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Myšlenky a aJorismy Tilschouy (II.)

V 6. ěísle t. I. protestoval jsem proti nekritickému a bombastickému pÍecel1o.
váni fragmentri prof. Em. Tilsche, uveňejněnfch v Lumíru; pŤitom karakterisoval

Jsem je jako projevy,,náladové skepse.. a ,'náladového titanismu.. a jako ,,ozvuky
a pazvuky z Nietzsche, ale chudé a matné, bez jeho kouzla v1/razovélro a stylového...
Za Lo ,ilLoě|na mne osobně nějakf jak se zdá t. zv. vděčnf žák, kteriy' se zapomněl
podepsat pod svou ušlechtilost, jako na člověka, jenŽ prohňešil se na uctě k velikánu,
Jehož temene není pIÝ schopen ani dohlédnouti. Citoval jsem umyslně svtij soud
z 6. čísla t. 1., aby bylo patrné, žo neobsahuje ani nejmenší urážky osoby zemŤelého
učenca a že podává pouhou věcnou kritiku fragmentrl, kterou musí podepsati každf
ětenáÍ filosoficky.vzdělanf. Nazfvá.li anonymus mou kritiku pĎedčasnou' poráží
tím jen sebe: neboť pak byty pŤedčasné i jeho nekritické hyperboly v Piehledě
a já svou věcnou karakteristikou protestoval jsem jen proti této pÍedčasnosti;
pÍinese-li pohrobná /tnílra Tilschova, která se nárn slibuje, něco víc, budu první,
kdo to vyzná a kdo se opravÍ. ZatÍm však trvám na svém soudu s klidn}'m svědo.
inlm a vnitŤním dostiučiněnlm' Že protestoval jsem proti vznikajicÍ legendě; za
deset nebo za dvacet let pršelo by snad kament na člověka, kterf by o ní zapochy-
boval. velmi ěastf jest pňÍpad' že někdo jest znamenitfm uč:ncem-odbornlkem
a nenÍ geniálnfm myslitelem jako nenÍ geniálnÝm básníkem; a znatel literatury
a filosofie ví, Že velikf myslitel mÍvá velmi ěasto blíŽe ke geniálnému básnÍku neŽ
k odbornému učenci. Proto také odmítám vfrok Anonyma z Pňehledu, že myš.
lenky a aforismy Tilschovy bude možno posuzovati jen se vztahem k jeho odborn6
činnosti. Naprosto ne. Velikf myslitel musí dovést zachvěti tvou dušÍ jako velik$
básník a zmnoŽiti její ŽivotnÍ naději a sítu _ to a jen to rozhoduje o jeho hodnotě.

Anilré Suarěs
V tomto člsle pÍinášÍme preklad z velikého essayisty a básníka francouzského

Suarěsa, pŤeklad rlčelně vybranf, jako budou rlčelně vybíráni i ostatní autoti
a knihy' L rLic}:'Ž uveŤejníme ukázky. Suarěsa a jeho objemné dnes již dílo _ asi
osmnáct knih, mezi nimi několik svazk značného rozsahu _ jest velmi nesnadno
uzavŤíti v nějakou pevnou formuli. VisionáÍ stfká se v něm těSně s realistickÝm
pozorovatelem, pathetik sousedl v něm se sarkastikem, básník s kritikem společen-
skfm; má strany, jimiž píipomíná Nietzscheho, a jiné, kde blÍžÍ se Carlylovi a jiné
posléze, z nichž slyšÍš ozvěnu Barbeye d'Aurevilty. Jeho veliká filosofickobásnická
skladba ,,Voici l'homme.. jest tragick;ínl bojem myšlenky a instinktu, z nejkru.
tějších a nejzávratnějších dramat, kolik jich bylo kdy naps{no. A váŠnivá drama.
tická koncepce vyznačuje všecko, co vyjde z péra Suarěsova, byť byl to ělánek
o politické nebo kulturní aktuálnosti, určenf pro kroniku revuá]nou' Nepňehledná
jest již ňada literárnÍch' uměIeckfch, myslitelskfclr podobizen, které vyryl vášnivou,
uchvátanou a drásavou svou jehlou, vesměs hlavy děsivé krásy, a Za nimi kouií se

oozadí osudové tIny; jsou nejrrlznějšího formátu - od velik$ch kniŽních portrétrl 175.Pascala, 
Tolstého, Dostojevského, Ibsena aŽ do některfch stránkov;|ch podobizen

v jeho tfech svazcích ,,Sur la Vie.. _ a jsou mezi nimi snad vŠechny vfznamné
hlavy Francie historické i modernÍ a ňada velikfch hlav cizlch: Moliěra' Poea, Ver.

