
nepopulární fasoně. Á také oni umírají statečně, nezlomeni, se vzt1ičenou
hlavou a se zhrd'ou na bí]ém, myšlenkami pcbleillém čele, se zhrdou
k davu, kterf tísní se, kanibalskj, vítěz, pod jejich popravištěm.

Jak dvojí krásnf pŤíklad, jehož rrení možno docenit!
Kde všecky ctnosti pohasly, kde nebe je temné tmou poprilnoění,

tam ještě svítí poslední světlo nebeské: statečnost v zoufa]ství, zhrd'a
časnj'm rispěchem.

Á od' nich, věŤím, rozžehnou se jed.nou zase všecka ostatní světla
pozemská.

Poslední iasní dnové

Vystupují jako bubliny, tak lehcí, vzdušní, duhov1im a perleéovfm

sr'item hrající, tito posleďní, jasuí d'nové podzimní, svit'i a záÍí chvíli jako

ony, ale nehŤejí právě jako ony a zapaclaji a rozp|.fvají se, dŤíve než se

naděieš, do večerních šmouh, d1imri, par a mlh.

Á starci v žloutnoucích parcích, vyhŤívající své ustydlé kostry na

odpoledním slunci, kfvají za nimi moudŤe dlouh;imi, ztrpkl1imi a uvad.

l}imi obličeji a míní s rozšafnou čítankovou moud'rostí: ,,Jsou posled,ní,

proto jsou tak krásní. Všecko poslední, co nemá zitŤka, jest takto od.

Ťíkavě krásné...
Ále dívky, zavěšené do svfch mjlencri, smějí se za nimi bleskem svÝch

zoubkri a rpíní: ,,Jsou první, proto jest tŤeba usmáti se za nimi. První

z mrazivě dráždivfch, první z těch, do nichž vneseme svrij vnitini žát

a oheĎ. T{oj, jak lrŤeje a pálí to uvnitŤ, kďyž rutáz šlehá a vítr dfchá

zvnějška! lKéž celj, svět pronoění se v jeden obrovsk1i měch, plnf větrti

a mrazrj.! Kéž ceIj.svět cluje a ďuje; tím vfše budou šlehati naše ohně!..

Jest podzim a svět rozstoupil se do ohromnfch ťlálek' Ano, do ohrom.
n)ich dálek, nekonečně, nekonečně větších než v létě, kďy slunce leželo

nad zemí jako nesmírná rozčep1iŤená ohnivá kvočna a proměíovalo ji

v jakousi nesmírnou dusnou kukaii. Bylo jako dělnice plná pospěchu,
těžká, osmahlá, hmotou zaujatá dělnice; a tvrdé, drsné, barbarské byly
žhavé ruce, do nichž bralo rostliny i živočichy a jimiž pudilo z ních a vy.
hánělo z nich všecky možnosti živol'ní. Teď staly se skutečností, čímsi
hotovym a d.or'ršenym, a nerrí j\ž možto nio rloplilovati ani opravovati.
A tak jest to dobi'e.

Těchto materielních starostí zbavila se země.
Zduchověla, a to jest tak krásné.
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238 Slunce stojí nyní vysoko, jako stává jintly jen měsíc, tato chlai]ná
a neplodná hvězda; a jako měsíc z vysoka lije na zemi vybledlou, idea.
lisovanou, duchovou záÍ' Zemé pŤestala b1it,i ctílnou a stala se jevištěm
všech lehk1ich, duchov1ich a vzdušn/ch živlri v pŤíroďě. Yywfšilo se
dokonce i nebe a pŤipravilo bezestopé dráhy pro tahy větrri a ptákú.
Svět patŤí lehkj.rn, volá podzim; blah, kcto jsi v létě pěstoval svá kŤíclla
a jejich let; nyní pŤišel čas, kcly jich užiješ a vyzkoušíš!

To jest Ťeč, které rozuměli vžďycky básníci. Prot,o tolilr jich ocl
Miltona do Nietzscheho milovalo podzim; proto v tolika z uich vy-
buŤoval poslední a nejslaclší síly; proto tolika z nich rostla v něm kŤídla
a šíŤila se zpěvnou vlnou hruď! Podzim nebyl jim ztělesnění rozšafnfch
staŤeckfch moud'rostí, které dávají za pravďu mravenci proti cvrčkovi
nebo mot)ilovi. Podzim byl jim d'obou slibú a nadějí, dobou duchového
zráni i duchového kvasu zároveř. Stáli k podzimu v témž poměru jako
děti nebo mladé dívky: čekali-li od něho co, byla to jen bezděčná strava
pro jejich vnitŤní žár a oheú', vítr pro jejich vnitŤní ohniště. čekali opojení
svého zraku ohřosl,rojem plápolav1ich barev, tŤebas je rozstŤikl štětec
smrti po mroucí tváŤi země. Toužili viděti poslední zah;iŤení bezričelnosti
a milovali v podzimu poslední hru a poslední tanec nad. propastí, všemrr
navzd.ory. Tak tomu chtěla jejiclr logika, která se rád'a a vědomě pŤi.
držuje povrchu, podobna jsouc v tom logice žen a dětí.

