
257

IlodnoÚy kulÚunní a mocnosÚi životní

Protest proti ntnohému

,Iest u člouěku í něco, co chce slottžiti' (Goethe)

t .

Ničeho smysl není dnes tak vzácn;i u nás jako smysl hodnot,
kulturních, ano vzácná jest i již jen jakási tucha o nich. Všecky
snahy soustňeďují se dnes u nás skoro v1ilučně na pokrok hmot-
n;i', hospodáŤsk , politickf, nanejv;ilš osvětn;i - a nic není za
tím a nad to. Rozmáhá se všude povrchní racionalism' nasy-
cen1i a velmi s sebou spokojen1f, a krátkozrak utilism začíná
or4ádat cel1i život. Ze všech složek životních cení se nejqiše
a r1i,lučně rozumovost a pňehlíží se, že rozumovost nezaručuje
nikterak největší sílu a největší v1ivojové možnosti - spíše
naopak: rozumovost byvá až pŤíliš často jen znakem toho, že
plivodní síla životní vyvětrala a kouzlo jeho vyvanulo a že ži-
vot ochladil se tu již a seschnul v pevn pŤehledn tvar, kter1i
jest, již počátkem kornatění a odumírání. Ut,ilism cení všecko
jen po tom, prospívá-li mu to, a ovšem prospívá-li mu to ihned,
bezprostŤedně, hmotně, hmatavě. Ale v tom již zase jest uza-
vŤen lrlam a jsou dány podmínky k podceůování hodnot nej-
vyšších: neboé nejvyšší hoclnoty nejsou užit]iové ve všedním
smyslu slova, ričinek jejich nemriže se dostaviti pňes noc' ne.
boé prisobí z velik1ich clálek, a tedy pro lidské pozorování
opožděně; a pŤinášejí-li i prospěch, jest to prospěch vnitŤni
a celkov1y', kter;i' b vá nejméně pňÍstupn povrchnímu pozo-
rovat,eli, Z etiky chápe se jen její nejobmezenější a nejnižší
část:. mordlka, a ovšem jen morálka kupecká, morálka směny,
morálka bezprostŤedního a hmatavého užitku. Že Ťíše etická
jest Ťíší vzpoury a činu, že etické hodnoty musí b ti stále
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258 znova prožívány a plobojovávány, zapomnělo se pÍíliš rychle
i tam, kcle b;il 'ala pŤed léty toho alespoĎ tucha. A s tím sou-
visí těsrrě i ne cta k vlastním tu rčím hodnotám životním, kt,e-
'rou vidíš na všech stranách; v1fše než člověk tvrirčí cení se
člově]< reprodukující a popularisující; v;iiše než čirr cení se práce;
nad osobnost svézodpovědnou sbavi se poslušn1i člověk formul.
koqi a mechanism a schematism zavaltrje dnes život, jako jej
zavaloval diívc.

Znesvěcen jest život pro éormulku a znova páše se na Životě
lri.ích a v podstatě stejn;f hňích jako dňíve.

Budiž mně rozuměno: pŤeji si pokroku hmotného, hospo-
driŤského, politického i osvětného jako kdokoli z vás; a vím,
že nemáme ho posud dost,i. Ale co žádám a musím žádat, jest,
a.by si lidé uvědomili, že všecek pokrok hmotny i osvět,nf jest,
jen stupněm ]< čemusi vyššímu: ke kulturním hodnotám. Kde
stává se cÍIem sám sobě, kde nechápe se a nepojÍmá se nic nad
něj, tam vede rovnou v civilisované barbarství, k otupeni srdce
a k zakrnění duše. Nemám nic proti osvětě; naopak: pŤeji jí.
Ale jest, tŤeba poznati, že z osvěty mriže se st,áti a stává se
vpravdě již často osuěldŤstui a osvětaňení, nová Íorma Íilistrov.
stvÍ, a že vedIe star1fch filistrri vlastenecko konservativních
jsou možní a rostou již filistňi pokrokáňštÍ a osvětáňští, kteŤí
věií v pokrok jalio v dogma a ubíjejí jím život nebo hriŤe: vy-
sušujÍ a odkrevují jej, zasypávají rozumáŤsk1i?mi struskami jeho
horké tvrirčí zdroje; fil ist,Ťi, jimž rozumáÍství vypilo všecku
krásu a poesii, všeclro umění, všecko mysterium. Nepomlou-
vám protilrleri]ralismu _ naopak soudím' že jest užitečn11l i nut.
ri1i u nás _ ale tvrdím, že jest negativrr a nem že vyplniti
života moderního člověka, aniž ho poškodil. Smysl a ričel má
jen tanr, lrde jest cestou lr vyšším kladrim, k očištěn;fm hoclno-
tám rráboženskyrn nebo k jinym hodnotám nadosobnínr.

U nás ztotožfiuje se šmahem civilisace s kulturou. Ale ne-
právem: pochopiti rozclíl mezi nimi a tozpor mezi nimi jest
právě počáteJr a ztozeni čIověka vpravdě ]<ult,urního. Civilisace,
to jsou: dobré e rychlé železnice, roz]rr'ět hospodáŤsky, racio-

nální těžba z pridy, komÍort v obydlí a hygienické podmínky

životní, slušnf tisk denní, čisté prádlo, rozumná a ričelná strava

i Životospráva, lázně, pokrok inžen11irsk;/, technickf, politic.

kÝ. hospoďáŤskf, zdravotni. To všecko mriže míti národ a člo-

uÉt, 
" 

pňece mriže b1fti barbar. Mrižeš žíti životem rozumovfnr,

s[Ťízlivě a ričelně, a pňece mrižeš byt,i po duši a po srclci i po

vyšších stránkách intelektu mrzák, člověk, kter;f zahubil v sobě

život duše, kter1f nevidí dáI než na špičku nosu' jemuž cely boži

svět jest něm1i, hluch1i a mrtv5i, jemuŽ nešumí odnikud zdroje Ži-
vota a jehož sám stín, kam padne, otravuje všecko mrazem a smrtí.

Naproti tomu mriže žíti divoch, kter1i' nemá nic z těchto tak
zr.anych vymoženostl civilisace, životem kulturním; mriže cí-
titi, jak vlá jeho životem tucha čehosi božského; pŤíroda hovoii
k němu a nebe sestupuje ve svátečnÍ chvíli do něho; má své
bohy, svou vlast, své piedky, jest svázán s nimi i se svou pťr.
dou svat1im poutem. Každ! den jeho má své dílo a svátky jeho
jsou plné smyslu a zasvěcení' Má svou poesii a své unrění, svotr
tradici i sv j obŤad: jeho smysly básnÍ, jeho duše kvete a žene
nové orgány jako keŤ nové pruty. Život' jeho jest posvěcen ve-
lik mi kladn;fmi hodnotami a prožitf obsah jeho duše jest bo-
hatší tvrirčími silami neŽ život' nejkorektnějšího evropského ro-
zumáť.e, ktery si jej riplně vyložil a svedl v Ťadu formulí a for-
mu l e k . . .

