
ilikulríš Aleš

Těžko pŤedstaviti si vášnivějšího a naléhavějšího pŤíboje
chtěnl, vrlle, sn a touhy tvrlrčí, než jest ten, kterf bije a zvoní
o širokou bohatfrskou hruď mladého Alše jako o zed svého vě-
zení. Slovo Puškinovo o obžerném mládí, pŤenesené ve svět du.
chovf, vtíralo se mně stále v mysl, když jsem si z Jiráskovfch

,,Pamětí.. shledával umělecké sny a plány mistrovy: listy jeho,
posílané Jiráskovi do Litomyšle, kypi a vrou vzletem a sebevě.
domim. Cykly, cykly, volá to z nich: tvoŤiti cykly, obejmouti
podst,atu češství a více, samého slovanství, a to jest Alšovi zmoc-
něnf a stupřovan;i pojem ryzosti a síly, zkrátiti a zhustiti v ně-
kolik liniovfch akordrl, sklenu|fch jako vítězné brány a stejně
pevnfch a tvrdfch jako ony, celé hmotné i duchové vfboje ge-
neraci a generací _ takové touhy nítí se a hoŤí v Alšově mlád1,
neumoŤeny ledem bídy, ristrkri a opovržení.

Jsi těsně pŤed dostavbou Národního divadla a české obrozeni
jako by se celou silou vlilo v oblast.vftvarnou: zde to tehdy raší
a kvasÍ, zde stoupá míza v kmen, po prvé po staletích zase,
z koŤenrl. Zde uskutečůuje se, po prvé na tomto poli, tajemnf
děj zrodu a vzrristu celé generace' generace, jíž Ťíkají v dějinách
generace Národního divadla, protoŽe soutěž o jeho vfzdobu vy-
nesla její nejlepší pŤedstavitele po prvé na světlo. Generace Alšo-
va, Myslbekova, Hynaisova, Ženíškova, Chittussiho, kterf stál
ovšem stranou a nalezl se později ve Francii, jest první česká
vftvarná generace moderní: pňed ní byli jednotlivci-samotáŤi,
tv rci-snivci jako Manes, nepravdě podobné vfjimky, keŤe roz.
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kvetlé zázrakem ve všeobecné zimě, ale nebylo celkové vlny.
a družného kulturního qiboje. Až mužové Národního divadla
vypracovali první jakousi melodickou methodu, citovou, volní
i formovou, kt,erou spoutali umělecky na Ťadu let tvrirčí projevy
mladšího dorostu; až mužové Národního divadla vyvršili v zá-
konnou a uzrálou formu mlžné a tápavé touhy sv1ich nejbližších
pňedchridcri, které jaksi pohltili a učinili umělecky zbytečn1imi.
A není náhodné, že monumentdlng Aleš vyžil se skoro riplně
v této generaci: nesla jeho a on nesl ji; když se rozpadla, scházeli
si oba navzájcm, a to snad více ještě než nedostatek zdí, jež by
dekoroval, jest pŤíčinou, proč pozvolna zmlká Aleš pathetik
a monumentalista.

Jest charakteristické pro Alše, že skoro všecka v]1iťvarná díla
jeho mládí jsou pojata a myšlena jako členy cyklri, jako články
v mohut,ném v1ivojně rytmickém ňetěze, jako nosit,elé vyšší jed-
noty rytmickomelodické. ,,Nechápou,.. pravil Wilde, ,,že nemohu
mysliti jinak než v povídkách. Sochaň nesnaží se pienésti do
mramoru svou myšlenku: mgsli píimo U mramzru... Nuže, touže
nutnost,i duševní organisace mlad;i Aleš myslí, a ne abstraktně,
nlbrž tvoňivě a v1itvarně, v cylrlech. Heroická touha rytmická
jest to, co v něm žije nejsilněji; rytmus vtlle nese od počátku
jeho duši, jest její ,,ťaculté maltresse.., chceš-li užíti staré termi.
nologie Tainovy;cely svět a cel;i život jest jen folií tohoto tvrir-
čího v]i'boje a jeho látkou a stravou. Pro pochopení uměleckého
typu Alšova jest pňeder'ším nutné toto uvědomění: že Aleš jesb
mnohem více tvrirčí vrile a rytmickf tvrirčí v1iboj než umělec-
vnímatel, než umělec-zrcadlo, než jemnj' citlivj.objektiv reagu-
jící spravedlivě, spolehlivě, klidně a pŤesně na hru životních
dějú a jevri. Svět mladého Alše jest proto svět cele heroickg.
jako heroickf byl i svět mladého Máchy: stojí cele pod zákonem
dualistického napětí a pňepětí touhy a skutečnosti, snu a víry;
jako Máchovi i mladému Alšovi skutečnost jevová není cílem,
n1ibrž jen v1ichodiskem, a uvědomění si jí nejmučivější ostruhou
a pobídkou k ritěku od ní. JeJi kde v tomto světě klid a spoči-
nutí, jest jen ve snu a ve snu heroickém; je-li kde idyla, jest to

