
76 Umění a pňíroda

Dialog

Dua pídtelé, maliŤ abdsnik, - nazÚeme je ke cti píisného a iro-
nického autora ,,operette morali,, Ameliem a Tristanem _ pro-
chdzejí se uolně, jak prduě dopouští choroba Trtstanoua, zar staji-
cimi pěšinami starého zpustlého parku, pŤitehlého na jednom konci
k bíIému monumentálnimu zdmku ze sedmnactého uěku, ngní také
již neobguanému a pustnoucímu, a ubíhajíciho druhlm koncem d,o
polí, na nichž teží ugtÍeštěné ticho _ to ticho, u kterém praskaji
zraiíci klasg a u němž rozhoíel! uibrujici uzduch mdmí oblouzeng
zrak rudě plamennymi mdkg. JesI horké odpoledne pokročitého léta,

AMELIo: Ano, máš pravďu. Jest tňeba podnikat i  v1i izkumné
cesty ve tvém parku, rozlišovati a studovati jednotlivé vrstvy;
vm;išleti se v záměry a styl jednotliv1fch jeho koutri. Jest jako
veliké jezero roztŤepené v množství laločn1fch zálivri a každ1ii
z nich má jin}i ráz: Lam voda melancholicky dňíme v sítinách
a onde čeňí se, otevňená každému větru, ja,koby dráždící a vyzjt-
vající jej pňímo; a jinde zase spodní proudy zrádně krouží, zat,ím
co povrch stňeží jejich tajemství a vylhává klid. Ano, jak šli pŤes
tr'rij park časy a lidé se sv;imi ideály, rozmary' mÓdami a, žel,
i potňebami a nutnostmi, tak odrazily se v něm i obrazy jejich
a chvějí se tu posud seslabenou ozvěnorr: Pňíroda jich nesetrela
ještě, neboé Člověk posud bďí. Zde, tato část na pŤíklad
a ukázal rukou na t,rar.né plateau pŤímo pŤed zámkem - jest,
nryšlena jako uklidĎující jeviště pro pohled z okna; a tyto pla-

tany v pozadí zpopínané rriží jerišskou a psím vínem, jsou z té

ocháčeno a kultivované, moudré a dťrst'ojné pŤírody, která stojí

kulisami obrazrim Poussinoqfm: tyto platany nesou koruny

s iakousi tesknou a uědomou melancholií, jako by čekaly na raci-

návskou rekyni, aby umŤela pod nimi od žihadla zločinné vášně,

marně zapírané a umlčované.
TRISTAN: A onde zase, za tímto svahem, v onom laskavém

poníženém rivalu napodobí se rozpoutaná a opravdu venkovská
pňíroda 

.Rousseauovfch Charmettes s bňezov mi a jedlov1|'mi

lesíky, odkud zavívá z jara nejsladší pach vstavačoqf, a s širfmi
t,ravn1imi m;ítinami, na nichž doutná ještě jiskra slunečná, když
jinde již stydne tma a stín; a stezky jsou tam vinuté a ,,mají
cosi těkavého jako chrize nezaměstnaného člověka, jenž bloudí
procházkou..' v Nové Heloise.

AM E L I o: Ano' podivně měkce a teskně jest zde. PŤešel člověk,
bolest dozněla v zmučen;ich nervech, teplo jeho vyprchalo, ale
smutek pňetrval a bude strašiti dlouho ještě.

TRISTAN: Řekni raději: bude strašIt,i stdte, pokud bude člo-
věka, kter;ir dovede jej procítiti; pokud myslícího ducha, jenž
doveďe zváž|t'ízávažim své zkušenosti a bolesti rlsilí, které se tu
maÍí a stírá. Neboé, čím se zde brodíš, nejsou kupy suchého listí,
n;ibrž vrstvy mrtvé myšlenky a mrtvé vrlle; a z Léch vstává
vrině tesknější a hoňči než z podzimnÍho list,í a není tŤeba ani,
abys jich dŤíve rozrušil bezděčnfm pohybem lhostejné nebo ne-
pozorné hole. Melancholie, opravdová melancholie, tento vzne-
šen1i smutek královsk , jest jen tam, kde byl styl životní a risilí
k němu a kde se stírá nyní jejich stopa - neboé takouato stopa
st,írá se vždycky hadrem a hadrem veden1fm rukou služčinou.
Ano, pňíroda jest cosi veskrze záporného a protismyslného: ne
darmo brání se proti ní celjl život každjl člověk dobŤe organiso-
van ; nevíJi toho, tuší alespori, že jest jen zakuklená smrt, zni-
čení, rozvrat a zmar. Usedneš-li večer u teplého krbu, pod jas-
nou,laskavou a moudrou záŤí světelnou s knihou vruce - a pro
mne jest tato chvíle, tÍebas nebylo divok;fch faustovskJ'ch pudri,
jež by musily dŤíve zdŤímnouti, nejsvětlejší kulminací dne _,