Nemusím snad ujišéovat, že nepomlouvám tím civilisace. Na.
opak: miluji moďerní civilisaci, dovedu ji oceniti i užíti jí, jest
mně zdrojem radosti - ale není rnně sumotl všeho, není mně
cilem a vrcholem dění lidského nebo světového, není mně alfou
a omegou všeho lidského srražení. Neňílrám také, že musí byLi
rozpor mezi ní a ]<ulturou duševní. Naopak: rozpolu toho ne-
ma b!,Li a není tam, kde civilisace plní svrij rikol, kde jest niž-
ším stupněm kultury a cestou k ní, kde prostŤedkuje vliv hod-
not tvrirčÍch a kulturních, lrde je uskutečIiuje a ztělesrluje, kde
slouži. kultuŤe.

Ale v zemi, v níž vládne pokrokáŤská pověra jalro u nás,
musínr zdriraznit,i: byly věky dávno minulé, které byly velmi



zanedbány v pokroku hmotnérn, hospodáíském, politickém
i osvětném, a pŤece stály vysoko kulturou nad námi' Život, je-
jich byl nesen hodnoLami, kter;?.ch jsme my pozbyli. Neměly
snad vyvinut,;irch metod vědeck1fch, ale měly za rrě poznáni in.
tuiliuné, náhradrr nikterak niŽší, spíše naopak. MéIy jistotg a kla-
dg, kte unikly nám; byly vázány velik;fmi konvencemi a r,ě-
rami a právě proto mohly se soustÍedit ve styl a zanechat díla
zákonné krásy, o níž se nám ani nesnilo. Genius k nim hovorYil
a ony dovedly mu naslouchati. Činy dovedly odpovídati na vše-
cky inspirace života. Jsou veliké ritvary a celky, my jsme verlle
nich tÍíšé a prach.

I T .

Den co den udivuje mne znova a znova' jak málo jest u nás
chápána t,vorba básnická a umělecká, jak se,,."o"u-i její pod-
statě, jak nám urriká sám ráz činnosti a sám děj tvorby toto'
A pňece byla již ňečena i moderními filosofy ď vědci slova,
která pojímají správně svéráz tvorby umělecké a básnické a vni-
kají hluboko do děje tvŮrčího.

. Zkoumáš-li omyly, které nám zazdivaji cestu k správnému
hodnocení tvorby básnic]<é a umělecké, pochopÍš brzy, že vět'-
šina jiclr dá se svésti v základní koien: ztot,ož uje se činnost
umělecká a básnic]<á s činností l.ědeckou, poznání básnické
a uměIecké s poznáním naukovym. Umění a poesie jsou zná-
sil ovány rozumái.stvím; žádá se po uměni a po po.,ii, co ne-
molrou dáti, necítÍ a necení se' co mají a mohou dáti.

Správn;f pohled na věci uměIecké a básnické nemrižeš získat,,
po|ud nepochopíš, že poznání umělecké jest cosi suého clruhu,
že lišÍ se pojmově a zásadně od poznání ,,ěd''iho. Činnost vědní
chce zíslrati všeobecn;Ícli pojmri, činnosti umělecké a básnické
jde o poznání věcí jednotliv;fch. Vědecká činnost jest, činnost
abstraktná, činnost, básnická jest činnost intuitiurui. Poznání
vědecké chce podat veliké generalisace, abstralrtn1f a všeobecn1i
vfklatl cÍění světového i lidského. Básník 

" 
u-ěl.. naproti

tornu jest milenec věcí a stavri zcela určit1fch a konkretních,

;"ai' '.ĚnÝ.h; jest opojen cele kouzlem prchající ehvíle, lrterá

l. n.,,.".í. Vědec podává rrejvšeobecnější formu dění, básník

nebo umělec jeho formu nejužši, jedinečnou; tam snaha oĎe-

imottt svěL, zde touha proniknout život a promilovat jej v tom,

co n'á nejkŤehčího, nejmilostnějšího, nejprchavějšího, co ,,lá-
me se a hasne, zatítn co hovoňíme... ,,Aimez ce que jamais orr

ne verla deux Íois,..1 ,,milujte, co nikdy dvakrát neuzÍíte,.. jest

vykŤik vyražen;f ze samé duše básníkovy, a snaha dáti nárn

piornilovati toto prchavé a nenávratné kouzlo životní jest

právě jeho sen a cíl jeho snahy.
Poznání umělecké a básnic]ré jest svět sám v sobě uzavŤen;i

a dovršen;i; co opravdov1f básník nebo umělec poznal, poznal

pro věky, poznal navždycky: st,ojí to zde jako cosi celého a jed-

notného, jalro akorc{ světla, jemuž nelze nic ubrat, ]< němuž ne-
lze rric pňidat. Jest to pohled světelné int,uice vržen1f do mlh
a svárri života: co vynesl, leží pŤed námi jasné, bezesporné, je-

dinečné, riepochybné - koňist duše zažehlé láskou, koŤist vy-
koupená bolestí a posvěcená mihotav1fm bleskenr osudné chvíle.
Poznáni vědecké neustále jest pi.etť.ásáno, opravováno, doplrio-
váno - jsme zde ve sféňe věčn;ich pochyb, věčné kritiky, věč-
ného pokroku, ale i věčné rozkolísanosti a nejistoty. Na pridě
pevné a nesporné stojíme r,šak v poesii a v umění: co uměleck;f
nebo básnicky čin, to hodnota neměnná, položená mimo dosah
všeho pokroku. Měni se ovšem technika umělecká a jest možno
snad i do jakési miry ňíci, že pokračuje, ale ve vlastní vnitŤrrí
Irodnoty umělecké a básnické nemá to vlivu. Básnická veli.
kost Shakespearova nebo Calderonova není zasažena tím, že
dnes pracuje se v divadelních hrách bechnikou, jak Ťíkáme, vy-
spělejší; tato t. zv. vyspělost záleží v tom, že technika ta jest

rispornější neb ričelnější. Ale spornost a ričelnost jsou pojmy
hospodáŤské a ne básnické a rredot;Íkají se básnického poznání
světa a duše, které jsou uzavŤeny v oněch dílech. Poznání umě-
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262 lecké nebo básrrické jest jisté a bezesporné * v tom právě jest
kulturotvorná síla umění, jeho v;tznam společensk;1i' aa,,a ',a*
hodnot,y mimočasové.a nadčasové, cosi pevného a nekolísavého
v moňi nejistoty, pochyb a změny. Poznání básnické neb umě-
Iecké jest neseno intuicÍ a znakem intuice právě jest tato beze.
sporná jistota: v intuici pŤitakává nebo popÍrá právě mnohem
víc než rozum' zde pňitakává nebo popírá cetá bgfust lidskd,
všecko vědonré i podvědomé v nÍ. poznani umělecká a básnickéjest takovéto zmocněné poznánÍ celou byt,ostí lidskou a logikajeho jest, mnohem tajemnější a klikat,ějši, hlouběji ukrytá než
logika rozumovosti..V uměleckém pozná',i 'io"'t''i se, jinak ňe-č,eno, uice bytost,i lidské, vice celku bytosti lidské nez v poznání
vědeckém. V poznání básnickém a uměleckém organisuj. ,. ,,"rozum lidsk;,i, n;Íbrž síIy životni, a nejtemnější a"nejkoňennější
sÍIy životní.