laina, Stendhala, Taina' Musseta, constanta, Brunetiěra, Huysmanse, Leonarda,
Veronesa, Tintoretta jmenuji jen po paměti. Sainte-Beuve, podobiznáň, jest často
mdlf, matn;f' a rozplizlf vedle tohoío portretisty-demonologa. osud a sláva tohoto
člověka, Íekl bych, jest v tom, Že vyjde napsat feuilleton a zbásní procházkou tra-
gedii. Kdo zná typ a tradici francouzské Myšlenky, pozná v Suarěsovi nádherného
Francouze čistého starého zrna; a opravdu, vedle Claudela nese tento Suarěs pfchu
i slálnl a celé dědictvÍ staré Francie, ,,Západu.., Jak Ťíká, na svfch ohoŤclfch Aíla-
sovjch plecích. Ale intelektuálnf obzor jeho není již zkf jako bÝval u starfch
Francouztll Suarěs zná celou velikou modernÍ Evropu, Ibsen' Tolstoj a naposledy
Dostojevskij jsou jeho velikfmi láskami, jeŽ miloval léta a léta a do nichž vnikl
jako nikdo druhf. Všemi sklony své duŠe jest pňitahován zejména k Dostojevskému,
kíerf jest mu posud největší projev tv rčÍ lásky na zemi - nad anLiku, nad
Wagnera, nad Nieízsche jest mu Dostojevskf. ,,Dostojevskf, misirvevšech váš.
ních a někdo, kdo má v rukou všecky klíče propasti, zavírá brány nicoťy. Pokoušenf
všemi zápory, neničÍ nic a pŤitakává' V Dostojevském obdivuji se vykoupenému
Nietzschemu, Raskolnikov a všichni mladí rekové Dostojevského znají sami ze
sebe všecko, čemu mohl by je naučiti Nietzsche. Ale Dostojevskf nezbožšťuje je
v tomto polovědění... A svou studii končÍ karakteristickymi slovy: ,,Dostojevskf,
a nemlílím.Ii se i já ve svém poňadl, jsme protijed rozumové tyranie, Íilosoftl
a všeho nelidského jedu: Dostojevskf, neJhlubšÍ srdce, největšÍ svědomí moder.
ního světa...

Umění a ná,boženstuí

V Hlídce Času z 8. ledna pozastavqje se nad mÝm theistiokfm kredem umělec.
kym, jak jsem jej zcela píiležitostně formuloval v II. čísle České kultury, pan Ant.
Uhlíň; prf jest dnes anachronismem ,,vyjadfovati tvrlrčí proces theologickfmi me-
taforami.. a ,,zahalovati v theologickou symboliku spekulaci uměleckou... Ale to
j.est nedorozumění. Mně nejde o theologickou symboliku a vrlbec ne o theologii,
nfbrž o náboženstul, L. j. jistotu ruiboženskou: jako na druhé straně ncjde mně o me.
tafysické absolutno filosof . Balzacovi ve Francii a Dostojevskému v Rusku, mfm
velikfm mistrrlm a učitel m v umělecké filosofii a sociologii, nešlo také o nic jinélro
neŽ o jistotu a objektivitu náboženskou jako poslední míru a tÍm i nejvyšší princip
komposiční; a sice šlo jim o jistotu n{boŽenstvÍ zceIa určítého, náboženství ndrodntho;
a absolutno filosof k jejich ťrěelrtm básnickfm nic by jim asi nepomohlo. To jest
Smysl vášnivého katolismu Balzacova jako vášnivého pravoslavného kňesťanstvl
Dostojevského. Jedině t1m, Že měli jistotu pevného st,iedu' mohli si dovoliti ten
tiŽasně dramaticky pohnutf a zmítanf život na periferii - každf jinf básník bez
tohoto Stíedu by se roztÍíštil v pustou mátoŽnost a anarchistickou beztvárnost;
- jediné tÍm, Že měIi jisíotu o nejvyŠšÍm objektu, mohli jíti v individualismu
a subjektivismu tak daleko, jak šli: nikdy neztráceli poslednÍ mIry a posledního
kladu, k němuŽ vztahovali všechen atomism jevovy a ke kterému odnášeli se se