76 nerozpomeneš se snad nikdy, že v těchto tv1iich dvou tŤech pros*
t1fch, zvykovfch již gestech jest zavŤeno celé t'vé znevážené a za*
pomenuté vítězství tisíciletí a desettisícilet,í dob vané krok za
krokem, ne: píď za pídí; neboé kdyby bylo po záměrech jejích,
spal bys nyní v nejlepším pŤípadě zahraban;f v mechu nebo
v listí tup1fm zvíňecím spánkem' Tam, kde jí nejvítězněji vzdo*
ruješ a nejvyšší buduješ proti ní hráz, vzniká umění _ tam, kde
vÍtězí ona nad mrtv1im ťrsilím, melancholie. Pjlcha jednoho a tra-
gika druhého cit,u, to měla by bjlti jediná strava ušlechtil ch
duší: pÓl a protipÓl, jeden zažihajici se na druhém. A bylo tŤeba
teprve celé nepochopitelné perversnosti člověka devatenáctého
věku, všeho jeho sebevraŽedného naturalísmu, aby si zamiloval,
co jest jeho zhouba a zmar; aby koketoval se svou smrtí; aby
sentimentálně hrál si s tím, co vraždí a tráví; aby pÍenášel za.
slepenou rukou její rozvrat a rozlad do uměni a domníval se, že
tvoňí tam, kde jen boŤil ritvary minulé síly a krásy. Že i takto,
znesvěcované, przněné a mrzačené, jsou jímavé a stále sv m
zprisobem krásné krásou zamženou smutkem spuštění, tu po-
chybnou satisfakci, sťojíšJi o ni, ti dávám.

AMEL Io: Zdá se mně, že poct,íváš devatenácté století rozhor-
lenÍm rozměrri poněkud apokalyptick;1?ch, jichž rozhodně není
hodno: ani v dobrém ani ve zlém nebylo LoLo juste-milieu-stoleti
nadprriměrné. Tňebas tě to irritovalo sebevíc, soudím, že tento
rozšafně pokrokoqi věk nečinil nic jiného, než že pokračoval
v díle dob pŤedešl1ich: rozkládalJi co, t,ož jen proto, že pňejal
zárodky rozkladu dědictvím a že pracovaly v něm dáIe setrvač-
ností své tendence. Pňíroda vnikla do umělecké tvorby _ mlu.
vím zde zatím jen o malbě _ hned na jejím začátku, skoro ve
chvíli, kdy po prvé byl namočen štět,ec do oleje: sám mat,eriál
a sám nástroj a ráz jejich vedl umělce hned od začátku k nápo-
době ilusivné a ke hrám s klamy optick mi. Na samém počátku
olejové malby, v Janu van Eyck, v Pierovi della Francesca'
v Giorgionovi, jest naturalism již dovršen.

TRISTeN: Budiž; a pŤipustím t i  ještě více: natural ism na-
lezneš již v gotice, ale jde o Lo, jakg: pňíroda vnáší se tam v uměnÍ,

ale umění to jest posud pevn1f, uzavňen;i, srouben1f svět hier.

"'"r'j. 
r"'"'ovd; pňíroda vnáší se tam v umění, ale jen jako ukázka

' ' -á iěího vesmiru a byvši dŤíve pŤebásněna v písmeno v knize

""ii. 
pr;.aa jest tam jen doprovodem k duchu lidskému, kterjl

"áíe,a 
svou methodu v sobě; zpívá-li tam již pňíroda, tož jen

'-o"u'a"n a jen proto, aby dala změňiti hloubku jeho mlčení,

, iiz iin^u vystupují znící konstelace. Dnes naproti tomu béŤe

,,-o"i z pňírody samu Svou methodu, neboé Duch, zdá se, vzdal

se své v1fsady tvrirčí. A toho nebylo u žádného z velk ch mistrri,

ktere jsi jmenoval; i tam jest, pŤíroda jen pozadím, jakousi

temnou stěnou, tmou, kt,erá láká, ale také |vozi, a figura, tělo

lidské, ve své architektuŤe formové a melodice liniové, jest sám

stŤed a klad. PŤírody jako jediné vševládnoucí iíše a sféry není

tam ještě; hovoŤí-li tam již, tož odpovídá'posud jen na otázky

člověkovy a odpovídá jen jeho echem myšlenkov1ilm. Dnes však

táže se a člověk odpovídá ji jejím jazykem _ to jest opakuje jen

její otázky. Ztratilo se vyšší medium, které vázalo a spraveďlivě
jímalo oba činitele: bťlh. Jen v něm jest možno milovati a jen