Tím jsou uměriÍ a poesie omlazovatelky života, tÍm jsou
rnocnosti životodárn.é: stále tryskajÍ z nich teplé prameny,
tekuté ohnivé síly, jimiž jihne svět, kter;i ly ;in"ť zestaral
a zkoral v skepsi, rozumáňstvÍ a abst,raktnictvi. Jimi vylévá
se ve svět znova a znova požehnání jistoty smyslové a beze-
sporné, jimi dobírá se pozdnÍ čIověk, zatlženlr zkuienostmi a po-
znatky tisÍci a tisíciletí, prvotnÍ svěžesti, 'ity 

" 
t"t,toosti. "li,oisestupuje proti toku časťr k pramen m, k prvotním sladkfmjistot,ám, k smyslné nevinnosti a celosti. Tě;, kdož vidí v poe-

sii a umění ztělesněnf rozum' uniká tím vlastní ráz, kouzlo i qf-znam těchto ritvarrl jako hodnot životodárn1fch a tim i kulturo.
tvorn;fch. V umění a poesii tryská mladosta sí/o světová a Životní
a ne rozumnost nebo logičnost Životní. V uměni a v poesii orga-nisujÍ se po prvé síly, J<teré zaplavují často z potátku ničivěživot, aby jej poslé"e.svlažily a oplodnily. V dilech 

"-c"i 
a poe-

sie, pokud jsou to díIa opravdo,,á, oy,'áší tvtlrce první nezkro-cen;7 ohelí lťrna zemského; ovládnouii i.j, rozděliii jej, utňíditijej, zeslužebniti a zužitečniti jej, !oé íkol dob pristicn, tte"ovytěžují takovy čin a žijí z něho. Čin jest vždycly coJ i"acio-náIného, cosi, co lze ovšem logikou ex post zdťrvodniti a vvlo.

ŽíLi, ale co jí nelze pňeclvídati ani urpíšiti, co jesl rrec1osLuprrtl

,,,,^, analysujícímu i všem jeho metodám a násírojrint; a z či-

n.u žije právě unrění a poesie. Čin jest vyron síly a síla rná ovšenl

sv j srnysl v hospodáŤství vesmírn'ém a své míst,o v soustavě

logilry, ale logika m že se jí pňiblížit jen nepíínto, lrclyž se byla

síla ochlaďila a rozměnila r, užitkovost nebo ričelnosl,. Sílu cí-

tíme vpravdě vždy a všude jako cosi minrorozumového, narl-

rozumového nebo protirozumového; rozumnost ji mtiže ex post

ospravedlflovati, ale postavím-li ji pňírno pŤed její zjev, děsí se

ií jako něčeho, co se jí vymyká.
odtud plyne již jasrrě porněr uniění a pocsie lr mravnosti,

poměr tak často a tak nešéastně rozebíran;Í a pi.etŤásanf. Mrav-
nost jest nejvyšší stupeů ričelnosti a rozuíu}osti, a pokud jesb

ien to, vymyká se jí poesie a umění plrrě cel;im svynr rázenr'
jako se jí vymyká každá mladá síla. Nepravím íím, že uměrrí
nebo poesie jsou protimravné nebo nemravné - nilroli: jsou
jen mimomravné nebo bezmravné, to jest nedají se hodnotiti
morálkou rozumovou a užitkovou, stojí prostě mimo její kriteria.
Tím nepopírám logičnost,i umění nebo poesie, ani jejich et'ičnosti;
rrikoliv, umění a poesie mají svou logičnost, své dŮvody, svá kri-
teria, ale jsou to právě jejich |ogičnost', iejich divody, jejich

]rriteria a ne logičnost, drivody, mravnost běžného všedního
užit]rového života. V umění a v poesii organisují se po prvé nové
lrodnoty životní a u síle, s jakou tryskají, bouŤí se, svái.í se,
organisují se, jest jejich logika i mravnost. Tyto síly jsou síly
smgslné, a proto logika jejich i etičnost jest logika a etičnost
smyslová, podvědomá, celobytostná, něco, co stojí proťi vší

historické dialektice, v jakotr štípá a dělí ad usum clelp}rini tyt,o

hodnoty béžny praktick1f život. Všecka nrravnost a logičnost
umění a poesie jest, aby byly opravdu silné, aby byly dílem
krásnjlch mlad1ich bohat1/ch organismťr - o ostatní starati se

trejen nemusí, n;ibrž nemají, poněvadž je to již zeslabuje' Umě.

ní a poesie, které jsou opravdu mlaclé a silné, mají j|ž t,ím sa-

m m i pravdu i mravnost - to jest: jsou zestárlému světu

nutné a nezbytné a svět již dovede zaŤaditi si je do soustav lo-
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gic\fch i moráIních, dovede již z nich vylouditi mravnost, tičel-
nost, užitkovost et tout Ie reste.

Tím však Ťekl jsem již také, že umění a poesie opravdová,
poesie opravdu mladá a silná, nechce nikdy vědomě a rimyslně
nemravnosti nebo protimravnosti. Nikoliv: stojí prostě mimo
všecky tyto pojmy, jsou jí cizí a nepochopitelné. Jest smyslově
nevinná a v bec netendenční a bezelstná.

Člově]r stojící mimo poesii a umění, pozorovatel-filosof, mtiže
ovšem zachovati si i pied tímto divadlem vždycky poněkud
znepokojiqfm svr1j klid a svou víru, že konečnfm cÍlem všeho
dění, každého děje a procesu lidského jest mravnost. AIe pod-
trhuji: konečngm cÍlem. Do té doby musí nechat prostě poesii
vyžívat se a pňinášeti jí drivěru, že se dovine sama poslé'. 

"tikya doorganisuje se nakonec mravních hodnot, dobojuje se zchlad-
lé ričelnosti a celkové pÍehledné rozumovosti. Nesmí však pŤi-
stupovat k nÍ pošetile s rozumáŤsk m a mravnostním pravít-
kem a ukazovat jí pŤerislužně k tomuťo cíli nejkratší vz.ducho-
vou vzdáIenost. Vzduchové vzdálenosti jsou totiŽ právě jen
vzdálenosti vzduchové a chodí se jimi velmi pohodlnďod města
k městu jen na mapách; cesty pozemské jsou na štěstÍ rozma-
nitější, bohatší, kouzelnější, vinutější, klikatějšÍ, pestŤejší, ale
také loudavější; a také se rádo na nich odpočívď nebo chodi
oklikami. Neboé náš pozorovatel-filosoÍ musi míti toli]r filo-
sofického klidu, aby pochopi|, že nezáIeži zd,e na cíli, n;|,brž na
procesu, kter;im se dovíjí poesie nebo umění tohoto cile. C.il ten
jest vnějškovy a dan;17, ale proces, kter;im se ho dosahuje, tvoŤí
zvláštní ráz a kouzlo poesie a uměnÍ. Cíle tohoto dojde umění
nakonec vždycky, jakmile jen dostatečně vychladne; až bude

plně vystydlé, bude pak i mravné, bude již nesv dné, neboé
bylo zatím vyčerpalo všech sqich sil v uzitkorrych stuzuacrr'
Tohoto konečného ci\e, žel, došlotedy posud umění každé a nenÍ,
dvakrát žeI, také pochyby, že ho oďJae i napŤíště. A starostí
naší měIo by byti, ne aby došlo ho jak možno ''á1dňí.,., n;fbrž jak
možno nejpozději _ bude to, opakuji, vždycky ještě dost brzy!

