i tnly odpovídají na otázlry, a orl-
1tor.iclnjí poclle toho, jalié sr'ětlo sc jich t-itže. Co orlpor'idá rrÍtlrr
r, lticlr rlnes, není |"otéž, co oclpovídalo na pňiklacl človělirr arlt'ir:.
jiéniu; náš osrrrl jest rozclíln1i sanrfnr pojmern sr.;í'rn otl osurltt
ieho; náš leží v naší hrudi, jest preformován v našem c,hara]r.
l,t:rtt, osttd človčika anticl<ého byl bohy zar,ěšen nacl nírn jako
l,etnnii strrlha. nevyzpylnii i neclost,rrpná ničí myšlence, rttce ltri
( i l n l 1 .

Iiult tcrnrr.Ýc}r podr'čdomych sil a nocností jesl, již v tom,
tr.rll išujili sc pÍesně ocl sil světl1fc}r a jasn1ich; liulb mysteria jest
.;tŽ r,' toru, odclěluje-li se ocl pouhé náhody a jin;ich znelrodnocu-
'1ících pŤedstar-, otl pouh;ich nrátolr rnysli rrebo pfelucl obraz.
ttost,i a clruravÝch nervťt, snírná-li se s něho kažrIá zmalicherůu-
'jíci r1riržrIir.ost, r'rací-li sc tnu prir,oclní, rvzí a r,eli]rÝ smysl; ne-
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koketujeJi se s ním práztlně a malicherně a nezneuživá-li se hcl
k dekoračnÍm paričelrlm.

KulturnÍmu člově]ru jest vlast,ni zvláštní smysl čistotrrost,i
a ryzosti, kterf poznává specifickou krásu a sílu lražclélro živlu,
obor i meze jeho prlsobnost,i; vL, t,e jako Antaeus jest nepŤemo-
žiteln1t jen pot,ud, pokud stojí pevně na mateŤské prldě, pokurl
nevyšel z hranic, lrteré jsou mu položeny cel$m charakterem
jeho. Kulturní člclvěk miluje hierarchii funkci a r'zájemnou od-
vislost i podmíněnost jejich; v|, že síla jejich roste, jak si člo.
věk uvědomuje a pokud člověk ctí jejich charakter a ráz.

Ve v5tvoji uměleckém stŤídaji se a odpovidajt si cloby, kdy
trmění vystupuje ze sv1ich mezí a vniká do oblastl sousedních,
a doby, kdy umění vrací se do své vlastní i.íše a rrvěrlomrrje si
zmocněně svoji specifickorr jedinečnou siltr, svoje vlastní kouzlo,
svoje vlastní ressource. První doby jsou jakési ,,wanderjahre..;
umění obohacuje se tu o nové zkušenosLi, množi se látkově, ale
hlavně bezděky a nepÍímo vyvíji v sobě smysl pro vlastni svŮj
ráz a vlraz. Doby druhé jsou doby vlastně umělecké, doby tvor-
by a stylu, doby kulturnl. Umění soustť.eďuje se tu na vlasl,ní
své tvárné síly _ a styl není nic než koncentrace.

Umění procházela ďo nedávna v Evropě a proclrázejí stále
ještě u nás dobou beztvarosbi a roztÍlštěné roztěkanosti; teprve
v posleďních časech vracejí se k sobě a ovládajt se vnitŤní zá.
Jronnou lrázní specifického svého rázu i v razu. Takov;i jest
vlastnÍ smysl vŮle ke stylu, touhy po l<ultuŤe.

Kulturnl člověk, kulturní doba cítí z$šeně a zvlášt,ě jemně
specifickou krásu i sílu každého umění vi, Že každou věc lze
ovládnouti jen z poznánÍ jejího rázu, její organisace, jejího ur.
čení. Nemiluje poesie, která chce soutěžiti s malbou nebo hud-
bou; nemiluje malby,která se pŤenáší pŤes tvárqá kriteria a chce
filosofovati nebo napovíclati hudební akordy. MalíŤ, kterf hněte
barvy jako sochaÍ hlínu, mriže bJ'ti pro chvíli velmi zajÍmaqi
a silou talentu nebo za zvláštnÍch podmínek udržeti se i jako
bohat,f osobní zjev - ale zákonnf zjev to není, a v jimka po-
t,vrzrrje i trr vžclyr:ky jen pravirllo. [Jmění, které nel<u]t,ir'rrjc

svÝch viastních pevn1ich a pružnJrch orgán ,lrt,eré opouští vlast.

l|"tzeml, aby na umě$ch chr1dách běželo marně o závod s umě-

ním sousedním, nemťtže dlouho odolati ripadku.
KulturnÍ umělec obmezuje se rád a dobrovolně; pÍijímá dělbu

práce , a nic není mu milejšl než zílŽiti co možno stezku k své.

mtr cíli, znesnadniti si co nejvice vítězství. Respektuje pŤede.

všÍm svr1j nástroj, jeho ťrčel, jeho nreze, jeho vlastnÍ a největ'ší
prisobivost. Jest pral'da, z nouze jest možno rozštípnouti dňíví
i motykou, jako jest možno rft,i priclu i sckyrorr; jest možno
7, riovze sekat i bajonetem a bodat šar'lí, a rreni pochyby, lze
takto zabít i člověka. Ale rršlechtilf človčk nezabíjí Inždou ra-
notl, nezabíj1 lrteroukoli zbraní, n brž jen ranou, k níž byla
zbraťl zhotovena a pro niž jest zbrari nejlépe organisována. Za.
bíjí jen ranou nejvybrarrější, nejnesnadnější, jen tou ranou, k níž
inspiruje jej charakter zbraně.

Stejně tak i kulturní umělec inspir.uje se ke svému dílu poesií
svého materiálu, vnitÍními možnostmi, které obsahuje, a pohrdá
lražd;,*m vítězstvim, které není koupeno za cenu nejcurlnější
pÝchy.




