
174 Jest milostnf da-r šťastné pohody duševnÍ a má větší cenu lidskou i básnickou než
rrlzné psychologisovánÍ a problémovánI.

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



176 vší svou empirií. Já ostatně nelekám se v poesii a v umění odsudku anachronismu,
poněvadž soudÍm, že tvorba umělecká a básnická Jest zcela jiného rázu než tvorba
vědecká a jiná činnost civilisační, a není možno v nl mluviti o pokrohu, ba ani ne
o vfvoji v tom smyslu, jako v oborech naukovfch a vědnÍcb. NerozumÍm také,

lak mého kreda ,,pŤirozeně.. prj, jak ptše p. Ant. UhllÍ, mohly ,,zmocniti se jisté
proudy náboženskopolitické... NepochopIm nikdy, Jaká Jest souvislost mezi bohem
mfm, poslednÍm ospravedlněním a posledním cllem lásky a tvorby v nÍ, a bohem
nějakého klerikálniho novináŤe nebo organisátora, ktery snižuje ho a zneužÍvá ho
za náhodnÝ prostŤedek k cÍlrlm neJbližš|m a nejpochybnějším' Posléze podotÝkám'
je-li jiŽ tňeba mluviti o mém theistickém kredu, Že nebylo vysloveno mnou v České
kultuŤe po prvé; nalezne se již v ,,BoJích o zÍtŤek.. stejně urěité.

Noaé souborné uyilání b,á,snic;k,jch spisti Jaroslaua
Wchlick'ého

počalo vydávati nakladatelstvl ottovo za redakce bratra básnÍkova BedÍicha Fridy
a Jana vobornÍka. Na rozdtl od souboru' ktery poíádal básník sám a pŤi němž spra-
voval se zÍeteli osobně uměleckjmi, chce toto uhrnné vydání podati básnické dÍlo
Jamslava Vrchlického uluojouě a historichg, v poŤadÍ a posloupnosti, jak vznikalo
a rostlo. PrvnÍ svazek, rozuml se samo sebou, pŤinášÍ v novém vydánl prvnÍ lyrickou
knihu vrchlického,,Z hlubin... Mám v rukou teprve dva sešity tohoto nového sou.
boru, z nichž větší ěást prvního sešitu zablra povšechná vodní kritická stať Jana
Voborníka o Jaroslavu Vrchlickém, i nemohu rozhodovati posud o ceně nového
vydání. Jen svá pňánÍ mohu vysloviti, jakfm bych měl rád toto nové vydánÍ vrch.
Iického; pÍál bych si, aby toto vydání blížilo se co nejvíce ugddní' kritickénu a slou-
žilo co nejvlce literárně historickému poznání básnikovu. Proto raději než povše.
chnou rtvodnl studii viděI bych u každé knihy stať, v nÍž by byl vypsán uznilt a genese
toho kterého svazku básnického; stať, která by, možno-li, nalezla v korespondenci
Vrchlického nebo ve svědectvÍch jeho pŤátel prvotnou invenci díla, vyšetiila prvotny
plán a j eho pňípadné změny, vysledovala jeho uskutečĎování, a rostla.li nebo mě-
nila-li se kniha v pozdějších vydáních, postarala se i o to, aby odliŠila od sebe
jednotlivé redakce a nalez]a po pŤípadě i to, co k nim básníka pohnulo. A vÍc ještět
aby stať ta vypsala i unějšI ilějing toho kterého svazku a sledovala jeho osudy jak
možno nejdále; aby zjistila počet vftisk , v nichŽ byla kniha tiŠtěna, pozornost'
již vyvolala na trhu knihkupeckém, míru zájmu, jejŽ vzbudila na veŤejnosti lite.
rární, aby vyšetŤila, pokud možno, jak byla prodávána, aby sebrala hlasy kritické,
veÍejné i soukromé, Jimiž bylo její vydání provázeno, aby vypsala pokusy o jeJÍ
popularisaci (v čítánkách, anthologiÍch, besednícÍch) atd. Tento kol nenÍ jistě nic
snadného, ale máme dnes jiŽ několik mladfch literárnÍch historik filologicky ško-
lenÝch, kteÍí jsou s něj, a pĎísnějši literární kultura musí st'áti na tom, aby byl na.
plněn co nejdňíve. Vydavatelstvl jest také umění a jako každé uměnÍ má potŤebí
tradice; učí se z omylrl a bludrl svych ptedchrldcrl. Historie Sebranfch spis Neru.
dov1fch mr1Že bfti poučením vydavatelstvu Sebranjch spisrl Vrchlického; jak dlouho
nevyhovovalo toto vydání i jen poněkud pŤísnějšÍm poŽadavkrlm kritickfm; a jak
teprve nyní dodatky, dophlky, novÝmi zlepšenfmi redakcemi starych svazk zá.
sluhou tušÍm p. Rožkovou dostupuje tento soubor čestné urovně| Tímto pozvolnym