Goethe krásně a správně vytfká jako 
-ráz'tvorby 

opravdu

básnické jakousi náměsíčnost. opravdová poesie a opravdové

í*o"r trteda si zvolna cestu ve tmách, hledá si ji rizkostlivě

il-"t.-, asi jako si ji hledá koŤe1 stromu. opravdové umění

""zi"a 
plně milostnou něhu a požehnanou plnost chvíle _ umí

"'1.ar.ti. 
Ne cíl, ale dráha sama' proces a děj sám je okouzluje

I poutá. opravdoqi tvoÍiv;il umělec nebo básník nemá intencí

,,i.. '..z strom nebo jiná rostlina; má jako ony intenci jen jednu:

chce rrlsti, poněvadž rrlsti musí. Neznásilriuje a nerozrušuje se

ro,u-o.,y-i záměry a ričely. Cítí se orgánem, jímž s9 chce vy-

sloviti síia. Všecka činnost jeho jest v tom, že jest jí poslušen

a Že ji povoluje. Chtíti a musiti kryje se v něm riplně;nechce

než to, co oprá,,du musí. TvoŤí z nutnosti a tlaku chvíle a jest

ve svém srdci nevinen tím, co lidé z jeho díla učiní.

Vlastní kulturní nebezpečí, které vězí v racionalistickém

a rnoralistickém stanovisku k umění, jest v tom, že svádí a nuti

skoro umělce, aby umění padělali a vyráběli po rozumov1ich

radách, záměrech, pÍedpisech. Vlastní tvrlrčí organick;f děj ne-

cení se a necítí se; jemu se nerozumí; nikdo neumÍ zahloubati

se do jeho jedinečnosti a nenávratnosti; za proces žádá se ihned

v1isledek a cíl. I jest pňirozené, že se vylhává tento-v1isledek

a cíle že se dosahuje jen abstraktrrě, naolro a uměle. Za vnitňní

organick;f rúst a děj tvrirčí dává se náhražka, dává se rozu-

movy a abstraktní pŤeklad, opis nebo padělek tvrlrčího myste-

ria. MnožÍ se a množí se lžipoesie a lžiumění, které vlastní

tvrirčí děj simuluji; častěji a častěji vyskytaji se díla, v nichž

se o umění jen hovoňí, v nichž se vša]r opravdu nepoddud, Lid'é

spokojují se t"nde,.cemi a soudí umění po hrub;fch racionalis.

tickych schematech; nesmírně odlišené a proměnné bohatství

živého umění a vnitňního dění jest pŤemalováno několika hru-

bjlmi vnějškov1fmi patronami.
Taková doba podvádí sama sebe. Podobá se šílenci, kter;f

by chtěl živiti se chlebem malovan;im za chléb opravdovy.

Získati chléb opravdovj' dá ovšem mnohem více práce; proces
jeho vzniku od zrní, které se seje, aŽ do těsta, které se mísí

v díži a jež se sází do pece, jest zdlouhav;f a trudn;i'.



266 V žádné době nehemžilo se tolik padělkrl a náhražek umě-
Ieckych a básnick1ich jako dnes. Nikdy neŽili lidé tolik malo.
van mi hody a nehÍáli si tolik ruce u malovan;ich ohĎr1 jako
dnes.

NenÍ kultu životodárn;fch sil a mocností.
Lidé v pohodlném a zaslepeném sebeklamu spokojují se

hračkami a žasnou pak, že život schne a vadne od.koÍenri.

I I I .

Znakem všech kulturnÍch dob jest, že uctívají mocnosti ži-
votnÍ a umějí užÍti pňítoku sil, kter;f pŤinášejÍ' viai a ctÍ v nich
cosi svatého; božstvÍ hor'oŤí jim z nich. NepodezÍrají jich, ne-
zeslabují a neŤedÍ jich, neumlčují žadné z nich, '..'.,."nii žádné
z nich; dávají jim nejprve. vyžíti se. opravdová kultura po po-
jmu.svém posvěcuje všecky sÍly životní a hledá a nalézá pro
všecky místa ve své organisaci, part ve svém duchovém or-
chestru. Kultura jest uvědomělá metoda život,ní a životnÍ me.
toda neničí nic z dar a sil životních; to činí člověk jen potud,
pokud jest ve stavu hrubého experimentovánÍ a žije oa ,,a-
hody k náhodě.

Živly iracionálné jsou všem kulturám zastiená božstva, no-
sitelé života. Svrij P.oměr k nim hledají a nalézají doby vpravdě
kulturní v tom: chtějí je'organisovati, dovésti jich vdoč,,ě uzit,
umístiti je tam, kde neškodí, n;fbrž prospívaji. Dionysk1f kult
sil a mocnostÍ životních i jejich opojneho mysteria nevyznaouje
jen antiku, žije pod jinfm jménem i v gotice. Smyslu pro pi-
tvornost, nestv rnost., karikaturní nespoutanost, t,errrnému ,*y,-
lu životní plnosti a bouňlivosti doveáe antika popŤáti, aby se
vyžil na. vázách, kde vytváňí kreslÍĚská arcidila jedinečného
rytmu i jedinečné v1iraznosti; a stejně gotika, toto umění nej-
kŤeséanšt,ější, dovede na svfch t<atearatacn umístit ,,yluo.y
nejbizarnější a nejchoulostivější, pied nimiž by se kňižo',,ál d,...
kdekdo a nejen clnešní ]ilerikáI. Řuskin vJ'borně upo"o"nil, Jakpodstatu gotiky činí tato svoboda, tato touha 

"yziti 
se celf

26?
volně ve tvarech nejbizarnějších, touha po kypivém varu ži.

votnÍm, po jeho nepŤebrané plnosti a pesťrosti. A pňece dÍla,
v něž je gotická kultura učlenila _ ]rabedrály - jsou celost
saIDál konstruktivnost sama, domyšlená logika sama' ričelnost
sama; jsou to organismy opravdu kulturní, věrné podoby sou.
dobé společnosti, spjaté pod jho velik1fch nadosobních hodnot.

Všecky síly život'ní, i nejtemnější' i nejméně pŤebrané, došly
svého mÍsta a určení ve velikénr celkovém organismu; nepod-
rfvají ho jako jed, ale nesou ho jako základy zdraví. Nesou
ho, ale ovšem jsou i jím neseny' V tom jest tajemstvÍ kulturní
organisace, že všecko i nese i jest zároveř. neseno, i slouží i vlád-
ne * ve svém okruhu a ve svych mezích.

Velikost kultury je v tom, kolik organisuje a jak jemně t,o
organisuje. Ale nenl to dvojí problém, n1ibrž jeden problém:
čím většÍ okrsek má b}tti zorganisován, tím pŤesněji, určitěji,
odstíněněji, jemněji musí se to státi, ač máli to bft organisace
opravdová. V opravdové organisaci musí b;it umístěna každá
síla, a umÍstěna na mÍstě jedinečném, jeďirrě ií pŤíslušném; čím
vÍce jest sil, jež musí b ti organisovány, tím více míst musí
b ti pro ně vyšetÍeno a celek jest palr tím bohatší odstlny a pŤe-
chody.

