
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.
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243242 stulena sedí mladá francouzská básníŤka u nohou Dolentovfch, u nohou

uěitelov1icb; zrakem visí na jeho rtech a celou ctuší pije jeho slova, slova

krásy a ěestného živola. Po lásce a ťrctě, s jakou d'ovede pÍimknout se

mHáež k sv1im učitelrim a patriarchrim, poznáte kulturní nároď. Y něm

ví a zná m\áďež, že není národního života bez traďice a že co plyne se rtťr

starcovfch a mistrov)ich, je sour'islost věkii a živj. nep'erušen1i tok

národní duše.
A]e ovšem starci v kulturním národě bfvají pravidlem také jiní než

starci naši. PÍiblížiti se našemu sedmdesátnfuu nebfvá obyčejně nic

povznášejícího. Často byvá ti, jako bys vyrušil z dŤímoty starého zlost.

,,ého ko.oo'a. Neomylní, ned.ritkliví, ztrpklí, podezŤívaví samovládcové,

nedosycení slávou a uználim, jiz]livfm okem hlídající svou prestiž,

nevlídně stíežíci všechen život a všechny snahy mladších a zlověstné

a varovné věštby hned krákající, - takoví bfvají pčď,li,š často naši starci.

Nepravírn vždycky; jsou na štěstí vfjimky, a čestné vfjimky. Ale pŤesto

je pravda' že priiměr oclpovíclá tomu, co jsem zde Ťekl. Málo, opravďu

málo jest u nás sladkfch, harmonickfch, mď Írukf žárlrlvf egoism po-

vznešenfch starcri' Starcri smíŤenfch s sebou i se životom, kteÍí po-

chopili tu mouďrost, které iíká Hegel lest iď,eje; t'oliž že icleji nejsme my

jednotlivci cílem, njbrž jen prostŤedkem; že domnívajíce se sloužiti sobě,

sloužíme jen ideji; a že rykonavše svrij ůkol, jsme jí odhazováni ďo

márnice mezi staré že|ezo,
I)olent byl na rozdíl od mnohfclr našich starcrl slad,k{ staiec a mlad,

staŤec, mladší než mnoz| velmi mladí. Natt jeho hrobem Ťekl Mortier

krásné slovo, vystihující celf poměr Dolentriv k mládeži: ,,Byl k ní

vždycky laskau!, nikďy shouí,aau!; ntkdy ničím nepodplácel si její pÍízně

a lásky... Jaké krásné slovo! Zde jest opravdu Ťečeno definitivně, co má

a mriže ďáti stáňí mtádí. Dolent nelichotil mládeži, nekupoval si jí

ťrstupky; byl k ní pŤísn1i, měiil ji vysokfmi měŤítky a požadavky, z nlchž

neslevoval; a to, a prduě t'o - jsme v kulturním národě - cíti]a mládež
jako rictu k sobě a splácela mu obdivem, láskou a nadšením. Uctíval

mládež pÍísností a neustupností svfch vysokfch kriterií _ b|aženit

m]ádež, která rozumí tomuto jazyku, ab]raženj, národ', kterf má takovou

mládežl Ále Dolent byl k mládeži také laskavf ; byl to prostě mistr

a učitel, ne pedant a školomet' MěI sám k umění poměr prožitf a oplav-

dovj; sám tvoÍil, měl sám umělecké zkušenosti, zažil umělecká vítězství
i umělecké porážky. Proto nebyl pouhÍ opakovatel cizích sentencí a rad,
nfbrž kritik opravdu aktivní; piítel, rádce, spolupracovník. Sám hnetl
ve skizze pověděl, v kterém směru leží naplnění.

Poměr jeho k uměď byl poměr krajní čestné pokory. Hledat, hledat,
neustále hledat! Pochybovat a na]'ézat|' Ctít staré mistry a traťlici, ale
neopakovat jich a neopisovat jich. Umění nezná pravid.el, jen piíklatlťr
velikfch osobností. Umění jako život jost sama ěinnost, sama od'vaha,
sama víra. Není možno velce tvoŤit s malorr osobností. Yarujte se Ítá,ze,
r'arujte se kothurnu! Buďte vnitŤně pravdiví! Pravf r'kus jest vnitňní
duševní noblesa. Umění jest mnoho, krása všecko' Yykoupenf život má
tajemství, z néhož vznikne nové umění. Talent je mnoho, velká duše
r'šecko'

Toto estetické evangelium, které rozesel Dolent clo pril tuctu fragmen-
tárnfch a aforistickfch knížek, není na štěstí nic nového; na štěsti,,
pravím, není nic nového: jest odvěké, jako jsou oclvěké zákoly života,
lásky a smrti. Dolent nechtěl nic vynalézati, nevěŤil' že jest možno vy-
lal'ézbi něco v Ťíši iluchové; chtěl jen pomoci každému mladému uměIci
a básníku, aby objevil scírir v sobě pevnf p6l svého vnitŤního světa a aby
se jím orientoval. Síla jeho raily byla v síle jeho piíklaclu. Za kažďlm
slovem stál dokorralf umělec vášnivě milující své umění a jemnf člověk
uctívající životní tajemství krajní opravd'ovostí a poctivostí své snalry.