v něm jest možno správně souditi a hodnotiti; jen v něm jest

možno dáti každém,l, což jeho jest, a neztratiti svého; jen v něrn
jest možno, správně radovati se z pňírody i správně báti se jí.

AMELlo: Nevím, máš-li právě v tom pravdu; ale tolik jest,
jisto, že staré umění bylo inspirováno bázni pňed prostorem,
světlem a pŤírodou a že staíí, nenapodobovali rimyslně a vědomě
pňírody, poněvadž tvoŤili po sv ch vnitňních methodách ducho.
v}ch světy, které stavěIi v.edle pŤírody a proti nÍ. Jest tŤeba vi-
děti st,arjr chrám Ťeck]i _ aé nedím chrám egyptsk1il _, starJr
drim ňímsk;f, abys pochopil, že to byly svého druhu pevnosti
ducha odvráceného od vnějšího světa a zataraseného pňed ním.
Ale jest, pravda také, že jak umění postupuje, vniká do něho
víc a více pŤírody; t,ěžišt,ě pňešinuje se do napodobení pňirodního,.
tÓ jest do pozorování, lrteré pÍipodobrluje se pokud možno me-
thodické pŤírodní trpnosti; duch lidskj' chová se pokud moŽno
trpně a nechává prisobiti v sebe co nejvíce světa vnějšího.

StaŤi Řekové měli plno pŤedsudkú a pověr o prostoru: to



misto pokládali za blahot,vorné, ono pŤinášelo neštěstí a nezdar;
a bylo tňeba několikastaleté práce ňecké geometrie, aby je vy-
vrátila, aby dokázala, že prostor jest všude t'yž, že není v něm
míst jakkoli odlišn;ich a privilegovanych, v dobrém nebo zlém
smyslu, že naopak lraždé místo podrobeno jest, t1fmž všeobecn;Ím
zákonťrm. A obdobnou práci, pŤedstavuji si, vykonalo ve svém
v1ivoji uměnÍ v;itvarné: pňekonalo bázeri a zdráhavost člověka
k pňírodě a učilo pojímat, ji nejprve jako jeviště jeho činri a poz-
ději pŤímo jako jejich pomocnici. ,,Natur und Kunst, sie schei.
nen sich zu fliehen und haben sich, eh' man es denkt, gefunden."

TRISTeN: PŤehlížíš hlubokf a podstatnj l  rozdíl,  kt,erj l  jest
mezi uměním a vědou. Věda stará se o všeobecniny a musí pÍe-
konávat živ|y ryze osobní, rozmary' nechuti, pŤedsudky, bázně,
naděje _ naz1 vej si to jak chceš; uměni jde však právě o po-
znání jednotliviny jako jednotliviny, o poznání intuitivné a ko-
nec koncťr o čin, a čin snáší se velmi dobŤe s jednostranností, jež
vědecké stanovisko mriže nazvati pov šenecky pověrou nebo
pňedsudkem, ano má tuto jednostrannost do jakési míry pŤímo
podmínkou; čin jest a bude vždycky cosi irracionálného, nelo-
gického, nepŤeďvídatelného a nevypočítatelného. A ripadek
umění vidím právě v tom' že pŤejalo pleonasticky, zbytečně
a zhoubně funkce vědní, t,ak na pňíklad v nat,uralistickém románě
společenském nebo v malbě impresionistické; zde všude aplikují
se na umění jen jisté poučky sociologické nebo optické o ,,VY-
tváňejí se.. tak _ lucus a non lucendo - díla neosobnou a vše-
obecnou methodou, která mají méně z karakteru tvrircova a jsou
následlrem toho chudší než mnohé dílo vědecké. Vaše _ vás
moderních _ dobytí pňírody má pro mne ironickou pňíchué: do-
byla pňíroda vás nebo dobyli jst,e vy pňírody? Kdo vedc a kdo
jest vlečen? Taková jest tu otázka. Básníci, kteňí ze všech umělcri
snad jediní i v devatenáctém věku zachovali si pochopeni zá-
kladních vztahri a bytostn1fch poměrri tvrirčích, viděli ji jako
cosi nadlidského nebo lépe: mimo|id'ského a nelidského, jako iro-
nickou, skoro ďábelskou mocnost' která o hladového lva stará
se víc než o člověka mučeného záhadami a otázkami po pňíčinách