Ale podmínkou takové kulturní organisace jsou nejprve pev-
ná kriteria, bezesporné jistoty, absolutní hodnoty: z nich mo-
hou bfti teprve odvozeny hodnoty relativní. Kde nenÍ těchto
velik ch bezesporn1ich jistot, kolísá a chr'ěje se neustále vŠecko;
odtud i nervosní strach, vlastní naší racionalistické době, z tem-
n1ich mocnostÍ životntch (z těch, jimiž právě žije umění a poe-
sie) nebo alespoř nedrivěra k nim: společnost špatně sklíněná,
společnost neopŤená o jistoty nadosobní děsi se jejich nárazu,
poněvadž počítá neustále se zhoubn;í'mi otŤesy, s možností, Že
bude jimi rozryta a podryta. Společnosti o absolutních věrách,
o nadosobních jistotách strachu toho neznajÍ _ a již t,tm jest
jim dán největší dar, pravá kulturní milost, která mrlže b;y.ti
dána člověku. Strach a utrpení ze strachu _ v to dá se svésti
všecka bída lidská, alespoů to z ni, co nejvíce pokoÍuje, nej-



268 vÍce zotročuje a ochromuje člověka, co nejvíce otravuje samy
koÍeny radosti životni a podr;ivá všecek karaltter a jeho hrdost.
Kultura jest teprve tam, kde není strachu a kde není utrpenÍ
ze strachu _ ]raždá kultura jest liultura životnÍ radosti. Se-jmout pokoňující kletbu strachu s duše lidské, hle, toé sánr ko-
nečrr;f cil kulturní.

Vyt,voÍení lidské osobnosti není nic víc rta pŤekážku než
strach _ a osobnost jest první a základnÍ hodnota kulturní.
I{de nenÍ osobnosti, není kultury, ale kde není jistot nadosob.
rrích, není dvakrát kultury, poněvadž rrení ani osobnosti, která
by mohla státi bezesporně a pevně, radostně, silně a nebojácně
na své postati. Aby mohla st,áti pevně a bezesporně, musí mit,i
vymezen;/ okruh: v něn vládne, za ním jest poddána; v něm
nese' za ním jest nesena; v něm podpírá, za ním spočívá.

Jak upraviti poměr osobnosti a hoánot nadosobnich, jak vy-meziLi a tím upevniti osobnost a opsati ji hodnotami nadosob-
ními, to je vlastní problém kultury, a siaré kultury ňešily jej
s jemností a silou, pŤed nimiž se musíš zachvět i dnes. o vě-cech.duchovfch byly sjednány rimluvy, které byly podkladern
i všeho života všedního a hmotného. ťyto hodnoiy.nadosobní
poutaly i osvobozovaly' osvobozovaly: snímaly s áuše jednot-
livcovy bňímě, jehož nemrlže unésti žádná duše, brimě hlou-
bání, věčnfch pochyb, nejistoty, strachu * trrimo, které dnesmusÍ bráti na sebe jednotlivec, chce-li b;fti mravrií osobnosti,
bňímě, opakuji, s něž není' Neboé jednotiivec, zaan1r;eonotli-
vec' a budiž sebevětši, nem že rozŤešiti si sám všecky věci ži-vota a smrti, rozuměj rozŤešiti je kulturrrě plodně , í,Iod,ě, tojest rozŤešiti tak, aby ňešení ta vedla a inspirovala jej á čín m,|t díl m, ke kladngm tu rčím hodnotam. Kultura dávala člo-věku tradičnÍ ňešení životních záhad a usnadriovala mu tímnebo lépe Ťečeno umožůovala mu tím jeho životní rikol; čIověkje pŤejímal a tím osvobozoval se od horkosti neplodného hlou-bání _ tím uvolrioval si sílu k vlastním tvrirčím činrim, k če-musi kulturně kladnému, k tvorbě nov;fch hodnot. Stará tra-dice a konvence postavila jej na p.rrrrou pr1du, vykrojila mu

ze světa nekonečn;fch možností, sporri a pochyb pevnf a určit;f

í'"t, 'r.""čnosti " ii'toty bezesporné a odtud, opŤen jsa o něj,

.'"u1"":; v něm jako ve své ose, nehloubal, nehádal se a nepŤel

.i .. 'ti'v a mátohami svého Tozumu' nj.brž tuoíil,
"" 

i;l;';"lastní pŤíčina jevu, že naší době nechybí nic víc než

.,o"",,áo'é osobnosti. Talentri, možnosLí, problémri, pochyb, zou-

íí"ii ""ao:í 
jest tolik, kolik jich nikdy nebylo, ale cel ch.a ho.

i""l'.r, áor, č"inr1, kladri a jistot kulturních méně než kdy jindy.

v,..t.o staré umění bylo vázané a poutané a v tom byla síla

i"ho. Dnes' kdy se ,,\,oloilo, vidíš, jak často se roztÍišéuje nebo

i"nrr'l t. .it.r''', kter$ch nemrlže b1fti dosaženo' PŤejímá iadu

p'ourern,i podsta[ně spekulativnfch, jež nejsou z jeho Ťíše,

iliero u''ikají jeho nástrojrlm i v1frazrlm a jichž ovšem nem že

se doiešit. Vypoušt,í si z rukou, co mr1že dáti, a nedosahuje

toho, po čem toužÍ. Jakási trapná, nespokojená problemat,ič-

nost jást znakem umění dob nekulturnich; časté omyly v nos-

nosti a zprisobilosti prostÍedkrl, v dosažitelnosti a plodnosti cílri;

schválnď a vyvzdoiovaná, neplodná a kŤečovitá v;fjimečnost

za plodné, širáke, spolehlivé, laslravé a oblažující pravidlo..

Z mocnosti Živoíní kleslo zde umění na soukromou zábavu

asouk rom1 i t rudm i l ovník r i ' V t akovémuměnímr ižesesou -
stŤediti -nbho vtipu, bystrosti, talentu, kritičnosti, práce- i tra-

giky - jen jedno n", iin, klaclnf čin a kladné hodnoty tvoÍící

kullu.u."Neboť tyto kladné hodnot,y jsou vždy v1irazem lásky

lr životu, lásky, tterá touží obejmouti a zažehnouti cel1f svět,

nikoho nevylučujíc, a pňitakává životu pňes všecko' v!9my na-

vzd'ory, velikou po.t.a"t vnitŤní osudnosti. Kde není této lásky

k poslednírn velik;im kladrlm životním, nemriže vzniknout umě-

ní opravdové, umBní jako kultura osobnosti. osobnost není v;i'-
jimďnost, není podivínství, není vzdor, není schválnost a osa-

mocení: osobnost volá po společnosti, domáhá se jí jako svého

korelátu. osobnost jest cosi, po čem se táže život a čím společ.
nost lidská odpoviáá. Uměni, které živí se z negativnosti, ze

vzdoru nebo hr1Ťe ještě z opovržení k velikJ'm nadosobním kla.

rlrim, jest vždycky malé; a nezdáJi se malé svfm vrstevník m,



2|0 tÍm hťrňe pro ně: budou souzeni a odsouzeni i s ním, až spadne
li'?."i::::LT*xT-é noci --1.t. ha..,u ;;i;;"i"' co ne-

IV.

