
Dvořáková

obnot t  z  kcnce 8tc1et ,í

nZemřel zapo;:enut. DÍIo jehc zacadlo, yyht.edáváno k čet.
l r'ílzn'.Íeh ěasroisů nejvýše jen zvědavýg odborníkem. Sdí.
l lctbu všech, kdo lrys lovl l1 l  jak nal-ýn je český obzor prc

vel .ké touhy, a rozcpjaIt se mlnc m.ze tóto zeměl gbý

d l1  óa tu  c l záck l s t l  a  nečeskcs tÍ .  . . .  P ř iše l  p ří lÍ .š bc-
L ohudobné rácl, kde nu jeho bohatstvÍ byt"c překážkou.

neodvlslý mezl. párlt a ponížer1íml. o

o akeot1cky pceuzuje dekadent J i ří Karásek ze tvovle

ťlÍIa Huberta Gorr lona Seheueral  jenŽ závěr svéhc nedlou.

žlvcta stráv1l po sanatcrtÍch, aby v jednon z n1ch -

Horrách u české Třebové ještě tll.l třicett}etý zemře].
tuberiiulózu. .I1řÍ l(arásek nčl jtstě velk,! pcchcpení--pro

ka' jehcž přecstava s].užby nárcr:u a spclečnrst1 byla
dcbu' Y *.t .Ž, :ž11, aetírr jen těžkr etrav1telná a kterou

fornrrě naladěná část tnte].lgenee př.ljínala tu a tau

lbcatí. Schat leroYo pojetí společensiqých prorr.ěn by).o

no všes*rannou' ctevř.enou krÍtÍkou, ktorá nepcdléhá
n vnčjšín omezením a uznávanýn autcrltám. Schauer sám
goval gvéhc krlt1ci<ého duelra jen vlastnÍmu svědomí.

část avýeh scuěasníků se tak stal  muž,en s povi{stÍ non-
gty a výstřednÍka s neěeslq1Ínl náaor7. Pro generacl

devadegátýeh' která v době Sehguercva tvůrčího žlvota

oYsla na kulturní scénu g stále citelnějí sl uvědomoYa-

letoulad svýeh ambÍeí s prokl.anrovanýnl zájqy národa, sYo-
urěltcu vyřaz nost,  byl  však tn,pcnujícím zjevom. Byl  j in



rvýn rnor]erním pcjetÍn vIesteneetví, iež v scbě s- lučc-

entací dornábf' č.eokcu s evrcpsttou. P]řrÝeoT J.e ÍTI' ťt.tř-

j in ukázuIa, j t .k z l" 'avi t  kr. i t i l :u v kterérnkcl l  obc-

rrnoúčelnogt i .  .] istě však především bezprcst ředrrí

aekonečr5lch kavárens}$cir debat, v n1chž qyn1kaly Schaue.

čoJný rozh}ed a zkušencstl a přl t<terých joho rglad.

neotaě1l1 obd1vcvat jeho bohénské chcvání 1 vzhl.ed,

'! Sohauera známou og'rbncst ve spclečncstl nastupujÍ-

gen$lrace. Mlad1cké okcuz].enÍ světáchýn šarmem

kole5t však gcuběžně s tÍn' jak přÍs].ušnícl forure-

gcnCIrsco qyzrávall ve v;Írazná lnd.tvlcua, porníjel.o.

z nlch /šalda, Kar isek, F 'rejěí.. ./  s odstupem času

Sďrauerovrr účagt na bouřl1vých zvnatech devacesátých

lvě' al.e většinou s povz,declten nad jeho přerJčasncu

Bozpoznali v něm mlnořádný talent' jernuž oÝ=em neby-

plně 8e rozvlncut. PřisuzujÍ mu rc].t předchůdce,

bcřitelskýn rÍstlÍn přicravoval. půdu pro nástup je-

CBr kteqý a}e rravzdcr7 neanlouvavě krltÍckénu po.

! době, v ntú Ži l '  byl  pří l i .š pewrě s loután jejíml i lor.