své strázně _ tak pŤedstavil nám ji alespoř Leopardi v Dialogu

Is1anďanově a nedaleko od něho Turgeněv jako pÍísnou hněvivou

ženu, pŤemfšlející ne o člověkovi a sudbě jeho, n1ibrŽ o tom,

iak stup ovati sílu svalu blešího. A Vigny odvrátil navždy od ni

svou hrdě smutnou hlavu oklamaného milence a sesazeného cé.

sara. ,,Et je dis a mes yeux qui lui trouvaient des charmes: Ail-

leurs tous vos regards, ailleurs toutes vos larmes. Aimez ce que
jamais on ne verra deus fois'.. Ano, milujte, čeho dvakrát ne.
lzÍite: pomíjivého tragického člověka, jedince, kt'erf se neopa-
kuje, po němž stopu pňíroda stírá rychleji neŽ zarristá brázda
na pol i .

AMEL lo: Nechci stavěti proti twjlm citátrim citáty jiné, snad
protilehlé. Užitečnějši bude uvědomiti si pŤesně smysl, v jakém
pojímat pŤírodu, co v ní vidět a jak I,o v ní vidět. opustil jsem
pojetí mechanické, kt,eré nejen mně vyvracela každou chvíli
fakta, ale jež mně hlavně znemožriovalo mou estetiku: pŤiroda,
mohlaJi mně dát,i život a inspiraci, musila je nejprve míti' Dnes,
zahledím-li se na ni, vidim všude ričel, touhu rristi nad sebe,
snahu potencí a funkcí vymáhati si orgány; nalézám všude
snahu vyslovit,i se, napětí za v;irrazem, boj o r1fraz a víc: pud
světla, skutečnosti, měr a vah. NalézáJi se dnes pŤede mnou
kopec, nemohu nemysliti na zárodek a počátek vší architektury,
na první pokus o mohylu nebo pyramidu; a strom dokonce již
jest mně ztělesněná myšlenka rytmická a melodická, cosi, co
svym rristem uskutečĎuje kus osudového zápasu a uvědoměnl
a vyňešuje smysl stráně, ridolí nebo jinaké p dy. Sv;fm uměním
musím ovšem dom1fšlet a dociéovat, zhušéovat a shrnovat její
záměry; artikulovat, kde blekotá a koktá; napomáhat jí shrnouť
ve čtverečnou stopu, co rozpt;flila a rozlila po čtverečné míli _
ale první podněty, nápovědi a inspirace chci vyposlouchati vždy-
cKy z ní _ již pro klid svého svědomí.

- T. 'STANr A vyposloucháváš je vpravdě jen ze sebe! Neboť
zlldšéuješ a čIověku pÍipodobřuješ něco, čeho bytost, uniká ti
tiplně do tmy. Promítáš prostě myšlenku a methodu životní čin-
nosti, vlastní sobě, ve vnějšek nepoznan a nepoznateln1i'; tvoňíš

6 l<ritické projeua g



si Íantom živenf vlastní krvÍ; snažíš se rozhovoňiti skály a zapo.
mínáš, že čim ti odpovidají, jest jen ozvěna tvfch ot,ázek,