Kulturní živo't. starfch i st,aršÍch dob měl svou nejvyŠší nad-osobní ideu v nábožerrstv'. Ť" Tvr' p",r.á.r"á".n"Ju,i.o'"o,,v niž ris[ily 
"n.:I'^:l'',životJ, ill :r ilq*.q"""iyie vseckyhodnoty kulturnÍ-: o.", kol"- 

"ií 
g.o"id*r 

"ety 
svÉt auchovyi hmotn'i. Nábož.enstvr aa"'r". pl.'"on, konečná kriteria všÍčinnosti lidské: kriteria '".;;;;"íJ estetická, hospodáŤská jakovědecká odvozovala '. 

".,ot,o iu',i.".'"lo prost,ňedečně. Vněmtkvěly koÍeny architektur'loj.""o".*e,'v n:n] byly dány jejichmožnosti qivojové i jejicil -.'."rvao"ženství pŤinášelo životuvšecky živly jeánoticíl všecko, 
"" 

',a"."je v li o,olni , poutá;t v nutnost, všecko, co [voňÍ 'tvt. v po,r"a,,i.r, .lř.i""uo,r,možné osobní odchylly, 
" 

p;;I;J#;h cíIech bylo lidst,vo sjedno-cené: tim byly životu áá,i ty il'i"ty a".n"vé, které činí z ně okulťurní tvar. Život by| r*io*.";istotami'""J",j'i.,, i'-;}''!"!ilfflé:Tj;: .' ery'"Ji''-í,'' " tom, že p"".ii.il"". ry
. .Řtkava se často: moderní člověk njak byry *ozna.',an y "an"z-."il;,.frTti*l{ ffirT*:ť;llakovou nebo onako" "Í".-";";oii."1'", 

boje o iotaiktere čin.rozdi| mezi slovv homoiusios. ^"i,^i,'t,,. rvroá.*i u.,?"oi,,u,..ytomu nedovede rozuměti, má 
"p;;;;; zakrněl smysl kujturní.Vpravdě ve sporech o dogmata iei"i*.r.a byly uzavňeny spory
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. o"ur."o. á.] l i,..u.;o o u, o Ťa d u ri tva r spo.

velikém naroz.n.t.o* :TŠ'''Íd{,.no".iu. i -",'u. vláJr.an,n,t i s.m e m " k ",ď #;#í ; 
.''Tř'".Já J,llfi ' iff a:i-lj.1i:*lťotázek modernÍch. 
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* o d ern íh o d rama t u .

Dnešní život, ztrat,il tuto ristňední osu a odtud kulturní bÍda

ieho: s náboženskou konvencí ztratilo umění nebo alespoř zne-

snadnilo si neobyčejně možnost stylu; žije dnes jen jako qfjimka,
jest zncmožněno jako veliká životní mocnost a kulturní ritvar.

A nebude lépe, pokud nebudou vytvoŤeny nové hodnoty nad-

osobní, nové jistoty všeobecně sdílené, jež postavi hráz dnešní
subjektivní rozkolísanosti a které ozdraví a soustňedí všeobecnott

'vrili k nov;fm velikfm Projevrim.
KrYeséanství, které r,ytvoŤilo v Evropě kulturní konvenci, jest

dnes mrtvé nebo alespori vystydlé, neplodné, ochromené. Ne-
mluvím ani o positivních st,átních církvích _ mám na mysli
samého živého ducha kŤesťanského' Positivní riňední církevnické
kŤeséanství jest dnes všude vyhasl;i troud: historickf formalism,
hledíšJi na věc theoreticky, policejní pÍisluhovačství státu, pa-
LŤíš-li na věc prakticky' Ale sám duch kňeséanskf stojí tu jako
vyhaslá studená mátoha. KŤeséansk$ duch nemá dnes, co by dal
a Ťekl většině lidí; vět,šina lidí domnívá se, že se obejde dnes
bez tohoto ducha a oprar'du obchází se bez něho, a prost1f spra-
vedlivf pozorovatel musí pÍiznati, že nedopadá to konec koncri
hrii.e s nimi, než by to dopadlo, kdyby žili cÍrkevně; naopak:
takto žijí čestněji a upŤímněji. To pozorovtiní musi zaznamenat
spravedlivf pozorovatel, byé jej bolelo sebevíc, a bolet opravdu
nlá proč.

KŤesťanství má pesimist,ickf pÍedpoklad, pŤedpoklad, lrtery
clává mu teprve smysl. Jeho podmínka a sám smysl jeho existen.
ce jest pŤesuědčení o bídě a utrpení žiuota pozemského. KŤeséan-
ství jest nesené myšlenkou na vykoupení z tohoto života; kŤes-
éanstvi slibuje Li, že ti dá duchová kŤídla, která tě vynesou
z tohoto slzavého ridolí. Ale clnes život pozemskf velil<Ó většině
lidí není slzav1fm ridolím a velké většině lidí žije se v něm neJi
dobŤe, asporl snesitelně nebo obstojně. Pňišla věda a pŤivedla
pokrok techniky, hygieny, v1fchovy a učinila zemi hostinnějši,
než byla v době, kdy kňeséanství pracovalo o své vridčí myšlence
slibu vykupitelského a hlásalo ji chudákrim a vyděděncrlm. Země
i život jsou opravdu dnes hostinnější, alespoĎ lidem chytrfm *

271



272 i to pÍiznati jest povinnost prosté spravedlnosti. Lidem chytrfm,
opakuji, a dodávánr: a škola stará se dnes opravdu o to, aby
k této prriměrné chytrosti uzprisobila co největší počet pŤíštích
lidí. CelÝ názor světov , celé hodnocení života změnilo se za
těchto nov1fch podmínek: život necítí se jako cosi provisorního,
nfbrž jako cosi lronečného. A ričelem jeho jest šJěsÍí rrizně pojí-
mané, ale vždy štěsti co největší a pokud možno největšího počtu
lidí. Člověk vžil se s kladnou smyslnosLí do pŤítomnosti; drivěŤuje
optimisticlry svfm smysl m, věŤí v štěstí, lrteré mu mohou zpro-
stŤedkovat nebo zaopatŤit. Tím jest kÍeséanství stržena pod
nohama sama pr1da, na níž stojí, tím jest ochromeno ve svém
ristÍedním nervu.