I]čiti se od nich měli by konečně jednou i dospělí. Kazatelé všech
církví a církviček zneužívaji nádherného harlek1ina a protea Podzimu
k znám;im nutln m popelcov1ím kázánim o pomíjejicnosti všeho po.
zemského a špatní veršovci jim v tom pŤisluhují. Poclzim musí dodávati
materiál k rriznÍ'm postním alegoriím a pod jeho krásnou pestrou
tiepetavou vlajkou pluje oškliv)i kontraband' neužitečn)ich rozjímání
o včasnosti každé askéze. Pod masku tohoto divokého druha s hásnjma
plachyma zviÍecima oěima, pod masku, potiísněnou šéávou vytrysklou
z |noznf^, posazují se myšlenky zce|a mu cizí.

I(do napíše nám estetiku poilzimu? Ktly bude se čeliti konečně té
pošetilosti, která zmalicherĎuje nesmírnou bezeďnou pŤíroťlu a ochoěuje
si ji pro své kuchyřské potieby? Kdo Ťekne nám, jak pŤíroda ztle h1iňí
z posledního, jak rozstupuje se v bezmezi všemi sv;imi rozměry, jak
slaďce c]ivokit jest její tepl/ decb v těclrto dobách?

\,'ícle rrež scbedelšími pochmurnjmi záhrobrrími meditacemi získáš,

budeš-li studovat na sv1ich podzimních procházkách barvy, jimiž nítí se
v těchto dnech listrraté stromoví; více než neplodnfm trud.em a marnfm
picmítáním neodbytné nutriosti prospěješ své ďuši, budeš-li cviěit
a trystŤit prostě svťlj zrak pro vnímání stupnicc barevrr1ich odstínri
a polotÓnťr a svrij intelekt pro karakterisaci jejich.

Mluvívá se o pod'zimní toaletě siurti. Tato toaleta jest opravdu ko-
keLná a mělo by to bjt každému poučením slušnosti a dobrfch mravli.
}Iarnivé umění zrláti iat,o toaletu a rozuměti jí jest mnohem nesnadnější
a obtížnější rrcž t'éžkoktevné umění postního rozjimánt o prázdnfch
truismech a loci comrnunes. V Žaponsku zahtady s javorovfm listím,
uejkrásněji na poďzim zbarven1im, jsou cílem vycházek, a malíŤi ne-
nasytí se nikdy pozorováním vší koketerie, kterou vkláilá pŤíroda do
svého umírání. Je v tom gracie, jež rozbušuje srdce, jsou v tom rozmary
a fantasie, které mohou vylouďit ri'směv i na rty umírajícího.

Y podzimu rozstupuje se svět a stává se širším. Jest to doba cestování.
První cestují pavouěci' nesení svou pŤízí jako vzdušnou lodí. Pak cestují
ptáci. Naposledy cestuje listí, roznretávané větrem. Jaká rozkoš sled.ovati
let ptákú pňes Alpy, pies Lombardii, Ápenniny, Řím, Neapol, Stieclo.
ze.nrní moŤe, Egypt, Saharu! Jaká morrdrost v tom, vm1išleti se v jejich
opcjení a napcdobiti krásnou zákonaost jejich dobrodružného pudu!
Slavn1i mlattf itánskf básník napsal, že nebylo by většího štěstí než
vidět chvíli svět očima mlad ch čápri, kteŤí po prvé cestují; jejich
duševní v,jrvoj za dobu této cesty, míní, musí b1iti cosi rižasného.

Proč liclské děti nemají těchto vfhotl jako děti ptaěí?
Kde by mohl b1iti člověk, kctyby v době největší vnímavost,i vydal se

toliker;irn a tak mocnfm dojmrim a zkušenostem? A]e myslím nebud'e
moci bybi toho dlouho od.píráno již ani mladému člověku' Svět se roz.
šiŤuje a žádá si liďí s mohutnějším dechem, s širší a volnější hrudí,
s mocnějšíru rozpětíur ki.íclel. A piál bych si, aby děti, které vyvážejí ve
vozíčcích po pri'é nyní rra podzim do parkri, by|y již z těch požehnanfch,
pro něž země nebude dosti široká. Zatď,m rczuntím tomu muži, kter1i
mínil, že není pramene větších rozkoší uad zerně^ isnf atlas. Rozeviíti si
jej a sledovati cesty tažlj,ch ptákri, jakf zdroj 1odnětri pro živou
obraznost! Kolik měst viclíš pod sebou vňít,i jako světelné mlhoviny!
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240 Kolik moŤí dout a zmitat se a tiíštit se bílotr pěnou o bŤeliy! A jak jinfmi
zdají se ti pak hvězďy,kďyž na ně pchlédneš pĚecl prilnocí ze svéirc olrna!