:s,,ln heroiCkd, živoL v záíi síly a v1iboje, Život, jenž odložil na

"í'.,iti 
,,,e brnění, pověsil je na strom a zdŤímnrrl v krátkém sebe-

ž"po*.''.'tí v jeho stínu a v melodickém šumu jeho nadzenrské

korunY.
Roku 187Ď vystavil po prvé veňejně tŤiadvacetilet;f Aleš, žák

akademie, karton ,,Sláva Čechie.., a již to byl jen první list za-

m;ilšleného trojčlenného cyklu, kter1i nebyl uskutečněn. Inspi-

race tohoto kartonu a celého cyklu byla ryze heroická; žádné

elegie, žádnfch pňíliš lidskfch a běžn1ich citri; jen život touhy,

síly a činu, povzneseny ve svou nadzemskou oblast snové doko-

nalosti a podhvězdné harmonie; z moŤe životního měly b;iti za-

chyceny jen vysoko vzduté a vyšlehlé vlny síly, heroismu, odda-

nosti, harmonie, enthusiasmu. Heroickomythickf věk ztělesněn
jest ve vypracovaném kartoně. Kvet,e svat1ir Vyšehrad, stolec
slávy a pychy české; vítězní jinoši-bohatfŤi pŤinášejí vlasti ko-
ňist sqirch zápasťr, hmotn1irch i duchov;fch, ,,věnce vítězové..;na-
levo seskupily se alegorické děvy pŤed posvátn1fm hájem a čekají
kvasu krásy a lásky. V popŤedí mládí, síla, qiboj života; v po.
zadí smrt a Sen' kult náboŽensk a kult smrti, ale všecko spjato
v jedin;f pokojnjl tok harmonické linie, která zavírá se v sebe
jako prsten věčnosti. Svou mluvou formovou jest tento karton
ještě dílo žákovské, práce ze školy nazarensko-ftihrichovské, svou
inspirací, svou liniovou rytmikou a melodikou' Svou notou boha-

|irrsky zasněnou jest to však již cel]ir Aleš.
I následující ,,Chorál svatováclavsk;i.. z r. 1876 jest zase první

člcn trilogie nikdy neuskutečněné, již měly vyplniti ještě apo-
theosy písně domněle svatovojtěšského privodu,,,Hospodine,
pomiluj nY.., & husitské válečné ,,Kdož jste boží bojovníci...
,,Chorál svatováclavsk1f,. jest zase skladba ryze pathetická, ten-
tokrát abstrakce skoro asketické, pŤimykající Se Svou komposicí
na quattrocento, vedoucí zrak stupřovitě do dvojí, duchovější
a duchovější oblasti, na dvojí oblačné lešení, jeviště náboženské
r.Íry a extase.

. A typicky pathet,ickf postoj Alšriv opakuje se i v novém cyklu,
tentokrát opravdu provedeném v zátiší sukdolském, ,,Pěti Sm}S:



lri... Ani sem nevniká nic zjevového naturalismu, i tu uchovává

si v koncepci i komposici Aleš svrlj pŤísnf' monumentálně visio-

náÍskjl zor a vid. ,,Pět smysl .. není nic jiného než pět scén

z heroického nebo heroicky idylického života staročeského; boha-

tfrsk , širokJ' epick chod a tok života za míru i války, v poli

i-v domově, život idealisovanf v slavnou pokojnou harmonii,

cele vzedmutf a nesenf mocn m dechem mocnJrch hrudl'

A pňichází již podzim r. 1878, kdy mladf Aleš vmetá la papÍr

návrh čtrnácti lunet pro foyer Národního divadla,Vlast, V tomto

cyklu vyvrcholuje celé titanské vňení mladého básníka-malíňe:
jeho touhy pohybu, rozpětí a objetí, mocnfch akcí, mon-umen-

lal''tno děje, jeho sny silnfch, slavně znících liniovfch akordťr,

plnozvukost, jeho hrudi. Plocha jest zde bez trhlin zabydlena

mocn;fmi rytmickfmi vlnami, jednotlivé skupiny klenou se zde

jako áblouiry síly-a víry. V nejlepšich polích ,,Vlasti.., v ,,Ža.
iovu.., v ,,Boji se saní.., v ,,otavě.., v ,,Domažlicku.., rozkŤídlil

se Aleš v největší aŽ do té chvíle rozpětí české obraznosti vf-

tvarné, aniž ztratil pŤitom z vnitŤnÍ jadrnosti a hutnosti. Vlast

jest velebáseĎ myt,hu a historie, píseťr mrtqich zpívaná živfm.

Vlast jsou Alšovi hroby rekrl, zkazky dědrl, písně Žen, odkazy

cti, hrdinství, lásky a smrti: vesměs věčné, nadčasové a nad.

osobní hodnoty. A vfraz s obsahem zde po prvé jedno jsou:

synthetického pathosu linie nabyl cele Aleš teprve zde. NenÍ nej-

prve nic zbytečného v těchto lunetách;není zde více postav, než

kolik jich potŤebuje jasnf vjrraz zvoleného motivu. A všecko
jest sevŤené, skupiny lidí mezi sebou i krajina pŤimykajícÍ se

L lid.* a rozvádějící jejich motiv nebo dom šlející jej, tak po.

zadí nejstarší, nejprostší a nejpŤísnějši kamenné smrtné brány

v ,,Žalovu... Aleš jest všude opravdovf bdsnik linií: ryímus, kte-

rfm zabydluje svá pole, zněl nejprve jeho hrudí, a zněl zd'e Llmž

monumentálnÍm rytmem, touže písní ryimickfch kladiv, jakou

hlaholí nyní po jeho plochách. UměIecká uťlle mluví zde všude

svfm kovovfm jazykem. Jednotlivé figury lidské jsou.opravdu

bu-iloudng jako stavby, tvrdé, pochmurné, pŤísné a nezvratitelné

nást,roje-víle, síly a nadosobnÍho určenÍ: jeho Morana v ,,Žalovu..

tÝčí se pŤed tebou jako pi.ísná lidská věž, jeho akty ženské, na pň.