Znakem každého opravdového náboŽensťví jest potňeba jeho,
nutnost jeho: opravdové náboženství jest v}tkÍik vyražen1i
z tísně a rizkosti doby; v něm organisují se její nejhlubší potŤeby,
ono rozvazuje jazyk jejím nejskrytějším ťrzkostem i nadějím.
Svět nemohl v určit,ou chvíli obejít se bez kňeséanství: jen tak
jest, možno pochopiti jeho rispěch. Ale dnes opravdu kňeséanství
veliká většina lidí nepotÍebuje: proto ustupuje ze život'a a jeho
dllen do theologick1ich a filosofick1ich poslucháren, stává se
pňedmětem vědeckého a hist,oriclrého badání, i sentimentálni
hračkou salonních dam. ono, které kdysi sytilo jako denní chléb
miliony a miliony srdcÍ nejčestnějších a nejlepších, lrlesá dnes
častěji, než se zdá, na opium nebo brom lidí o rozbit;ich nerr'ech
a vyprahlé, popleněné duši, věčně nespokojené a r'ěčně žiznivé'
Je-li dnes kde ještě cítit, byé lehce, vlání živého ducha nábožen.
ského, jak vznášíval se privodně nad zástupy z evangelia, jest
to snad již jen v záchrann1ich akcích, obrácen;Ích ke společen-
sk m vyděděncrim velkoměstsk;fm, jako jest Armáda spásy.
Pitvornost a hŤmotri1f nevkus jejího ceremonielu nemriže myslící
duši a citlivému srdci zahlušiti skutečnost, Že zd'e volá cosi v dri-
věie a lásce do propastí bezejmenné bídy a pošlapaného lidství
tisícri a tisícrlv ubožcriv a doufá v čestnou a lids]<ou odpověď. -

Dnešní názor světovf a názor nábožensko kŤeséansk;f stojí
pŤíkŤe proti sobě. KŤesťanskf názor nedrivěňuje smysl m a za

klam pokládá všecko štěsti zemské; cílem jeho jest budiťi po. 273
.á",r"it 

a nevíru v štěstí a rozdmychávati touhu po duchové

"Ěito,ti, 
která umí jím opovrhovati' Jako všecky názory nábo-

ženské jest i světov1f názor kŤesťansk1i v nejlepším jádňe svém

n.'"i.r.í a pesimistick l a zavrhuje kult požitku i chytráctvi

.,iiri'ti"roa' Á právě těmito stránkami stal se mocn.fm fermentem

kulturním: kultura opravdu tvoŤivá nemá horšího nepŤítele nad

tu1t štěstí, požitku, užitkovosti a všeho chytráctví terre á terre.

u*o''i, po.'l. a kultura, které se stávají nástroji těchto hedo-

nistickj,ch požadavkri, zvrhují se rychle, zmalicherĎují, pusfnou

" 
t'y"ol. Jest tŤeba pŤipomenouti si jen, jak všecka veliká poesie

reci.a - na pŤ. poesie Aischylov1ich nebo SoÍoklovjlch tragedií -

nemá nikteraklilem poskytnouti estetick;i požitek, jak mu ro.

zumíme dnes, n1fbrž vyvolati náboŽensk1f otŤes nitra divákova,

probuditi jeho smysl pro temn1i děs a strašnou nejistotu života

a zesíliti tak cii hromadné pospolitosti náboženslro národní _

vesměs tedy ričely bohoslužebné a kulturní, ale ne požitkové.

Nilrdy nedďse '*oi'iti patrněji kulturní ripadek dnešního umění,

než uvědomíš-li si, že vBecko ánešní umění vyrábí se jako po.žitek

(i to, které toho popírá), kupuje se a platí se jako požitek, ba

i staro umění, ktárďmá ráz zce\a jin;i, nazírá se jen sub specie

požitku a ohŤivá se a upravuje se za tímto ričelem - a opravdu,

dnešní člověk by ho jinak již nechápal!

Dnešní umění nebouňí jiŽ a neděsí jiŽ, lechtajen a _ v tom jesL

propast hanby, poněvadi propast pokrytectví _ lechtá nejvíce

i"., t.d. ..,,..,,é pervcrsitě dobŤe smluvené s perversitou čtená-

tovounebopos luchačovouad ivákovoutváŤí, jakobychtě loděs i t .

v.
Nikdy nebylo častěji nadarmo bráno slovo uolnosÍ, nikdy

nebyl po5.* tento hriÍe chápán, nikdy pŤecefiován více než dnes:

a v-tom právě jest konec koncťr celá naše nekulturnost.

l - PouŠtÍm z,de rlplně se zŤetele jcho pozdější cÍrkevnické skrcsleniny.
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274 Volnost, pííroda, žiuot jsou slova, jichž zneuŽÍvá dnes kdekdo,
jimiž zaklíná se stokrát, denně každf pracovník, do nichž bijá
jako do bubnu každf veŤejn;i vyvolavač, jimiž troufá si pŤelrlu.
šiti a opravdu pÍehlušuje kdykoli na tržišti tichou vnitť'ní hudbu
hodnot uměleckfch i kulturních: stylu, formy, zákona. Nemrlžeš
vyjít'na.ulici, abys nebyl zmámen kÍikem po volnosti, ktery se
zvedá odevšad. Lidé myslí, že vyslovili posledni moudrost světa,
poslední vymoženost kulturní, podtrhujíJi co nejtučněji: voln}r
sloh, volné divadlo, volné směry, volné umění. A snad teprve
deset,tisÍcí čIověk citl, že jest, to buď samozŤejmá banálnost,
truism nebo kontradikce.

. Styl, jde-li opravdu o styl, jest naplněn| nutnosti, a uměnÍ,
jeJi umění vpravdě a ne jen ukradenou Írází, jest naplněnÍ zrÍ-
lrcna a formg.

Vybrati z tisíceré možnosti jedinou nutnost _ hle, toé umění.
toé styl.

. Cel}i žalostn1ii omyl dnešní dá se vysloviti: béÍe se za cil, co
jest pouhé v1fchodisko.

Volnost sama nestačí k vyvedení Ťádného díIa, ani díla sebe-
menšÍho, ale volnost sama dovede zahubit možnosti i k díIrim
největším a nejsilnějším.

Dnešní doba nemá uměleck ch t,alent,ri o nic menšÍch, než je
měly veliké epochy historické a kulturní; a pŤece tam titíž ta-
lentové vytvoiili díIa hodnoty nesmrtelné, která nebudou zapo-
menuta, pokud bude žit lidskf duch a lidské srdce, kdežto zde
titíž talentové nesvedli vic neŽ kuriosity, o...no.".,é zlomkovité
vfjimky, cosi kŤečovitého, roztŤištěného a rozrušeného. co nese
si na- čele napsan1f znak smrti, něco strakatého, napjatého,
myslného a marného, po čem slehá se již mlčení jako na"poušti

prach na chvilku mělce rozvÍÍenÝ.
odkud tento rozdÍl ričinku?