Starfrn lidem b;ivá cestcvání regeneračním prostňed.kem, obyčejně
velmi poc}rybnym; ccsty pĚirrášejí jirn jen ťtttavu, pietěžujíce duši ďojmy,
jichž nenr že již zptacovati, a r'zpomínkarni, z ntchž nedovede již vy-
rristi. Má-]i míti duše zisku z cest, musí míti rrejpwe dost svěžesti'
poddajnosti a plasticity, ďost materiála, z rrěhož jest možrro hnísti
a formovati. To všecko volá pc duších ntladl'ch. Ty jediné jsou schopné
ptožít za c].en tolik, kolilr neprožije starší člověk zabyďen, a vtěsnat obsah
jeďnoho roku do jeďnoho t/chre.

Moderrrí člo..'čk, v tom slroclrreme se r.šichni, musí biiti bohatší
obsahově i formově než člověk star . Musí b ti zaplněn životern uvniti
i vně, a proto musí začít plniti se záhy; čím dŤíve, tím ltipc. Všecka
ku]tura miiže rníti jeri jeďen smysl: nedati zakrrrěti žáďnému z jeho
orgárrr'i, a nrožno-li, zíslrati mu orgány nové. Co nejvíce látky piíroclní
r'těsnati do formy ducha, zpracor'ati ve formu duchovou. Dnešnímu
mladému člověku jest tŤeba obojího: i pŤílivu piírodní látky' i stupřování
duchové forrny. PŤíroda, rozumí-]i se jí dobŤe, jest jen nesmírná, bezed.ně
propastná zásobárna d.ucha: desettjsíce existencí jsou v ní uvězněny,
které touží ožít,i a žiti ve vyšší formové rYeči. Není možno nikly zabrati
lidskému c].uchu dosti pŤírody a nemriže se tc stíti dosti záhy'

Y mlaď1ig}l duších měl by se 1,.Ťímc pcdpcrovati a uměle buditi jak;isi
pud žravosti po pĚírodě: touha spásti z uí nejr'ětší plochy, proběhnouti
z uí největší prostory, pi'isvojiti si z ní co nejvíce plastickych nápcvěďí
a zárodki.

Lidsk mláilii mělo by v sobě ožir'iti všeclry primitivní živočišné
inst,inkty, které má spllečrré s rnládětem zvíÍecínt. Z chjest i instinkt
migrační, ilud cestcvatelsk1i, k|er,l není nio jiného než jeden zpisob, jak
nabrati co nejvíce látky k pňíštímu v1ir'oji.

Dr podzimní měI,v by jen lo pŤipotnínati, buditi a nítiti v mlad1ich
duších. Nc oživovati staré scritiment,ality, nybtž ]lucliti a pŤetváŤeti
k novénu met]roďickému životu staré, odvěk(l puďy.

IYli|enet' krásy živoÚní

Dne l. srpna 1909 zemiel v PaŤíži romanopisec a uměIecki' kritik
Jean Dolettt, jeden z těch vzácrr1ich mužri, jichž neznají noviny a kterfch
nejmenují literárně historickti knihy, a pŤece ,,s .l země.., jak Ťíká
Carlyle; jeďen z těch, kdož žijí v tiohu a v mlčení jakc v neilorušitelném
chrámě a kclož sedí jako myška ve stŤedu světa a na kiižovatkách život,a.

o Jeanu Dolentcvi nevěděli t:dy mnoho noviny ani profesoŤi literární
historie. Žil mimo oficiální litcraturu, která také často ve Francii nejinak
než u nás patňí spíše dobrym loktťrm, vyk ičenému hlasu a nerozpačité
p6ze než opravdor';im ctnostem ducha a tvoi'ivé síly. A piece měl více
vlivu v rozvoj a rr]'st moderního umění a moderní literatury než nejedna
oficiální veličina; a pícce nebylo muže více milovaného uměleckou
i básnickou mládeží pli'ížskou; a plece byl jeden z nejfrancouzštějších
duchťt své doby, dědic pravé francouzské velvy a jiskry, statečné a čestné
srd'ce, básník bez kot]rurnu, myslite| bez p6zy, rnilenec bez afektace,
mystik života a uctívač jcho tajemst,vi bez scholastiky a jejího cere.
monielu.

Jak pťrsobil v mlád'ež, jak ji rozněcoval, jak ji osvobozoval a vracel jí
samé, o tom krásně vykládá v malé pietní krrížečce mladá romanciérka
francouzská, parrí Áurelová.l l{ení možno dosti doporuěiti ěetbu této
kníŽky kažďému, kco chce nahlédnout trochu v to, co je literární a umě-
lecká kultura velkého národa. Jakf kult errthusiasmu, jaká čestná láska
a odďaná víra! Takové ricty není věru u nás k nikcmu. Jako holubice

l . Vyšla právě v čes]iém piekladě Ludm. I(ottnerové ná,k]adem Grosmana
a Svobody.

16 }<ritické projevy 8
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