"ít 
rot'y"o otavy, jsou z nejmohutnějších českfch aktrl, kolik

iich kdy bylo nakresleno a namalováno, ženy opravdu nadlidské,

irfure by zardousily ve svém objetí smrtelníka jako Meriméeova

Venuše lllská. Umělecká vťrle Alšova vypjala se ve ,,VlasLi,, aŽ

k tvorbě bohatfrského tgpu českého, a jen umění tohoto oproš-

tění. umění nadindividuálné, které pŤineslo oběé detailu a jeho

rozkoše, mohlo se odvážiti na tento rikol; umění, které mnohem

více tvoŤí než vnímá. Co napověděl Manes, to dopovídá a do-
m1tšlí Aleš _ ale vtee jako doplnitel než pokračovatel Manesrlv.

,,Jdu jednoduše cestou Manesovou,.. napsal mužnf již Aleš jako
vyznání své víry umělecké a jako svr1j program tvrlrčí a vymezil
tím nejlépe sám svrij poměr k velkému pÍedchrldci. Manes jest
brána a život českého uměleckého světa. Manes jest z nejspani-
lejšich, nejlíbeznějších duší českfch; nejčistší rozkošník a pŤita-
katel Životu smyslovému a pŤitom nejharmoničtější idealista;
duch co nejspravedlivější k životu a jeho jevové plnosti a kou-
zelnosti. Manesriv vfznam v českém uměnÍ vftvarném bude
vždycky v tom, že byl prvnÍ básník-tvrlrce českého heroického
typu a vedle toho první umělec-malíň spanilé, smyslně teplé
duše. Heroick1t typ českf vytvoŤil první Manes, ačkoliv nebyl
svou vnit,ňní organisací básník heroické vrlle a síly, n1ibrž teplf,
zduchovělf sensualista; a vytvoňil jej podle toho spíše z vnějších
nápovědí empirickfch, než aby jej vyvážil z nitra bohatfrsky
pohnutého a vzbouÍeného; jemnf uměleck r instinkt vedl jej na
slovenskou Detvu, a zde nalezl ten dochoval1r pŤebyt,ek a pŤe.
žitek života ve vyšším smyslu slova zdravého a ryzího, kterf
lehkou idealisací áobás ujď a pŤebásůuje ve svrlj typ ušlechtile
romaneskního nádechu. Aleš vedlb Manesa jest typisátor mno-
hem radikálnější: vrile jeho jest tvrdší, ryt,mika kovovější, pathos
a t<rystalisace, k níž nutÍ, jsou mnohem naléhavější a vášnivější
než u měkkého sensualisty, rozkošníka a elegika M"''"..; u Ma-
nesa umění a v le, názor a dojem drží si pŤibližně rovnováhu,
u, Alše vrlle jest mnohem silnolši a vyvinut,ější, a umění často
.1t nestačí a leckdy ji zatěžuje v jejím vfboji.
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128 Vedle Manesa, kterf zaŽeh| v nitru Alšově svat;|' žár inspirace

a na němž uvědomil si svou tvrirčí methodu, dala škola Alšovi

nesmírně málo: jen techniku a techniku nadto hubenou a po-

chybnou. Na akademii jsou učiteli Alšovfmi Trenkwald a Swerts,

nazareni, jacísi umělečtí asketové, kteŤí vysoukávali své studené

pavoučí umění ce|e z hlavy. obraz nebyl jim nic jiného než

lraktát' exhorta nebo idea, graficky znázorněná.. ne bdsníci

umění, ale jeho gramatikaíi. Vyabstrahovali si z umělecké mi-

nulosti jal<;isi dokonalostny lineál a jím chtěli doměŤiti se života,

ne víc: opravovati život. Nevycházeli na lov za bohatstvim ži-

votním, ani ne za jeho krásou a spanilostí, ani ne za jeho zákon-

ností _ hledali jen stŤízlivou suchou korektnost; obraz byl jim

rozmyslnou aplikací hotov ch formulek; kresba abstraktní
chladn;f uzk! purisn. Tito lidé žili ve vzduchoprázdné prostoŤe

zabydlené alegoriemi a co ]rlaclli na papír, byli vft,varní homun-
kulové, v1i'plody životaprázdnfch kŤivulí. Proto také Aleš nemá

se Svou školou nic společného než ncjvšeobecněj.ší v razovf pro-

stŤedek: linii; ale tam, kde ji jeho učitelé odvozovali z mrtvfch
vzor a usoustavĎovali v neosobnou methodu, Aleš tvoŤil ji pod

tlakem svého vášnivého niterného života rytmického: zpívala
z něho, vylévala se a tryskala z něho jako pís ová melodie, stejně
energická, koŤenná, naléhavá jako ona a ste.ině nekorektná
a opojná jako ona. Vedl-li ruku jeho učitelrl soudící a kombinující
rozum' ruku Alšovu okŤidlovala jeho vise, a dráha, na niž ji

