
212 Pan Krejčí nalezl smutnou odvahu, hájiti pant Marie Majerové a jejÍho

paušálniho bagatelisování a podezíránÍ literátri, kteií se exponovali v nejhorších

dobách za sociální demokracii, a urážeti mne proto, že jsem se pí Majerovou -.

uráŽeti nedal. Pan KreJčí nechápe ani, že uráŽkou jest, psala.li o mně pí Majerová
jako o někom, kdo,,se úurilí myst,icky a šilhtipo katolicismu..: šilhá jen ten, kdo se

bojí pohleděti zpŤlma, a tváňl se mysticky iel lnmediant, kterf mysticky necítí.

Já zde tedy znova opakuji, že stojím za každjm slovem, které jsem prot,i pi Maje-

rové napsal, a Že kaŽdé mé slovo bylo zdtivodněné a spravedlivé ve svém rozhorleníl

čin pí Majerové byl stejně nepěkny lidsky jako literárně, a pí Majerová ví to sama

nejlépe ve svém nitru. Já lidsky pí Majerové v bec se nedotkl, ale co napsal Jsem
proti nÍ jako literátce a novináňce, jest rlplně zdrivodněné, a necít|li se to všude

dnes, bude se to všude cítiti zítra.

Milt,ulaš Aleš zerníel

l0. července t. r.: nepňeŽil tedy dlouho pozdních oficiálních poct, které mu pňinesly

Jeho šedesáté narozeniny; bylo-li tŤeba ještě drtkazu o hluboké zásadní ěistot,ě

duše a povahy Alšovy, podala jej tato smrt, kterou odloučil se tak rychle od své

pozdni popularity, jako by podezlral její kvalitu, Jako by tušil, Že vetÍelo se v ni

mnoho živlrl vnějškovfch, náhodnfch a málo ryzích. Mikuláš Aleš stal se populárnl

v posledním desetiletí ŽivotnÍm svjmi sujety, kitkoulm okruhem svého uměnÍ, ale

vlastnÍ tvrlrčÍ sÍla jeho, jeho uměleckf éin, kvality jeho vjrazu, síla jeho zoru

duchového unikaly často i jeho upňímnfm ctitelrim. Málokdo plně chápal' cítil

a oceřoval epickou sÍlu jeho linie, je1í pádnou naléhavost a vzletnou kÍcpkosu

málokdo cÍtil jeho teplou melodii dekorační; nrálokdo věděl, odkud tryská jeho

síla a něha, štědrá mitostnost a bezpečná pokojnost, v něŽ noÍil a potápěl všecko,

čeho se dotkl; málokdo schflil se dosti bllzko k tvrlrčí duši Alšově, aby ovál jej

jejl blaživě bezpečnf oddech, aby postŤehl pfejemnou tkáí milostného dlla, na

němž pracovata. NejvětšÍ většina lidÍ milovala A]še na základě lludu.. domnívala

se, že Aleš opírá se o jakési ryze autentické a domorodé, národní nebo lidové umění,

Že Jest jeho pokračovatelem anebo dovršitelem; soudila o něm, že jest zjev zcela

v1ilučnf, uzavňeny a odloučeny od všízápadníkutturyvftvarné.Tutovenkoncem
nesprávnou a bezduchou domněnku, která v pravdě uráží a snižuje umělce, jehoŽ

chce vyvfšiti, v1wrátila již a vyvráti ještě dokonaleji opravdová kritika vytvarně

umělecká; ukázala již a ukáže ještě více, že umě]ec Aleš byl duch kulturně uvě-

domělf, vjtvarně pouěeny a vepŤedenÝ velmi d věrně do uměnl západníhol jeho

linie sahá svfmi poslednírni koŤeny až do velikého kresebného umění ňímské re.

nesance; jeho ornament jednou prostŤednictvínr Manesov1y'm upíná se na styl

románskf, jako jindy pÍizprisobuje si s uŽasnÝm taktem tvrirčím Živly barokové

nebo rokokové; a směr' kterf zabral v několika olejÍch svého mládí, vedl rovnou

ve světelnf impresionism a pÍedbíhal vrstevnické vfvojové stadium českého malÍÍ-

stva' Jako málokdo zvážil posud plně tvrlrěí vj.bojnost uměnÍ Alšova' budujÍclho

opravdu prostor a rozechvívajícího jej teplou a bystrou vibrací pohybovou, tak

málokdo s]edoval jeho techniku a vyslÍdil její jemnosti často aŽ rafinované, jeJí

Jedinečnou rltočnou lehkost a spolehlivou bezpečnost: jeť dílo Alšovo plné obJevů

a nálezr}, velkfch, malfch i nejmenšÍch, a tento člověk opravdu geniálnÝ jako btiiil

neustále, Lak i ugnalézal neustále všecko, čeho mu bylo tÍeba: neustale vytváÍel 213

si. brousil a ostiil si své nástroje umě|ecké.