Povežovall ho ze typickéhc představitele přechodného

' které oni sami svým myšlenkovýn uotenciál.en přerogt-

kův ecud o nctečném postoj i  společncgt1 k Schauero-

a oclkagu v sobě 1 př.es patet1ckcu ťormu].aci nese

v{ jádro' přtnejmenším nro budoucnost pravd.l.vé. v obec-

tuářskén povět1onÍ reprezentují literaturu, ]-1terární

a vědu' publtc lat iku'  pcl1t iku a vr lbee veř.ejný ŽL-

orndecátýcn & devadesátýeh 1et mlnulého století j iná jmé.

aeř je SchauerJvc. Á j l : . . t1 přeee znán, pek přecevšÍn
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tl. Naše ňvě otáa$r, íež svdho čagu qrvolnla $odnu

agálilejBÍch a rřejně i nejzndnějšÍcb pcl.ero.lk' ja*

bťty v ěeskén tts!fir cbjeví1.3r. ostatní $eharrgrolru

l jeá uasg}rcya}a do nejrůrnějších věůn{ch oború

tí spcl.eřengkébo živcta, náležÍ skutečně už jen

aájnrrl *zvť'daqých adborreíků'*

ď* obtížné najÍt pro $chau&rclffi mrohcgtrannsu řiffiost

oanačení. E'ozpět{ jche zá$nrl by}o nabýva].e širo*

literutrrry a Litsrfurlí kritÍ.k}' p:qas éi}oacéíi' po.

* ekoncmii, psycho3.ogí{ aá k ss*iá}rl{ a ženské *táa-

* to je náš rýčet nei1plný* Přgg tenatíekglr nsssurodost

Íoho gtati eosi spol.ečnéh*: gvc3ené téna posurufe *

n ú}r}*' snaáí se ltrŤarovat, jednostra*rlélro* rízca sI}Ě-

zovanóho poirledu, jenuž uníká vaá$enrrá p:rovásanogt

oblastí epoleěengkého děn{" .Jgho trítické ana3.ýay

ň nazna&ují rnořnosti, jak krítiaovand $ed$stat}ry ng-

t. Ve své}s souhtrru tvoří Íichauerovy }cítické úvabJr

epoIečerrské reéa:xrgr' jejínii zákJ.adora' je povznesení

úrovně národ'a a úsí1{ o nelezen{ uščité $ednotící

noravé ÍdeJe' která by společ.no*t stlaelovala* L{o-

byehom .!tc t*d,y c}rara}terízovat Íako krÍt'ika epo}eěnog*

r árrr,na]-ietu - vždyt e vYjÍnkou gtur}íe suehovnÍ áívot

dvanáetélo gtglet{ a něko].ika přťspěvkrl ve etudente$Eh

šícb publíkaval. schat.lsr psuae v čaeopiseeb na},o den-

a

do

t}aké okolnoeti'

gtu&enta práv

eorrkroné i 'mšjší, přiv*dly vÍdeň-

na c1ráhu vsestrarrrrě *rudovgnébo žur-

o komptexrrÍ kritické atrgdnoeení všecb

-.d
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oblastí r ,cudcbél l l  ndr*ůníl i r  žív;t: ,  jc l r i1 gí i r ' le].cui i i J-  i ]:*

rEst gera:$nejr,dlro zeprcr.le;:ce * p*í::1ul:.rv*če? sch,*uer v"$tu*

Duje ťic veře;nsirn řivota v ct;cl^cbí, kť../ c*].:el'rapsk:{ vlne

pesi.urisau kor:cg stcl.:tÍ zcsái:J.a i ťl řes]:i i:. i p::rst*iel1í.

Padla a;lc na .'iy..*iinorr půiirr: 1rujs1ec1:ii1 iiirrr.il '"ti pc1itj.cl:ýc;r

vrůdcti n*svébytn<1l:n národc ;:j.ínil".ely *l:;*ie n::vá uk].a:;;ii*rí.