nutkala, vedla často jakoby v divoké jízdě pňes ploty, pÍíkopy

a vlfmoly.
Tím větších nesnázi prisobí kritice to, co bych nazval kolo-

ristickou episodou Alšovou a co vrcholí právě ve dvou letech
pŤed kartony ,,Vlasti..: do leť 1876'_187B spadá totiž žeri olejri
Alšoqich, většinou malého fornrátu, které pŤesto, že byly pŤíkňe

odmítány tehdejší veňejností, jako ,,JiÍí Poděbradsk1il a Matyál..,
mají velikf čár a veliké kouzlo pňi vší své nevyrovnanosti a ne-
hotovosti a často i ryze kolorisťickou vrini a pel. A zase: není

tu empirickych záŽiLkri nebo vzorťr: všecko jest v1'váženo jen

z nitra tvoŤivě pohnutého a rozechvělého, vzdutého tentokráte

vlnou lyrické touhy a lyrického dobrodružství. Ti rrlzní jezdci,

hlídky vojenské, bitky jezdecké, tinosy a stihání, ty tii destičky

ne větší dlaně, vzniklé jako děkovná píseř lásky a podivu k tvtlrci

,,Máje.., jsou vesměs balevné básně silně rozechvělé a zaujaté

obraznosti koloristické, vJrrony silného cítění a hodnocení barev-

ného. Jsou mezi nimi práce, které prisobí na mne dojmem leh-
kého, opojného, unášivého tance, tak jemnfm a smělfm barev-
n1im smyslem jsou vyváženy; mal1i triptych ,,Máje.. má pel
hodn1f Pettenkofena, a jinde jako by dusně kvasila pŤíští kolo-
ristická bouŤka. Není tu pouhého fysického kolorismu vnějškové
pestrosti a mosaikovosti; barva jest zde všude pŤebásůována:
jest instrumentována uměnÍm pŤi vší zárodečnosti velmi ryzím;
jest, všude v1irtryskem duše toužící a hoňícÍ.

Kter;fsi kritik mluvil o koloristické episodě Alšově jako o pou-
hém nedrlležibém abezvyznamném drlsledku puberty: názor jist'ě
povrchní a nesprávnf. Nehledíc k tomu, že Aleš, když maloval
své oleje, byl zralf hot,ovf mladf muž, jenž stvoŤil jiŽ své první
piísné komposice lineárné _ ještě r. 1883, tedy muž jedenatíi.
cíIiletg, vrací se Aleš k oleji - nenÍ poměr Alšrlv k barvě jen
element,árně smysln;f a dojmov;|': jsou v něm i živly kultivované
duchovost,i. Proč rozhodl se Aleš pro linii jako pro prostiedek
rytnricky naléhavější a energičtější, proč cítil jej bližší ryt,mice
svého nitra než lyričtější vibraci barevnou, jest tajemstvím jeho
podvědomí, které volilo po drivodech, jež těžko jsou dostupny
slovu. Pro v1iltvarného historika bude vždycky sladkou a vÝ.
znamnou jistotou, že živoLn| a tvrirčí vtile umělcova tryskala
dvojím proudem a že pŤetrhl-li Aleš jeden proud, učinil to, tŤebas
neuvědoměle, jen proto, aby se';ílil proud druhf : umělecká vrile
Alšova byla tak silná, že chtěIa s|oužiti a že mohla chtíti to,
aniž se tím seslabila.

Pro A]še jest právě karakteristická intuitivnost jeho tvťrrčí
síly: pozorování, postŤeh smyslovf jsou u něho cosi druhotného,
co sesiluje snad invenci nebo podpírá ji, ale nevytváŤí jí a nevy-
vozuje jí ze sebe. Aleš jest visionáŤ, kterf vidí mediem snovym
nebo vzpomínkov1im, jemuž jest tňeba dálek a odstuprl jako če-
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hosi, co musí pŤekonati, ale čím i silÍ jeho vid. V tom jest tajem-

stvíleho tvrtrEi osobnosti, která si podmařuje quand méme, ptes

všecko a všem navzďory. Aleš na pÍíklad nikdy nebyl na Slo-

vensku, nikdy neviděl puszty uherské, nikdy neviděl lazri-hor-

skfch a pŤece-stvoŤil _; jak autentickyve smyslu vyšší duchové
právdivosti a pňesvědčivosti _ ,,Pochod Rákoczyho.., tatranské

ilači i zbojníky, hajduky, pandury, cigány. Všecko, co. mu dala

k tomu empirie životní, lyt" ;en několik nápovědí, když trávil

rok vojenslif jako dobrovolník v r. 1875176 u pluku Mamulova:
zde jed.ině poznal Slováky, Maďary a cigány zabílené a sešrrěro-
vané uniformou' a pňece vycítil i z tohoto pňestrojení všecku

typičnost jejích rysr}" rytmus jejich postojrl a akcí, temp9 jejich

vi.šni, lásliy, nenávisti, hněvu, opojení; vyposlouchal zde širou

melancholickou píseĎ jejich volného, širokobŤehého života. Jen

intuicí uhádl pŤísnou krásu hor slovenskfch, zadumané. kouzlo

kosmat1ich jeáli, tesknou dálavu vysokfch vfhledri jako bez-

ritěšnou melancholii plání a puszt, mocnf hlubokf oddech země

i horkj dech jejího.'áš''i.'eho lidu. orient Alšriv jest autentick1f,
auteniiote1ši než orient malíÍri, kteŤí jej popsali s dokumentární
spolehlivostí: Aleš v1ruolává ten celkov rytmus a ten snovf