Dolent nebyl nikfm méně než kazatelem, v tom jest jeho síla' Byl
ironilr yg smyslu Sokratově, rek a bohatfr, ale v šaškově čepičce a v ka.
bátku ověšeném roluičkami. Mstitel mnohé bíily a mnohé kÍivcly Y pTo-
lhaném moderním světě, ale bez rozhoŤčení a r'elk ch gest, s jemnfm
směvem, kter1i hrál spíše vžily v krásném hnědém oku než koutky jeho

rtri. Čísti Dolenta není snadné, poněvadž myšlenka jeho jest plachá
a graciesní; miluje jako krásná žena závoje a hry skr1ivaěkové; vfše než
rozklad' cení vtipné slovo a q1iše než slovo nápověď risměvem nebo
dorozumění zrakem.

Dolent jest opravdu dědic staré slovné kultury francouzské, jejích
fines, jejího umění pointového. její dovednosti vyhnati myšlenku na ostŤí
paradoxu, její strategiky dialogové, její síly disociaění. Něco z brusíÍské-
ho a šermíiského umění La Bruyěrove' Le Rochefoucauldova, Vauve.



244 nalguesoYa oživá v nevelkfch estetick1ich knížkách Dolentovfch.
Několik pŤíkladrl jen namátkou:

_ Hrubf není ještě silnf.
_ Mluvme, aniž bychom prisobili utqpení slovrim.
_ Silni jsou ti, kdož doved'ou se opít bez nápojri.
Dolent jest dobrf pňíklad vj,tazu opravdu kulturního. ,,Mluvme, a

neprisobmebolest slov m.., to měl bybyt první piíkaz v1irazu opravd'u
jemného, opravd'u uměleckého. U nás, žel, domnívají se lidé, neokovali.li
slovo centem že|eza, že nic neiekli; nezpodtrhovalili slova v člán}u d.vojí
a trojí ěarou, že nebyli dosti jasnÍ a d razní. V zemích málo kulturních
chtějí podávat po lopatě i krripěj losnou; co jinde nabízí se na jahodovém

- listě, ztle c}rtějí nabrat na vidle. Spásá se, k čemu možno jen čichat.
Beleidigend'e Klarheit, Ťekl kclysi Nietzsche, slovo, kterému se nerozumí
v zemích bez starého spolehlivého vkusu. U nás z.lá se lidem, že nejsou
nikdy tlost jasní; a právě tato trapná jednosmyslnost a chudoduchost činí
většinu české literatury tak zoufale, čítan.kově nudnou. Čtes-li 1i, piipaťláš
si skoro itliotem; tak nic se u tebe neprYedpokládá, tak nic se nedťrvěŤuje
tvyrn duševním schopnostem! Jeclni sklořují slÓvo ,,mystickf.., jiní,,rea-
Iistickj.. do Únavy všemi sedmi pády _ a ani jednoho, ach, ti neodpustí.

Dolent znal i uměni zá,'m|ky a jako pravf básník věděl, že léžší rcž
mluviti jest rozpoznati, |dc jest tŤeba se zamlčeti. Tento člověk věděl,
proč za prr.ní ctnost uměleckého díla prohlašoval cud.nost.

Četba estetickfch a kritickfch knížek Dolentovfch není mnohdy
snadná. Dolent byl x,rancouz velmi francouzskf : měl nejen francouzskou
gracii, hru slovní, vbip, jiskru, ale sestupoval i velmi hluboko k pramenrim
francouzského jazyka, Jeho knížky jsou nadl,o psány, jak má bft psáno
kažclé dílo umělecké: z potňeb a bolestí konkretních a jedinečnfch, často
i lokálně obmezenfch, n.rancouzem pro Francouze' Každé opravdové
dí]o umělecké jest velmi nesnadno pŤeložiti; mechanicky a slovně jest
to možné jen s díly slabfmi, mdlfmí, prostŤedními; d'íla vyššího po.
svěcení mohou bfti jen pŤeváděna, pňebásřována, patvoŤena v cizím
jazyku a duchu. Ále pŤesto dala by se z kaižek Dolentovfch sestavit
a pŤeložit sbírka vfrokrl rázu všeobecnějšího, aforism , v uichž duch
Dolentriv rozbleskuje se po celém nebi' po celé obloze, po celém obzoru
lidské myšlenky, liclského citu a vkusrr.

K íkataková mohla by bft s užitken i u nás, a právě u nás.

Světlo Dolentovo nesvítí jen, také hieje a jeho tichf, laskavf, ne-

hlučnf ťrsměv má moc osvobod'ivou. Tento cluch zdánlivě bravf jest

vpravdě hrdinskf a stateěnf nejrozkošnějším, nejzdvoŤilejším zprisobem.

Í-kďyž vražd'í, činí to Dolent vžťly v rukavičkách & Ianoll dlouho vy.

měiovauou a vybíranou. A knížka taková svfmi jiskrami mohla by

osvítit leccos i v ěeském soumraku a pŤekazit i nejednu penězokazeckou

machinaci. I mnohf troud a mnohj uevkus, mnohá pošetilost mohla by

chytit oťl ní a shoŤet očistnfm plamenem. A není zclravějšího osvětlení

nad to zde; pŤi něm se teprve jaknáležidobie čte a píše.

Ale nedoifkej se nikdo prací Dolentovfch, kdo nemáš aspoĎ část jeho

duše a srd'ce; kďo nemáš nic z jeho gracie, jeho lehké kouzelnické ruky,

jeho vkusu, jeho tvťrrčí něhy a vlíilnosti. liomu nepadlo do duše nic z jeho

melancholického, moudrého, vědomého rísměvu pierotovského. Dělnické

ruce, které kopou zem, jsou rictyhodné na svém místě a ve svém po.

volání, ale chytat motflo pŤenechávají všude rozumní li.lé rukám

dětskfm a básnickfm' A piekláitat Doleuta byla by opravdu tato

elysejská bra.
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