By1o tře br; zrevid.cvet nárcc}nÍ i}rc{':ř*ji l * itcnc* *t;rři*;itýc}r

l.et' pť.iapůs.:bit jcj novým plrl lrrÍnil i; e .l.rnc.i ic,:-,ls, :.rciá"1*

nÍn í kulturr:Ín, znřn-i.t tnkti}ra a prostť.c....*;' po1itickóh*

boie' lrniticiry ý0s.:uiií* gli l l l i*:1cs.t č**ké po]'íti. iry n* .,i.ítlní

a gledcv*t pr;:*čn;r evrap*}$eir plnšrů. j:ístc t*hi: sir:*virj{

českou pslit iku ostré $pJr;/ :uclai r:tarcl!eei:jz * :.,.Ledc(iecit3r

a sÍ].ící n*ciona].isi l}ug. úsi1Í české}:c rrťl::.:r]et c lrl l leze*í

vlestní i'3errtit'y s € tak ccitá v ďal:šÍr; krítickói:i $oÍs*n*

ttt. Pozvol$s. rozpad clcsavadníilc hi:*n.ltnvého *ystdnu cite].*

aě araňrrje h3avns :rlad.su generaci; pr$píi*á aouťi:lé ss'ep*oi,

a €bc se eJťrvrá n* n*].eil i icu cestu kritiky *po1.eč*n*liych Follř-

lů. iri lá'.. lež tvaříIa u;]jtl*dnu ťcr:l;ujÍcí}.rc sg r.:*lí*tíc.t:'*i:o

bnutÍ' jež venik].o jrrkr opozí*e r. sot.l*obólru.e vedení spc":!*.}*

nosti.

i ia sJí]"}Il, ' '-u, rci:* 1sd'6 v;,.de}i r*ali*té prirní cí*1o

vlastnÍi:o čaeopieu čas l;i l. 1...-.1ij$ó/, krie nai*ístc úvriinÍinr,

seana.:iujicího obvJ"kle čtenáře s přŮgr'"g:l*el carróir* it,:r:t{ či

streny' byla aveřejnčn* ;ichaucr;ve stni i it:i ie dvč otázlt;i.

/Schauer nebyi t*i:ay v j;.razc d}oui:o. Pť'Íšc]" seu a vÍr;ně

lOku 1íit]6 n8 vjzvir p*oÍe:*tra .'i:s.*r;i1ie * 1":r:aco,.'*l v r"e<takcí

0ttgva sl*v.ní]*r'. :'t ibn řc ;1o]':;ncí prii ', ' i: icks stulji;: * aač-

ne stuctcvilt "i. i lo:lc:]i i rr*licrlc'Íe]-. ' l . i" 'ťrlií* V;'lclric1 tří rc}:y

--.rl
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yráti l $t; do :í{rlnř./ skeptick1,. vyanívujÍeí ehargkteris-

'tlku st,:vu nťrrs.3rr{l:o živcta dipl"nil. l]tht:u*y zás*dn{rní tt*r*

Lmí po *irysl.u n c].ensntárníeh principceh n:írsdní exi*ten*

sr P$ ri lruk:.leh, joilé tntc c".ristcnee můře p*s}cytn*ut *ps*

dtivní prÉ.ei''' k*Íd.t!}:o i.n;|.ivícluar ť} po je iích vk].acleeh

t rozvoji ].Ídstva. ?.řetelnč se tu cdráží tou.1:a jer1ince po

oaaneípací, !:tergu vŤřrazn5ji realizcverln teprve gen €r '*cs

uodernigtů.. 'Ťn}: nárcdl tak indivi'd.rrun *;:ra,vňuje k jeho

rxistenci rr',id'':n{ inr*vnÍh': -ricv.slán{. Ť.lto všdcmí účelu a

Cí1e b3r!{, vó.*c*ií nr:'tnosti poti:i{dit se nn*oscbnímr"r lmav-

nínrr ť.údu je }rybneu ci]-ou í kcrekt}rem licské šínt:gsti.