Jpar, kt,er$ váže vespolek věci a dává duchovou podobu tváÍi

"á*.xo, 
krajinné i lidské. Jako Balzacovi stačilo několik krad-

mfch pohleá do světa finančníkrl, aby zbásnil drama spekulace

" 
í'.y i dobyvatelskou vášeĎ hmotnou, tak i Aleš domfšlí a do-

celuje několik mrtv1fch kostí v celf živf organism.
Rok.' 1881 a roku I.882 pÍináši dva cykly, sedmilistjl cyklus

,,Živlrl.. a šestilistf cyklus ,,Prahy.., válečné, učené, kupecké,

í,ojujícÍ i kvetoucí v míru, znichŽ zvláště cyklus první jest celj'

" 
..,.it'ot''y Aleš. Jako s jinfm vrcholn;fm cyklem, pětilistfm

,,Životem staqych Slovanri.., proveden;fm až r.1891, nosil se Aleš

i', ,,Ži..ly.. léta a léta. Tato dvě veliká cyklická díla jdou stopami

,,Viasti..; mají tfž pathos linie, t1iž šir1i, rytmick . tok, t,utéž

Áythickou vrini primiLivismu, tfž tajuplně melodick;f souzvuk
t.ra;iny i člověká, touž monumentálnou dekoračnost. ,,Ziv1'y,,

1.o" liizsi dramatu a proto i zkratkově hutnější: málokdy bylo

v českém trmění dosaženo té hutné prostorotvorné síly kresebné

iako na pňíklad v ,,Požáru prérie.., málokdy linie byla obtížena

i"ko1,ou bouňkou pathosu jako zde. ,,Život star$ch Slovantl..
naproti tomu jest heroická idyla, a odtud pokojn , široce slav.
nostní, bezelstně slunn;i tok jeho linie. Toto dílo prlsobí na mne
dojmem odkazu Alšova monumentálnému umění. Alšrlv sen ,,zla-
tého lidského věku.., sen, kt,er;f nosí v sobě každf básník-umělec
ztozerly za romantismu jako touhu nového zdraví a nového po.
koje, jest zde ztělesněn: sen, kter zasnoubil sílu s něhou' ne.
vinnost se smyslností, jednot,livce s celkent: apotheosa patriar-
chálného života rodového i národního, kdy stál čas nebo tekl
zvolna sva[7m, nerozrušenfm klidnfm oddechem.

V posvátném háji obětuje žrec bohrim a dfm stoupá v čist,ém
vzduchu k nebesrlm jako jistota naplnění; muži oŤou, pas|iŤ
vyhání stádo z kolové osady nad jezerem, ženy kojí děti, děd
vládne rodu a vede vnuky svou krásnou harmonickou zkušeností
a moudrostí: Život jest dar bohri a milost jejich váže všecky jeho
prvky a složky v tajemné tanečné kolo práce a radosti, rozkoše
i síly, zrodu i zmaru. Za měsíčné noci tančí polonahé dívky, slo.
vanské Venuše, k písni dudácké a mládež strojí si kvasy milosti.
Zbloudilf nepiítel jest pohoštěn a vyprovozen. Válka vede se jen
obranná. Boj se rozvichŤí a brih války s dravcem nad hlavou
nese se bouŤně na koni; mlad1f rek umírá stŤelou Moraninou
slavně na poli válečném a jest pohŤbíván ohněm za pláče panen'
obětovavších kohouta; a urna jeho s popelem na kolu na rozcestí
má krásu ant,ickou. A ve všem ten šir melodickf pokojnf tok
linie nerozrušené, bez chvat,u a spěchu; a na všem, na krajině i li.
dech, ta krr1pěj jakési blažené, snové rosy pŤedpot,opní, nesetŤenf
pel životní svátečnosti i svatosti, nerozdvojené smyslné nevin-
nosti, po němž toužil Gauguin a za nimž vážil cestu na svrlj
polynesskf ostrov krásy, Noa-Noa. . .

Aleš rozložil tento pokojnf tok lidského života a lidské smrti
v pět list,ri, které dělil v hlavní pole stŤední a dvě pole bočná,
a sepjal jej symbolistním vlysem. Podal tak učleněnou rytmickou
stavbu, uzavŤenou jako bohoslužebn kon, která volala pŤímo
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po zdech' po budově, jejiž prostor by zušlechtila a prochvěla

svou slavnostní hudbou, sv;fm rytmickfm čárem. Ale prostoru

toho se jí nedostalo. K Alšovi vznikla nedrivěra hned po jeho

vítězství v soutěži o vfzdobu Národního divadla. Ustálilo se mí-

nění, že Aleš nemá dosti technické hotovosti, dosti umění ruč-

ního, a proto b valy-li práce jeho vrlbec prováděny, bylo pro-

vedení jich svěŤováno cizÍm rukám, které zasahovaly mnohdy

rušivě v samé ristrojí umění Alšova, obrušovaly a stíraly jeho

svéráz, narážely je na hrubě hladké kopyto umělecké šablony.