ÁMELro: Možná, ale nevyplřuje tím pňíroda j iž svr i j  r ikol
inspiráLorky, dává-li mně pňíležiLost, mj'ch sn , umožůujeJi
a usnadriuje-li mně klarn, proprijčuje-li se mé ilusi? Uvátlí-li ve
var mou krev, čeÍíJi mé nervy, rozbuť.ujeJi mé srdce, napíná-li
mou vrili a mťrj sval? Nemohu ti vypovědět opojení, které se
mne zmoců.uje daleko od měst, v lesíclr a na horách nebo u veli-
k;fch vod, kam nezbloudí noha městského člověka; již vědomí
naprosté a riplné samoty má pro mne cosi smyslně vzrušujícího;
omlazuje mne a zdivočuje mne; procitají ve mně k životu orgány,
jimž není jména a o nichž v městě nebo mezi lidmi nevím _
víc: v něž mimo samotu' a když vyjdu ze své extase, vribec ne-
věŤím. Mé žíly plní t,emné opilství saturnské a hlavu obt,áčí pára
z nápoje, kterf snad pívali kdysi bozi nebo z néhož vystouply
jako z rodné lázně mladé planety a lronstelace; cítím se vrácen1f
světu pŤedhistorickému, mladšímu, smyslnějšímu a t,emnějšímu,
vedle něhož jest dnešní život j'en zvětralá louŽe. A jen co vyvá-
žim ze své bytosti takto pÍerozené, co zachytím z LéLo horečné
bouŤky, co vrhnu na plátno z tohoto kvasu, jen to, citím, jsem

id, id prav1y', icí hluboko pod svou koží zarost|Ý, i,i dvojník
a somnambul své normální, městské, společenské a občanské by.
tosti. A když pňejde horečka, když mine extase, cítím se chudj,
nemocn;i, vyčerpan1i, splasklj' a zbytečnf jako zapomenuťf
hadr; byl jsem na chvíli orgáncm síly nadosobní a bezejnrenné;
síla pŤešla, napětí povolilo, vítr ulehl a co visí nyní na žerdi,
jest jen rozervanf, bezduch1f, trapnf a směšně nesmyslnf cár.

T R I STAN: A zase se k]ameš. I tvé saturnské opojení jest stav
kulturní, rafinovanf a reflektovan1i'. Nedal se mysliti až právě
dnes, v době velkoměstské civilisace; ta teprve pŤedráždila určité
organismy lidské a umělecké v tyto kieče a v tato šílenstva; ta
vyvolala stav, kter1f jsimněprávěvypsal a jejž bych nazval nej-
raději sentimentalitou ri rebours, bez ohledu na to' že jin1im jest
to naenadství nebo dionysství. I to jest styl, jen jin než tradiční
styl kult,urní; i to ritvar sensibility, otŤes uměle vyvolan1i, kterf

-,,sí pŤedcházeti ději tvrlrčímu a volnímu; i to methoda ve služ-

itui,a*c,u a riče]u _ ale možná až tam, lrde tradice nakupila

áosti neporušit,eln1ich pokladrl a statkri, jež mrižet,e snacl, ty

a tobě podobní, tímto hazardnictvím na chvíli ohrozit, ale kte-

rÝch ne dovedete rozpt1ilit a promrhat: jsou položeny dnes již na

šiěstí nrimo dosah vašich experimentujícÍch rukou. Jsou dány

iiž ]rulturní základy, jež vám, nevděční]rťrm, umožriují vaše ex-

i..po.. a které kontrastem činí vaše osoby i vaše umění snad

zajímav1imi, ale také neploclnfmi pro rytmus tradiční. A běda
těm, ]<dož kupují si pozornost a zájem za cenu nebezpečí pro
celek!

AMELro: Vidím j iž, že se nedorozumíme. Ale sečkej ještě.
Vzpomínám si, že ve sv ch listech i t,y odvolával jsi se k pňírodě;
že i ty, jalr jsi mně napsal, béňeš si z ní piíklad a vzor pro své
umění. ,,Jaká lekce,.. čte se tam, ,,pozorovati cudnou a stňídmou
krásu pŤírody! Jak pevn1im Ťádem odkvétají v mém parku keŤe
jeden za druh1fm, hloh nejprve, pak stŤemcha, pak šeŤík, dále
jasmín a rubus; zdá se, jako by pňírodě šlo o to, nemísiti vťrní
a dáti dozníti jednomu tÓnu, než rozezvučIdruh;f. Buď nám
v tom vzorem: odvykneme spěchu, učme se prodlíti; a hlavně:
nehledati efektri a grad'ací... Hle, i ty máš tedy chvíle, kdy věŤíš
v její záměry a dáváš se inspirovati její moudrostl.

TRISTAN: Moudrostí, ano, dobŤe js i  ňekl,  ale ne šílenstvÍm.
Neboé nezapomínej, prosím, že v mém pŤípadě jde o pŤírodu
opravdu ]<ult,ivor'anou a zlidštělou, o tu, která ži1e z těch ně-
kolika stop rirodné prsti, v niž promělnily se kosti všech našich
lidsk1ich pňedkri na této hvězdě'