sepo{léhťl času, je p:vken spojujÍcÍ.n nír.:u1ost s p}ťt*m*

nogtí et }:u.{nr:enr*tÍ' Yy..d.on:Í *Ťjinnd gorlvÍs].tstí je *eh*rue*

rovi p*dnÍni;lrr nárrťinÍh: b:rtí - b€g sn*:.osti vlast-nÍ :*inu*

lost i  není r:út 'cČ Í: tr  v ' l řunlt  3 €  ve gv' j  pŤÍtfnn3rt i ,  j*n

těřko pcroru:.t{ zr'.rkrnitl*ten *vEÍhc výv*je * xba',rrrje se tak

gožnosti" rncícnální prognózy. .Pcznár.rnt jir1n*tT.ivé hi*to*

rieké epoch::i ncanpmená jen hrcnciiť'ní .{cstrrpnýeh ťakt,pod-

ata tnx iší  ie  or ]hr l i t  ' cue l :a  11) l Jv . , ,  jenž ;ť 'e řÍví  t ] , ,  k te -

řÍ ho r'tv:ílseli.

S*h*u.qr v tétc *t*ti ttké jasn{ g n*Eň fc::rnu].r:va]"

národní st:.izhu ve u;;lt*ilu k scr:lc*b;.in e..rropsk.;řr: pcl-ítíckýur

poněrůtn. i'cd'*řílir se xu v;,.j.{iůťit pr:bléit *ttvř*ni - Y ce*

lén jeho r"*z*ehu. $.ri1j niígor nrti i lt i1:v*]. . '. ', '}:r.1cen{ a Pre-

vokatj.vnřl l číp:řl í]e nepř:ť jcnn.I r.1otk]" řeského pr:ovínei.oná]..

ního rn''.''j].e trí.

Ůh].es et:.:'tí /ntl jch. irnčťth,r ctrljť ť:lťrr:ck Í'.Í.lc!rlr].z*

ř i1oy,nťové gn: i l r ' r i lžc; '  v i .árccní*}: ]-íst.  c}: 19'::" 18wl,  ne*

.l



a1ob5l a roďrořěený' ee nijak nepotlobal vscn{

. v jakou její autor doufal. všgk také Jeho koře.1
l

v geriózní úvaře na r4ytěené téaa' El'e epíše \

onalístickém a politickéa egoiomr jeťlrrott.í.výcb po.i

gtran. Hejvětšín proh&škeo vůěi ndroórrím Bna. ]..

lo Etala zq{nka o rgoŽnosti přenárodnění a splgrrtrtí

coueednín eilnějším aárodem. *utor stati byt. coby

Erádce' a ;šeredná tůíaar vyobeovárr aa rsvat{i ÚoC

řeeřé i ge všemi podobně ssšlej{eímí. 0 poradí usg6-

raakee svěťlěí skutečnostn že autottetvÍ bylo Přlsou.
libsartrrkovi, ačkolív pod šifrou tI"G. byl pravý autar.-

iř řurna}.istic$€b }rruu{cb tehdy již snsď . gngdno ]Pog-

telnJt* što gp{še o záněrrrý tab, jenž by} delš{m dě5..

boJů o &rkopioy. sóbauer se sqýB autorstv{m ngtajíI,

lryž ofriciální přianáaí zveřejnil ař rokr |89t' k$r no-

říšghécelá aféra poškodit ldasarykovu karrdidaturnr do

sa základě stati $aše dvě otáz$r zaěalo být zpoe{yb-
- i kdyř nepříno . Scbauerovo národní cítění a rrTě.

i ergunenty pro úáaíď odrodil.ý, proněnee$ pootoJ

Llg.l,aly v jeho poloaěnsekém původu, něneckém rye}rová-
.ta}Bín pobytu ve Tídni apoč. Nacíona}istíckou motÍ.va.

takotýcb trrraenÍ ngtřeba dokaaovat. l{a farmovánÍ

rovy osobÚrogtl' a názorrl váak něly jeho řivotní ogu-

beaaepon,r vl.í'v. Pocháze3. ae rylníšené ěeeko.rrě&sgké ro.