Tak na pŤíklad čtrnáct lunet Alšov$ch v městské spoňitelně praž-

ské, které provedl Věšín, jest majet,kem Alšovfm jen základní

koncepcí, jíž musí se znatel jen dohadovat z vfsledku, kterf

vidí pŤed sebou: pomocník kŤížil v nich záměry mistrovy každfm

svlfm dechem.
Tak stalo se, že byl Aleš odsouzen k zmenšenému měŤítku,

ke kapesnímu formátu, k nedokončené nápovědi, ke skizze; tak

stalo se, že tvrirčí akt obmezili mu na počátečnoukoncepci; tak

stalo se, že on, kterj. chtěl tvoňiti, nesměl mnohem víc než sníti,

toužit,i a vzpomínat'i. Zíži|i jeho qfraz na minimum, na ryzí

a čistou linii bez modelace, a nenÍ věru jejich zásluhou, že i zde
jest Aleš cel1f mistr a větší vládce na tomto rizkém uzemi než
jiní v zemich mnohem prostornějších. A okleštění to nebylo

ovšem bez následkrl v sám uměleckj. orgán Alšrlv: následující

léta ukazují, že Aleš zbráci sny ideální monumentálnosti, sny

rytmickfch architektur a že uzavírá se patrněji a patrněji v rilohu

lyrika-ornamentalisty, kreslíŤe.ilustrátora. Není to pouhá změna

formátově vnějšková nebo změna žánru: sám směr umělecké vrile

Alšovy mění se, sama tepna její tepe jinak. Aleš uvolĎuje nyní

svou komposici, pŤenáší těžiště leckdy z figur do krajiny, místo

architektonick1ich kleneb hradních podává jen trámové stropy

nízkfch chat; méně typisuje a více vypravuje; elegie a humor,

kt,eré byly vyloučeny z prvotného pathetického světa jeho pti-

vodní heroické velikosti a monumentálné pňísnosti, vtrhují nyní

v jeho dílo.
Ale v poslední tajemství kresby, zdá se mně, vniká až nyní.

Nyní stává se teprve cele kouzelnÍkem linie, nyní, kdy jest mu
jen a jen písmem, prostňedkem záznamll vzpomínkového, čímsi
žcela samoričeln1fm a beznáročn;im. V první době tvorby Alšovy
nebyla jeho linie a její kresebnf wfraz ještě riplně a zcela jeho
majetek: leccos pŤejímal z vlrazové ňeči minulosti a sám monu.
mentáln1ir pathos ukládal mu jisté konvence, které projevily se
sem tam kresebnou tvrdostí nebo abstraktností. To všecko od-
padá nyní a linie jeho rozezpívává se teprve nyní ve svou vlastní
ryzí píse , pružní, vláční, vylehčuje se, hovoňÍ, lká i mlčí, kvete
živ otem, poslouchá nej j emněj ších pokynri duševnÍch ; n;mí t,eprve
stává se plně melodickou hrou blaženého sebezapomenutí, n;mí,
kdy mluveno slovem Dehmelov;fm, ,,ozd'ravila se od každého

čelu.. '
Dvojí veliké ilustračnÍ dílo stojí na prahu tohot,o druhého

období Alšova: ,,ohlas písní rusk1ich.. a ,,Rukopisy Zelenohorsk)7
a KrálovédvorskJr.. (1884), zakŤiknuté hned na počátku s tak
bezduchou brut,álností Juliem Grégrem v Národních listech.
,,P.1áce tak mělká, povrchnÍ a ohyzdná,.. psal samozvanJr sudič-
politik, ,,nestojí ani za papír a náklad,.. a některé lisiy byly
odk-azovány za etiketu na láhev s punšovinou. Tento p"oj"l,
soukromého uměleckého obmezenectvi Grégrova neměl by zvlášt-
ního dosahu, kdyby nebyl ohlasem prriměrného soudu tehdejší
české veŤejnosti; tak, jak zde soudil Grégr, soudila však největší
většina českého obecenstva v tehdejšíc}r letech a Grégr ail ;endemagogicky neost1fchaq? qiraz pÍesvědčení skoro obecnému:
tak cizí byl koňenně krásnJr 

" 
,,"lky, ryzí, nesmlouvavf svět

t'šl: soudobému, kašírovaně vekéÁu a papírově nadut,ému
ideálu češství.

- A pŤece hlavně po stránce dekorat,ivně ornamentálné jsou
oba Rukopisy Alšovy dílo iniciativné privodnosti tvrirčí, kterou
Jest-možno plně doceniti teprve dnes. I v ornamentě navazuje

1':š 1. Manesa, kter;f vyšel z rukopisné ornamentiky román-

]|é:..J.' uvolřuje a obrozuje *,,ou ,,.lkou melodickou vynaléza-
vostí její tuhf princip: odhmotriuje ji a činí ji tekut,ou jato píse
a rozmarnou jako ona, plnou smavé pohody a rozzáÍené lehkosti.
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134 V ornamentice jest Aleš velk m pÍedchridcem modernosti v době,
kdy nejen u nás, ale i v cizině eklektisovalo se a žilo se z histo-
rickfch vzorri; jeho dekorativnf pramen stále vŤe a šumí a z toho,
co Alšovi napadá někdy jen tak mimochodem, žil by a tyl by
jin$ dekoratér měsíce a lét,a.