Ale pŤesto: cltlme všichni, že umění Atšovo jest utvar dokonan;/ a cele uzavňenf,

v němž není možno pokračovati; že Alšem uzavírá se celé období českého vytvar.

nictvi' Že jÍm odcházÍ nejen velkf duch tv rčí, ale i zvláštnÍ zprlsob, jakfm se

pojÍmaly, ale nepojímajl již dnes, život, uměnÍ, národnost; že cosi nenávratného,

cosi, čeho není moŽno již vzkŤÍsiti, polomythického, poloelegického, klade se s ním

v hrob; Že české obrození umělecké odcházÍ za AlŠem, mistrem' ktery vytvoĚil

a lépe: zbdsní! v]Ítvarnymi prostŤedky mythus českého obrození národnlho. Úkoly
a cíle vftvarného umění Jinak se dnes pojÍmajÍ. Po jiné methodě volajl nejmladši:
žádají si pŤimknutí co nejtěsnějšího k vfvojové práci západoevropské; kde Aleš
intuitivně dobíral se poznatk nesdělitelnjch' jichž jen on mohl užíti ve svém dlle
tÍm, že je v ně vtělil, toužl nejmladší po jakémsi zvědečtění a zevšeobecnění práce
umělecké: toužÍ po Ťešenl jakychsi matematickfch tlkolri uměIeckjch, všeobecně
platnfclt a pr kaznfch, touŽÍ po zciuilisoudni uměnÍ v nejširšÍm smyslu. NenÍ zde
místa, rozlišiti světlo a stln těchto snah, které jsou ostatně ozvěnou snah západo-
evropskfch. V uměnl jsou snad i nutné doby, kdy práce badatelská opatiuje nové
podmÍnky a novy materiál vlastní práci tv rěl a tak ji, alespoř na čas, zastírá nebo
pošinuje na druhé místo; ale doby ty jsou doby pÍechodné a vlastní kol kultury
umělecké, vytváŤeti osobnosti uměIecké, dostane se znova do popŤedí. Hledisko
vÝlučného fanatismu vjvojně historického, které ctí dílo umě]ecké jen jako etapu
vÝvojovou a jako dokument historickÝ' cÍtí se pak nutně jako barbarstvÍ estetické,
které jest právo jen naukoué stránce dlla uměleckého, ale pŤehlíží uplně jeho vyšší
cenu kulturně osobnostnÍ. V tomto smyslu bude dílo Alšovo vždycky korektivem
tomu, co jest pochybného a pochybeného v dnešních snahách nejmladších. VŽdycky
znovu a znovu pŤipomene civilisačnl všeobecnosti svou kulturnÍ jedinečnostl, svou
intuitivnou milostností axiom Goeth v: nejvyššÍ štěstí lidské jest v osobnosti.

Sionism: Vom Juilentutn. Ein Sammelbuch
Na první pohled a píi povrchní četbě není tato kniha, vydaná Spolkem židov.

skych posluchačrl vysokoškolskych Bar Kochbou v Praze, vÍce než sbírkou pŤI.
spěvkri ke kulturní filosofii Židovské a orientální, a pňíspěvk , íeknu ihned, ěasto
velmi cennfch a hodnotnfch. Ale pŤihlédneš blíŽe a vidíš, Že kniha nechce bfti na-
prosto literaturou, nfbrž činemntbo alespo stupněm k němu: poplašnÝm vÝkri.
kem, jenŽ vybouňÍ splcÍ' bojem s národem hluboce poklesl}'m o národ lepši a oprav-
dov . ''Tato kniha,.. praví se v pŤedmluvě, ,,jest vydána sionisty; to budiŽ Íečeno
hned zpÍcdu, aby se pŤedešlo kaŽdému klamu. Nic nebudiŽ nás vzdálenějšÍ než
prolhanf nebo hračkáňskf pláštík chladné objektivnosti. NechtěIi jsme sbÍrati
chytré a smělé a chladné vyroky' vahy' pozorovánÍ, nás nezajlmá věděti, jak
myslÍ o židovské otázce ten nebo onen muž scbe vil'znamnějšI v Životě světském;
chtěli jsmc slyšeti lidi, kteňI hledajÍ z tÍsně a zoufalé vzpoury cestu, cestu ke sku-
tečnostcm nouého žid,ovského žiuota, Cestu, která popírá dnešek, poněvadž jest
rabsky a nesnesiteln1y', a která společně chce stuofiti zítÍek. Chce stvoŤiti: ne planá
slova' ne krásné ňeči, ne chytré a široké myšlení chce tato kniha zjevovati, nfbrŽ
cnce, poněvadž to jinak není možné, duchovfm rozhovorem vybudovati obecnost,