. nle}ro rodiče patřili k soeiálně slabší& rnlgtvÉar

tehdy tgoříldr většinu obyvateletva náro&roatnĚ ne-
tnébo pomaznÍho kraje ./Litouyš]"gko/. tito r.idé žil1

1 i
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atarostrn"l o živcbytí B otázkry národního uvědonění

neříkaly. Jerlnoho čt dnrhého jazyka užívall zřejmě

trt to ž1vctní prgxe právě vyžadcvala. "Anl u Schauera

v dětctvÍ eílevědoně pěstcváno urč1té nárorlní vědomí,

ltřídevě něroeeké a čeakc vzděIání bylo dÍlerlt náhod3t.

o tru však obaáhnout kulturní pověrlor.rí obou národů,

Ťěděl' že vzájenrré prolÍnénÍ oborr kultur v běžnén

přtnáší obougt,ranné cbohaeenÍ. Sehauer dospívá zcer.

národncstních předsudků, ne však bez tou|5r zapoj1t

opnost1 Ye progpěch nějakého nárorla, nebot jeho pro.

ctvíg . jak je přesvěclčen . urá 1nd1vÍduwu nejIepší

tort podpořtt lídstvo na jeho cestě k dobnr.

schauerovu úvahu o eventuelnÍn přtmknutí k duehovně ÝT-

šíau nárcdu ]'ze tedy ehÉpat 1 jako odraz jeho vnttřtrí.

a rczhodování o vlastní národní přísl.ušnrst1. Tato

Íganogt však neústí ve volbu mez1 dvěna konkrétnÍnl

ostnl . jet lnou lepší g druhcu horší .r její přÍčlnou

l tava ldeální 'neoř*dpcjaté nacÍonálnost! . ,  v níŽ gluŽ.

zprogtřeitkuje člověku možncgt přlspět k eelkovénrr

t ltdatve a nadto je spcjena g respekten v.rlči předevšÍn

n potřebán a ambtcÍru Ínrt1vldua. $chauer pak po colý

!1vot hlertal prostředí, v něnž by nohl tuto oředstavu
govat - avšak ant hahe, anl' Vír]eň rou takcvou možnost

tly. Jtž během studl.a na l.ttorrgršlskénn gynrrázlu poel.

Sahauer l l lnou potřebu dqlšíhc sebevz,lělá'rání a rozšl.-

obzor{. Zároveň ehee své vědoncstl užltečně unl'atn1t,

ts snaž{ dát cvému vgdělánÍ taklrryÍ systén' a řdd' který

D

o

í

ídal potřebám *pclečenská praxo. ZatÍa neruá jarnou



o tan' jaké Jc Joho poalání a ktcr{ povolání nr

urpokoJclí. tllrtě vkládá nadšje do gvélto odghodu

elc do vídeňgké metropole a doufá, ře mu Vídeň po-

řadu nožnogtí sebereal1zace. Je však zklanán. Yídeň

taJná a ohladná vélěl Jeho potřebě něJaké národní tk.

. . . . .  je nl teekno po vláze nadšenÍ' po naÍvnín oddá'.

oblařujíeían popudrlm ... bylo by nd. zapotřebí znárry

r ponšr0. Ve VÍdnl není nároťtrrostl. $nad Je tak ťlob.

*tlrdl6 na nr:rhojazyčné Bnkouokc, ale nně to páaobÍ nr.

e boleat. VÍdeň není kolmooolltlcká, aebot praYJ' kocao.

ř'ídá přenožení národního pr1nclpu z lůna tohoto

yyšttí atupeň uvěttoněnÍ; ale Vídeň neněla nlk$r neeÍo.