V tomto druhém období tvorby Alšovy neni linie jeho ani opi.
sem skutečnosti, ani její abstrakcÍ: jest, náhradou za ni; odhmot-
řuje skutečnost, aniž jí kňivdí; zbavuje pozorovatele tíhy životní
a trudu životního a nese jej do země snťr a vzpominek. Neni
nikdy prázdná, ale není také nikdy těŽká a pŤedmět,ná: jest to
linie po vftce melodická. Jest blízká linii všech velk ch kreslíňťr:
má něco z jejich samoričelné sladkosti a opojivosti. Kresba jeho
zdá se někdy poznámkou nebo nápovědÍ a zatím vpravdě jest
vždycky melodickf takt. Není nikdy sladká ani mdlá nebo
matná: zachycuje vždycky dynamicky stŤed a pohybovf proud
bytosti nebo davu; tne vždycky do živého, vybuŤuje všude
energii. PŤi všem rozdílu rasy, temperamentu, zkušeností i ideálri
jest rodná sestra linie Rodinovy. Některé Alšovy kresby koní
a jezdcrl jsou neseny jedinečn;im qfbojem a jedinečnou kŤepkostí
linie, která pojímá a píše byt,ost jako znak, jako šifru pŤírodní.
Poněvadž Aleš jde vždycky v kresbě k podstatnému, k centr m
pohybu, má jako nikdo u nás zpťrsobilost vystihovati koně
a jezdce jako jednotnJ' organism; a pojímá a podává i vlnění
zástupu, kterf vždycky u něho jest bytostn;i celek, lids\f mrak
nesen;f jedním vichrem, nikdy ne skládaná masa rriznorodfch
statistti.

V tomto stadiu mění se Alšovi všecky pŤedmět,y, osoby, živo-
čichové i krajina v jakéhosi druhu melodiku ornamentovou -,
ale nikde není nic zvětralého, nikde není vyšumělé dekoračnosti.
Jest to tim, že linie jeho jest vždycky obsažná, koŤenná: |eži za
ní dojmy a postŤehy dlouho a dlouho hromaděné a jen pozvolnou,
neustále konanou prací duševní pňet,váŤené v teplé, sladké, me-
lodické hodnoty znakové.

Toto umění Alšovo jest nyní nehmotné a blažené jaksi v sebe-
zapomenutÍ. Všecka pŤítomnost a její skutečnf trud a její sku-

te'čnostná LihalreŽi již za tvtncem. TvoŤiti jest mu nyní cele zapo.

mínaťi na nejbližší a rozpomínati se na vzdálené. Aleš žije nyní
stále víc a více ve vzpomínkách na své dětství, na venkov, na
svrlj rod, na své mrtvé, tlící desetiletí a desetiletí v rodné hroudě
pod domácím drnem. Všechno nenasytné chtěni, všechna tvrdá
dobyvačná vrile jeho mládí odstoupila již od něho, sůala své
těžké jho s jeho duše a pňeměnila se v čistou, lehkou duševnÍ
hru vzpomínkovou.

Vyšel z lidu a nesl v sobě jeho nepodlomenou víru ve velké
nadosobní hodnoty a ctnosti, v boha, povinnost, čestnf život
i čestnou smrt; za nimi šel jeho vfboj uměleck$, a pňiblížil se nad-
osobnosti v umění jako málokdo z jeho vrstevníkri; a n;rrrí vracÍ
se zase ke svému v.fchodisku, k lidu, ale opačnfm směrem než
byl ten, kter;fm z něho vyšel: vrací se k němu nyní mediem své
osobnosti, uzrálé a sesládlé, po znojném díle svého mužství.
osobnost jeho jest tak z koŤene jiná než osobnost nás lidí, od.
trženfch vyvojem mod.erní civilisace od sqfch svat;7ch temnfch
pramen , že s našeho stanoviska jeví se nám až neosobni _ tak
jest nesubjektivná, tak jest neindividualistická _ a dílo její zdá
se nám také neosobní jako lidová píseri nebo lidov ornament.
PŤi vzniku lidové písně nebo lidového ornamentu písobí ovšem
subjektivní osud anonymního tvrlrce, tryskají 

" 
''it." životem

pohnutého a zvlněného' ale poněvadž subjekt není odlišen od
celku, jsou osobnostní i typické zároveri.

''.Takové jsou i poslední v1ilt,vory Alšovy: umělec nrizí ve svém
oile' objektivisuje se v něm. Život, kterf Aleš podává, není život
v leho časné a časové obmezenosti a rozdělenosti, jest to život
nadčasoug: život ve sv1ich pramenech, kdy ještě nezvětraly a ne-

l9"a."1tn s9, kdy .'.ou j.sie podsvětnou-tmou. Aleš zacÍrycuje
_'|"ot l3k, jak jej chápe iia' ',á jako záminku a pŤíležitost k ásob-nim reflexím a osobním protesiťrm, nJrbrž iako lozi dar, zázrak
l11:.''''" sjly a jako mravní rikol. Pi.íroda, kterou kreslí Aleš,neli pňíroda empirická, pňedmět vědeckého poznání a užitko-
Y..^|.."uYfuností, n1ibrž bozstvo: jest cele p.o,,iktá starfmi my-t,ntck;imi pňedstavami, cele prostouplá bájemi, básněnim, ději-
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nami' popelenr rekťr a bohatfrri: opravdová země mrtv1fch, no-