očistcem ngmusí, bude.li jen dobré vrlle a snahy u vydavatelr1 a nakladatele, pro.
cházeti vydání Vrchlického: pÍichází duacet letpo vydánl Nerudově a dlouhé trpké
zkušenosti jeho padajÍ mu darem do klínal

Vlstaaa žaponského ilŤetoryíu t: UměIecltopr mysloaém
Inuseu pražském
Zásluhou Sigismunda Boušky, básnÍka a benediktina broumovského, dostalo se

Praze vzácného hodu uměleckého: vfstavky několika set nejen dŤevorytrl, nfbrž
i kreseb mistrtl japonskfch' které buď zaptljěiI P. Bouška ze své sbírky nebo opatňil
z několika proslulfch sblrek stÍedoevropskfch, mezi nimi některé kusy ceny jedi.
nečné. V P. Bouškovi, kterf měl vždycky o vftvarné uměnl zájem velmi živf a ui-
kterak povrchnÍ, vyrostl nám v poslednÍ době znamenitÝ ',japonisant1., jak ňikají
Francouzové' znamenitf, měilme-li jej i měrou zahraničnou. Jeho pÍednáška i celé
uspoiádánÍ a kritické utňÍdění a zpracování vfstavky v Museu uměleckoprůmyslo.
vém ukazuJí, Že zájem Bouškrlv o kouzelné uměnÍ vjchodnÍ nenÍ nikterak krátko.
dcchj flirt, nfbrŽ jde hluboko k samfm pramenrlm věci; těžiště sbírky i vÝstavky
Bouškovy jest v pňísném a ušlechtilém klasickém uměnÍ starojaponském, ne v mo.
dernÍm natura]istickém Jeho epilogu, kterf jest skoro vflučně znám a ceněn u nás.
Dnes, kdy opadá již mÓdnÍ snobistnl zájem na umění japonském, kdy prvotnÍ pŤe.
kvapení, tldiv a okouzlení ustupujÍ tišší lásce a touze po hlubším poznáni' nadcházi
teprve vhodná doba, aby ti z nás, kdo milují Japonské umění pro jeho jedineěné
vnitÍní vÝrazové kvality umělecké, byli uváděni a zasvěcováni do jeho pňÍsriě-žá..
konné krásy stylové, a Jako poěátek tohoto žádoucího děje vltám i pfednášku i vfl
stavu Bouškovu, po nichž bude následovati i odborná publicistická činnost páně
pŤednášcčova a doufám, ěeská. Nestaneme pňece na jediDém souborném, pŤíleži.
tostně improvisovaném sešitě, jejž věnovaly kdysi Volné směry japonskému
umění! A ěeská nakladatelstvÍ nedonutÍ snad P. Boušku svou nevšímavostí a od-
mítavostÍ k tomu, aby vfsledky svfch studií publikoval němeekyl Něco takového
bylo by prostě potupou pro literaturu tak vyspělou a zmohutnělou, jako jest lite.
ratura ěeská.

Česká, epilca

. Anthologie tato, uspoÍádaná jako jeJ| pendant, ,,Česká lyra.., Fr' S. Procházkou,
objÍmá českou epiku menšího rozměru od J. v. Friěe z r. 1846 po básnlky nejmladšt,
a není pochyby, jest vybrána s pěknou znalostÍ látkovou i se správnjm vycÍtěnim
vjvojného postupu české poesie a sleduje dobré cÍle uměIeckopopularisační a často
Jich i dosahuJe: oŽivÍ pamět neJedné básně a neJednoho autora neprávem zapome.
n,utych. Někde pňál bych si piísnějštho měŤítka uměleckého, tak zv|áŠtě v posled.
nÍm oddÍle, humoristickém a satirickém.

Myšlenky a aforism,y Tilschoay (III.)
- Do IV. čÍsla LumÍra napsal V' Dyk ftui| lelon ,,Úpadtk polemiky?.., krl 'e

obJevil motiv mého vystoupení proti nekritickému pieceriovat-ritschovjbír po-
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