Vídeň je přílíš powchnÍ, lehkonyalná, g příllš rdl*

oh ž1vl0 rlepena' neŽ aby se nobla vuohop1t1 k něJaké

r nad[anoati. sdyby Wla Yídgň něnreoká, tělen a duchln'

tepel, všÍn plápclgn - enad byďt ae tu cítll dona .

proto' že by byl'r něoooká' nýbrž řa by byIa náradrrít

rt loká a šlcohetná., , laopla přítel l  z l8.9.|8f l ,1/

iríagň ml ddvá přÍleřltcgt ke studlu, k poznávárrí ovropr

f!.lozoflckýeh proudlů' tgdy ke svobodnénrr lndlvlduální.

tt.B. Tín ae Schauer dcctává rycoko nad prdněr soudobó.

bo ryšlení' těžko sa ovšem anlřuje s představslt |tl

vrděl{nÍ by nňto být sangúčel.ná n příŮpÍvat pouao k Jc*
ohÍnu rozvoJl. VÍdeň tak vyvolala v Schauerovl poohyb.

L o cayllu vlaatní exlstenoe a Praha, jakkol1v r{d utí*

JeJího laloněšTáetého a fádního prcstřeaí /jak aleapď

v dc ltech příte1.1,/1 ho neopak rrytrhla z poettů nar...

Joho gnah a ukázala rm, jakýrr sněren orlentovat evó
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by

tdc uůže být prcapěšný. U Schauera tedy nejda o vol.*

or1entecí čEskcu ě1 něneokou, ale o hledárrÍ vlagtnÍ

ty a poglání vzhleden k těm problémrln' kterd spoleě.

v ťlaqý noment [ýba}y.

H'ge ěeské apcleěnoct1 Sehauera lákala, nebot jl povr.

la á61ežttý paychrloglc}s moment * a 'co 1 v žlvotě

V6o .l jenž nutí k nějakému rozhodnutí' aktlvltě'

raĚnáu' vytrhuje z nebezpečné l.etargíe. Hředpoklá.

Jchc krltleké anal"ýzy krtzového staw české společ.

nohly nepomoet k JejÍnu probuzenÍ. Y této čl.rutgatl

er spatřgvat ce:-tu, Jak dostát gvé společeneké

Í pov1nnoetl, avšak jeho duševní potenel nerryčerpá.

$nad í to je jeden z důvodú' proč sg unoT1r uehyluJe

' do dobrovolného ex1Iu, jak říká. kde ná nnohon

příleřltogtí duehcvnÍho vyž.Ltí než v Prgze. V doplre

l  A.štotoov1 z  l | . t . t890 ge svěř r r jet"Tento dobrovo l r1ý

l lo VÍdně je to největší štěstí pro rczvoj ďeh vlch.

eítín štagtan - šřaaten ne, ale navín jlný aýraz pro

ta Jaen pqřč a toho stlřujíeího vlÍvu pražgké spoleěnoc-

jaen lám. A1e nán tu gvětf,vou žurnal1st1ku a lltera-

Cítín zde nříno r'ítězný ehod dr.rgp* naší doby. A eÍtín.'

dý den rogtu do výšky'  h louhkg g šířhl .  Ne, nejren

Ale nnám ve1llď a hl.ubo$ pcelt gnttřního vzr{'stu

l1 ntrgÍ nehradlt  štěgtí. '

[ggkou kriz1 nazírá Sehauer nelzolovaně, polrsušÍ ge B!.

Jl .1o kontexttr kr1ze evroneké 9 světové, anlž by pře-

Její národní speelflka' tl duehu snal5' pozdv1|'.nlut

ryšlení ?, $eho prcv!.neÍcnálnÍ omeaenrrstt blÍže k evr^oxr

.'.É



nepail sohaurr rozráhlou etet o Borare ryšlenko.

aršÍ dobyr jeil poak5ltuje kcnplerní přehl.ed o ryšlen'.
proudeoh 19.etoletín obraa qývoje rvšegbeondho názo*

okáho'. .Ido o výcnanqý LroL k ut'vářeaí .vldoní

lortÍ'' podnět k !.r{gavé aebcraťl'grl n{roder Fodobal

r hohovaí žlvot ve dvenáotén rtoletí1 Lter{ atojí

Boědtlu Íldreuerovy trorby ,/nopaal j1 sa rtuútí prrv.