sitelka.života duchového. My,lidé dneška, nejsme v ní mnohem

vic než pomíjivá bublina, která pňed chvÍlÍ vyvňela a za chvíli

splaskne.
Aleš nenapodobí lidovfch forem, poněvadž tvoŤí z tlchž

zdrojťr jako lid. A tento zdroj jest anonymní tradice, pouto tím

p..,''c;si, čím jest temnější; jest to jen souvisl1f, v nepamět pro-

ato"z."y čestny, činn1i a tvťrrčí život mrtvjrch pÍedkrl, píseĎ

zpivaná tmo.' t.ě. Živí sp$'vají s mrtv;imi a pokračují v jejich

dile: zde staré jest nejnovější a osobnost projevuje se melodií.

Tato svatá pouta, která vázala jedince s rodem, s mrtqfmi

pokoleními, se zemí i nebem, jež klene se nad ní, jsou dnes zpŤe-

irhána snad u všech umělcri moderních. Proto Aleš a jeho umění

prlsobí dojmem jakési nevinné krásy a rajské svátečnosti. Žije

ie světě, v němž všecko, žel, praví nám, že |eži j1ž za námi a že

není návratu v něj. A nebylo by nic směšnějšího a pošetilejšího

i zhoubnějšího než nutiti dnešnÍ umělce, aby snažili se tento

uzavÍen svět prodlužovati vylhanfmi, padělanfmi nebo odvo-

zenfmi iormami. Duše Alšova, tento jedinečnf dar šéastné, mi-

lostno pohody nebeské, napodobena bfti nemriže a vjrraz jeho

napodobe,' bj.ti nesmí: padělala by se jen mrtvá maska..

Životklade sám sobě dnes nové cíle a nutí k nov.im vj.bojtim.

Posud hltal v tom, čemu se ňíká impresionism, sám sebe: rozdvo-

jenf a roztŤíštěnf sytil se smrtí, na smrt sobě i svjm dělníkrim.

bnes chápe již ňada duchri nejlepších, že jest nutno, nemá-li

všecko státi se obětí surové a pusté hry, podrobiti jej velikJ'm

a nadosobním věrám a jistotám, dáti jej do služby nov m typ m

sebezapíravé síly a vťrle. Tyt,o typy hledá dnes nové umění jinde,

než kďe nalezl je Aleš, jemuž, tňikrát šéastnému a blaženému,

dostalo se jejich složek již vínkem do kolébky; jedním slovem

jest možno ii"i, ž" hledá je mimo L!še, ale nehledá jich proti

''e^... Ale i ti, kdož vyšli takto ze světa Alšova jako z dětského

ráje líbezné čistoty a harmonie, a právě oni, ohlíŽejí se po něm

s litosti a steskem, jež dovede pňezníti jen jejich touha a risilí po

nové formě umělecké statečnosti'

Ít'.:Í. V. Novák a I)r Arne Novák: Pňehledné 137

[6í"v ěeské |iteraÚury od neisÍrrršíeh dob až

po naše dny

Jsounebomělybybf t i vpamět i zahanbenéveÍejnost ičeské
vs.cr.y osobní ''""dl'oŤilo.ti a hrubosti, jimiŽ byl z rrizn1ich stran

'"n'"ít p. Arne Novák jako autor nové doby těchto PŤehled.

,,y"n aeji".(které vypHují nyní pŤes sedm osmin tohoto svazku,

tit"ii"it'"o ,,ud o.* set stránek) po jejich prvním vydání..Co tu

firo stir'ano urážkami a mstnou zlobou, bylo nouurn v pojímání

české literární historie: totiž t,o, že Arne Novák chtěI nejen vy-

sledovat a popsat tok a vfvoj literárních dějrl českfch, n1ibrž

i posouditt a ziod'notitije kriiicky. Až posud bjlvali literární histo-

rikové češt,í lidé observance velmi kvietistické, kteŤí se spokojo-

vali pouh1fm popisem dějrl, podle určitfch rozumowfch kriterii

.".t.,lp.,,y"t, 
" 

.'irioc''yct'. erne Novák věňí však jako věňil Bru-

netiěre, íe vrchol činnosti historiografické jest v soudu; a věŤí

tak správně. Bez soudu a sice bez soudu osobnostního, podepŤe-

ného celou jemně, ale i rozhodně a určitě vypracovanou osob-

ností historiko,,o,,, vším jeho karakterem lidskfm, schází evo-

lučnímu hledisku jeho vlastní nerv, pravé dramatické kouzlo,

pravámravníauměleckádrisažnostamethoděevolučnívlastní
ověŤení; bez něho zvrhuje se evolucionism historickf v pouhou

fantomatickou stínovou hru pustého a neustávajícího toku,

mizícího v mlhách bezcílí. Hisiorie po svém pojmu jest pocho-

pení toho, jak čas skládá a rozkládá osobnosti (poněvadž osob.

nosti vytváŤejí konec koncri všecky děje); dvojí činnost,.činnost
v5'vojnou a činnost integrační, musí ti historik pŤiblížiti u kaž.

aéno" zjevu. osobnost Jedle toho, Že jest orgán dění širšího