- Prostě z toho, že v minulfch dobách narodil se talent clo pevné
duchové organisace, která ho dovedla užíti a vytěžiti na svrij
i jeho prospěch t,lm, že jej dovedla sepjati, kdežio dnes rodí se
do duchového zmatku, kt,erf mrlže jen rozmnoŽiti a stupůovati,

ale jehož nemrlže ovládnouti, pÍekonati a učleniti v hlubši a vyšší 275

sklad a Ťád.
Řadu moderních talentri, a ne nejslabšÍch, roztŤíštila volnost:

zlákala je k cílťrm, s něž nebyli, ve směry, kt,erfch nedovedli

orqanicky vyvážit, rozrušila jim vnitŤnl rovnováhu a roztÍíštila

ic-prli snadno. Zaběhli se v cosi, odkud není návratu: v mátoŽ-

.,o,t b.".n."i. Nebyli spoutáni včas, omezeni podmínkami,

sevňeni v bŤehy a hráze, zeslužebněni k cílrlm zcela určit1fm

a blízkfm: nenaučili se nikdy sloužit a proto nedovedli nikdy

vládnout.
Flaubert, nepŤekonanf myslitel o umělecké etice a životo-

správě, jakfch není mnoho, sevŤel tisíce t. zv. uměleck ch tra-

n.aii do těchto dvou vět: ,,Malé potričky, když vystoupily ze

bŤ.ht, tváŤí se jako oceán; schází jim k tomu však jedno: roz-

měry! Zrlstařme tedy Ťekou a točme mlfnské kolo... Všecko

nebezpečí modernismu, jehož neznaly uzavÍené doby kulturnÍ,
jest zde pověděno s rozhodností, jasnostt a určitostÍ, jichž jest

schopen jen velikf intelekt opÍen o srdce poctivé do pÍíkrosti

a čestné do stŤízlivosti.
Každf má tolik volnosti, kolik si jí dovede vzíti sv-fm tvrlrčím

činem. Není dob voln1ich a otrock ch, jsou jen doby velké a
malé: velké dovedou posvětit nutnost a vykoupit život, malé
promrhávají životní možnosti a rozbíjejí umělecké formy. V me.
zích konvencí nejužších a nejtěsnějších dovedou veliké doby
vytvoňiti díla bohatá a jadrná, kdežto doby malé nesvedou nic
s volností co nejširší: všecko, co dovedou, jest, že v nÍ utonou.
Tak jest pravda, že pravá volnost jest statek ryze vnitňni a že
se kryje s posvěcenou nutností zákona: Racine a Poussin, kteií
tvoŤili spoutáni jsouce konvencemi co nejtěsnějšími, dovedli
v nich dopnout,i se vyšší duchové volnosti a dobrati se většího
psychickÓho bohatst,ví melodického než na pŤíklad Schiller v Lou-
pežnících, kteňí jsou jediná licentia poetica ve všech vzLazicb,,
nebo BÓcklin. Byli velicí tanečníci, kteŤí tančili v brněnÍ, a tan-
čili v něm své umělé tance nejen s větší gracií, ale i s větší
pružností, silou, kŤepkostí, švarností než jiní volní a nezatížení,



kteŤí se rozbÍhali ze široka k prázdn$m a pitvorn;im kozelc m
a pŤemet m.

Ke kultuňe není prvním požadavkem volnost, nybrž duchová
jednota. Volnost tvoŤi neustále život sám sebou, jak plyne, neboé
tokem sv;fm ruší již jednot,u, která musí b1ft,i stále znova a znova
sváŤena napětím vší lidské v le. Život, pňiroda, empirie proni-
kají všude a všude odplavují konvence.

Všecka opravdová tvorba jest v tom, zpracovávati životní
dojmy a pocity ve formy. Prost;;7, netvoŤiv;1i člověk jesť pŤíživník
život,a: zuživá prostě sv5ich dojmri, tyje z nich náladově _ tvrirci
nejsou však.dojmy nic jiného než materiál v1y'razu, než abeceda
všeobecně srozumit,elná, v niž píše svou nejvnitňnější visi, která
nemá vzoru v pŤírodě. Každ!, tv rce jest stavit,e\em: z dojmri
buduje něco, co v nich nenÍ; dob;fvá z nich hodnotu, která jest
nejen cosi většího, ale i toto genere jiného než jich součet. Prv-
k m, živlrim, částem dává smysl celkov1i, kt,erého v nich nenÍ;
z dojmri tyčí st,avby stejně smělé, umělé a pevné, jako jsou věže
nebo ohrady, chrámy nebo paláce, které vyvádí stavitel z ka.
mene nebo z cihly; dojmrlm dává hovoÍiti ťečí, kterou v ně vložil
a jež není Ťečí jejich.

Tento zázrakjest možn1f jen tak, že dojmy byly pňeorganiso.
vány, pŤehodnoceny, sestylisovány v ritvar novf a jin;f, než
v jakém vystupují v pŤírodě a v životě. Z těcbtto piírodních
ritvar musily bJrt jedny Živly vyloučeny a z ostatních zby|lrch
jedny bylo nutno nadňaditi a druhé podňaditi: bylo nutno vy-
tvoŤiti Ťád, žebňík hodnot,, hierarchii _ podobenství poslední
veliké jednoty světové, která prochvívá duši tv rcovu a nítí ji
k lásce tvoňivé.

F'orma pŤedpokládá pŤesvědčení o jednot,ě _ pŤesvědčení
o nutnosti jednoty a ne o nutnosti volnosti. Jen doby, které jsou
pŤesvědčené o nutnosti jednoty, jsou silné doby kulturní: aé
prvotní antika, aé gotika. Doby pŤesvědčené o nutnosti volnosti
jsou dobami rozkladu: dnešní kulturní a uměIecká bída počíná
se renesancí, která se soustŤedila ve snahy po l'olnosti a roztŤíŠtila
posavadnÍ nádhernou jednotu v tňíšé specialit. PŤesvědčení o jed-

notě světové jest ztraceno a ztracena jest víra v pevná duchová

r.,itu'i"' jednotlivec stává se sobě měrou všech věcí a touto

;;;;; ne"doměŤí se ovšem brzy ničeho jiného než vlastní bídy,

*oio'ti, podmíněnosti a bezcennosLi. Privodní jednotné díIo

t.uttu.ni a urnělecké rozpadá se v Ťadu prací odbornych, osamo-

cenÝch a mezi sebou znesváŤen;/.ch. A nyní teprve volá se na

ooáo" práce a čeká se všecka spása od pouhé a prosté práce.
'M".'ě 

ovšem: neboť práce sama, budiŽ sebe vytrvalejší a odda-

nější, dovede stěží zabít nudu, ale nedovede bez vyšší posvěcující

ieánoLv duchové stvoŤiti díIo, formu, která dovede, pŤeklenout

á pňetrvat život, jedinečn1i. Práce sama nem že stvoŤit nic, není-li

jebnou vlnou v celém roztouženém pŤíboji světové víry a lásky'

bato osamocená, pavoučí, hoŤká a mlčelivá práce cIovede vy-

vésti buď pouhé spotŤebné pŤedměty užitkové nebo zajímavé

rarity nebo posléze nudné a trpělivé, vysilující zbytečnosti, ale

nikdy nevytvoŤí hodnot kulturních - t,y jsou vždycky jen v;f.

sledkem práce společné, konané ve zpívajících zástupech. Této

samotáŤské práce chytají se zoufalci, t'oužici ubíti své vnitŤní

prázdno, a není nahodilé, že byla právě v roztŤíštěném nekul-
turním devatenáctém věku doporučována se všech stran tak
naléhavě jako panacea: nikdy nebylo tolik lidí tak blízko zou.
falství jako v tomto století.

Všecky hodnoty kulturní - krása, síla, velkost, mravnost -

dají se pochopiti jen jako odraz vrile k jednotě, vrile milovati
a věŤiti nadosobně. Jen tak mohou pojmouti v sebe nesmírné
a temné mocnosti životní a neochuditi je o jejich tajemství, které
jest pokrmem radost,i světové, stravou jejího plamene _ toho
plamene, na němž jedině mohou ohňát se lidská srdce ustydlejší
dnes, než byla kdy jindy.
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