Jako rratnáral. gúaI/' qrbíuí br kmfrontegl. 8třÚ.

$rdnan lýttlován r podnrtré pohrdav{ gatraaovúa Jcko
t'nnd a bcrbarcká' uohvátt.I. Schaucre Přcdevšín 'Ýo|l :

}oryaltnortÍ; kterou on uán ve cvó ůobl portrádalr

v .. řl.votní ponn{n}p e ponšrp atále redtkálnó rlní1

í Jlrtr elrngntárnÍ věčnd hodnoty1 k nlnř lldrtvo

po orlor htatorlt rrého v3lvoje. schauer a porzdoohen

' tc rtřrdověcí ry.al.t'te}é uattovall o tyto &id-

boilaotp lnohen důelednějtl t 3e csnu vlrataíbo rcbc-

r Taková obětevost so}rrtrerovu etolgtí rotaěř otrybí'

t. prontlnout do podatet' gtředgÝřká filoaoťle'

t Jl Jako dtaloktÍohorr teťlnot.rr protlkteťlnýeh teadon'*

dop{trrt re tek rryrlu rtředověkóho duohovrrího žlvota

tnrp e Jr$lob vtlrdu do eYrop*óbc kulturaího dňdtctvÍ.

kultunr poJínel Jrko organlc}ý oelrt, apojuJícÍ

teadono. ? aoÝou Jednotu uuění e žtvote t tako*

tultur7 povrřoval ae ldeálaí |, pro 3voj1 generecl.

tth*uerovi re podařtto ryrtlhaout Bříělný kr.tgo"ó rtbn.

to t dÍb' qyvtnuténr sryeIu pro dtelektllkó vtdtní tpo.

b'tí. .Irdnotllvé Jrho tf,c}T považujc nr vaáJcnl
propoJrad r bodnotí-l|, Jednu t nlch1 aeltráoÍ ge rřete-



ottatnÍ' kteró danou oblaat nějak ovltvriují. obavT
pbu"a{ie gtále ce tříštící národní hnutí, jehož beztak

cu aoudtržnoat ohrožuJa aíLíc{. hnutí dětntckél dú-

neřešených aoclálnÍc}r rozpor{. l{ledá "mocné prostřed.

oocní ryalÍr a možnoatt nacházÍ v refomě etlokého

néroťla l' Jednotltvcg' ktard je nrr základnín předpokle.

rurl.t.aecl. šl'rckých společenssch proměn.

x inocr1ýn prortředHn' ř.ťtí předevitím lÍteratunr a 1l.*

Irttlku. .Iejtch hodnoeení věnova]. oelou ňadu teore.

ltudlí 1 drobnějšíoh reeengÍ konkrétnÍch llterárnÍctr

Pollobně Jako národ 1 llteretura ná gvé oprávnóní pougo

r Př1ncěÍ-l1 něco nového' osobítého. Měla by čtenář1

poznat skutečný gtev nárcťlní exlgtenee a zárověň mr

t t'crály' yyšší noty; k nlnž by nál ělověk pří'rczeně

tt .Žtvot lt.dský nenÍ ří6e proatě něchaníeká, nýbrž

mrhrz nrgvnÍ' říše přírody je tu prolnuta, povgnes€na

lreYním. A ve gvětó nravním nerozhoduje holá ckutečnost'

iásedel ae nrrrhoat, rýbrž jakost' " /o vzdělárrí spl'so.

, tvláště našloh1 čeakó r6v1r6 |8s9/

Pronlkání pod povrch jevcvé stránky akutečnortl rpoje-

preaentaeí ldeáInÍch předctav, sepět{ rvnltřrrí a vněj.
r Je gákladen Sohau€rova pojetí rrněleckého realÍe.

Polládel hc za netodu' která je 8 to nejedekvátnějl BB-

t problemrtlku bytí ěoakého nánoda l složttogt ocudu

lvoo na přelonr stoletír Jeho předstanr o reallstle.

úíle jlatě ovl1vnlla jeho nlnořádně šlroká znalogt gYě.

real1gt1ekého ronánu. Nlkdy však aepředkládal Výnl,ka.

itÍla aorcké,.francouzgké č1 nrgké l1teratury čegkéan



Jako nedort1žné Ý?,oI! l ?Áúrr.zňoval. vŽdt své přesvěd.

dí\y tou.l' že bylalc rvětovogtt dos{ihla tato dí1a jen

l národnÍ".

llteraturu také aelze redukorrat pouze na díla

wgoco hodnctná' jež treprelentujÍ národ ve světo*

tru. Své cpodgtatněnÍ ná 1 čEtba urěená tldovénr ěte.

|tcrý ge aeclrává upoutat dějen a ohoe aí pří četbě

odpoětaout. Ťato tvcrbs zahrnuje jednak větš{ část lÍ-

produkcr' jodnak je pro potřeby společenské reforql

u[tteěnějšír nebot nůže výchovně působ1t na šlroké

nÁrodp. Prcto Schauer prosazuie utváření Batsostat'.

bodnotovýah krltértí četby a její plné spoleěenoké uzná.

ilělrní lÍtersrní tíorby na ltteraturu a četbnr sc odrás'

vědoní dlferonc1ace čtenářstva' která býla d6-

roatcuaí coolál.ní a kulturnÍ roznlzněnogtl' národa'

přrdstava o nutnostl demokratttace kulturního 1 pol.l*

žlvota. Y Schauerovt, bylo zakořeněno hluboké etlotso.

oítění 8 lidn1 naterlélně a Íntelektuá].ně slabšínt1

lcbylo dopřáno vzděIání. Přeavědčení o gor{lní zcdpověd.

lntellgence ga tyto vrstv;t prauení jednats a Schauero-

téhc původu, Jodnak a jrho nóbožengkého přeavěděení.

leké lttgrární krt.tlge určll Schauer firnkcí výchomou.

E nÍ leela svébytnou dlaclplÍnu' jeŽ by něIa dokonce

t v podatatě neer1stující národní ťllozofll ' Pre.

ulnounělEcká kr1térta hrdnocenÍ llterárrÍtro díle

rťle EstetlokýmÍ ncrnaul ltterárníoh škol ě1 fl].ozoflc-

ryctéd1 aoloře4ýai na trorlí' a poatrédajícínl kontakt

Yotcl rkuteěně ž1týn. I,pění na apolečengké eluřebnostl



lrltlLý vzdaluJc Scbeugrr od nodernlrtlokébo node.

LrltfiU Jako crobltébo udleckého Proílilri :

l{r}nr Ž!.votr 8oheuer pozvolre obrrcel |vdJ bleraÍ

otáz$ ekononleké, etrl te dokoncc redlLtomu náro-

nbrtty Národnígb llrtúr snrd áolpěl b n{zonr;

gkoaonloká Jc pro apolečenskou rrcfornr .toleřltlí.

Jrho aeuJetí pro lt,trraturu neochladlo' dálr Dll.

lltcrárně krtttcké dva}ry l re69ar€ dto Lltorárníů

r l{írodaíob llatt.

Je tďpcl lntelettu{lr' přÍnečnýr Pro tetrdrtlí

l6nl rr rpoJuje vědod povlnrrortt v[ěl aírodnínr Lo-

r lgelllaě rlebtín vlrtvún a vúěně neurpokojeaó dhb

ioubg noderaÍho lhrrop.Bl' lntelektuálr1 jrho! ryrl

rdovánr llolponol rolu&rl oltu r vůlo' poolvboort*

' nepr{nňrrrě aadené osobnortlt ktcrd cbco \ýt
grllu r aórovcň praoovrt na vhrtaín r{rttr. Y rt.

ranbloh' n{vrzíob na nápravu nedortrtlil r Ý tvo.

l{lrÍlníob obraztr příllš nevpnltsalr ÁvsrL v rnrlytto*

' v otvírání problénú' v bořcní ť tů r |'lulí prtc

lrltlotýn ápt.ěkál rvd dob'.

I




