
ÁnÚonín KlášÚerskf: DrobÚy života

Měl jsem pŤíleŽitost pověděti vj'sledek svj'ch analys, indukcí'

dedukcí a konečného subjektivního odhadu talentu p. Klášterského
pŤi vj'kladu genru na str. 360 a 361 ročn. XIII. těchto listti. Je defini.
tivnjl. Nemohu z nělro pŤi nejsvědomitější a nejbenevolentnější (pro
p. Klášterského) revisi celé otázky odvolati ani Ťádku. Nemusil bych
tedy o nové knize p. Klášterského vribec vykládati a z ní dedukovati
ničeho, poněvadž všecko z ní potvrzuje mi riplně správnost a stŤízli.
vou soudnost mfch prvních závěr v. Ale kniha byla nazvána v ,,Lu.
míru.. odpovědí na moji ubohou kritiku. (Velmi.pohodlná a poetická
praxe' která nebyla v časopise tomto ničím dokázána. Několik injurií
a poetickj'ch dekorací nepokládám za drlkaz.) Zvedám rád rukavici,
kterou mi hodil lyrickj' a pathetick1f referent tohoto listu' }.Iá-li b ti
tato kniha p. Klášterského protestern, je to.protest ubohj. Potvrzuje
ve všern, eo jsem napsal pŤi zmíněné pňíležitosti o tomto básníku.

Proberu klidně číslo za číslem, iak |eži v knize. Prosím, aby mne
čtenáŤ s ní v rucc sledoval. První čís|o, ,,Z hlubin,, je konvenční
,,Unkenlied.. německého romantismu. A hned potŤebujete základní
a konstitutivní schema, jediné schema skoro celé autorovy ÍilosoÍie,
psychologie, umění: hledáni podobnosti a paralely mezi vnějším
a vnitŤnim. Je to poesie porovnávací a vykládací _ místo percepčni,
pŤímé' názorové. Ale nevadilo by ještě. .Ie celá Ťada básníkrl moder.
ních, básnikrl meditativn ch, správněji: Íilosoficky deskriptivnfch
adidaktntch, kteÍí se dají redukovati na toto schema. Sully Prudhomme
na pŤ. ve Francii. (Jen v tomto směru byla správná a měla smysl
poznámka v ,,Lumiru... Ale dala se, musila se nutně rozšiŤiti na celou



2 1 92 1 8 poesii p. I(lášterského, abstraktní, sclrematickou, fikční; paralelnou.
obmezujeJi ji Lumír jen na ,,Pavučinu.., Ťekl vnějši a nezd vodně.
nou podobnost, slabou reminiscenci, šedivou narážku ale ne zálron
a pravidlo analytické a demonstrativné. PňiŠel k zrnu jako slepé kuŤe.
Neznal smyslu slov, která napsal jako barevnou a pathetickorr frázi.)
Uměleckti a btisnickd tato met}rocla je nejméně. 0 tom není a nebYlo
sporu nikcly. AIe mrlže bj'ti svoji myšlénkovott a ideovou hodnoiou
i v poesii ploclná, bohatá, zajínavá. Jako pňiklacl viz téhož Prudhom.
ma. (Citoval bych * po pňedchozi a tivodní analyse _ po metlrodic-
kém vfkladai René Ghila. L|e nechci se exponovat zcle proto, Že by
krátká skizza moje vyrostla na širokjl traktát _ a jistě bázričelnjl pro
lidi, kteňí na tohoto autora lrledí brejlemi boulevardních Žurnalistri.)
Ale pňedpokládá jedno: hloul"lku a originelní irrvenci fiIosofické inspi.
race. Je-]i tato poesie v podstatč srovnávací, Ťetězená, logická, cleduk-
tivná, je patrno, že rozhoduje všecko hloubka srovnáníá analogie -
obsah jeji. Analogie je nejsnaclnější, nejpňíjemnější, nejponoatnojsi
zprlsob vniknutí a reflektováni každého pť'edmětu 

" 
po-J"u, lraždéIro

objektir'isovánÍ psychického dojmtr, názoru, konceptrt, cittt, rozrtmo-
vání. Podobné je si všecko. Dítě najde podobnost, pňibuznost, shocl.
nost l'šude' Č]ověk dospělj' máIokde. Analogic a paralelisnry lrlesají,
čím vice rosie pss!ťeh pňímf, poznáni pŤímé, ať názorem a intuicí
v umění, ať analysou ve vědě. DovcceJi někdo jako Sully Prrrdhom-
rne rrebo Blindová nebo Robinsonová analogÍí mezi fysici<i. e PsY-
chickjlm podati icleje DarwinoYy a Spencerovy, clelikátnost Íilosofic
spiritualistní, grandiosnost ethiky a biologie evolučni - je to velik]í
čin poetickjl - tŤeba byl více za|oŽen v poli logismrt než rrrechanismu
- tňeba pohyboval se na sanré mezi dialektiky a vise _ vice složeny
svym závažím lre kráse pojmťr, l< logickérnu a spekrrlačnímu kortzltt
rozumového a deduktivnélro, než nazíranélro a evokovaného, poclma-
riujícího a dojmového. Ale kdo jako p. Iiláštersk]il srovnává a analogi-
suje k jedinému a vulgárnírnu cíli vŠedních a čítankovych sentencí; _
lrclo viclÍ a odráŽí si v pňírodě a objektivné lrňe fenomenové malj.
tt l<rotkj', falešn1i a apriorni román, hru, sklaclllu intimni; _ ]<do
subjektivisuje, moralisuje, clognatisuje, strojí ričelově a rimyslně

nrechanismus teleologicky a falešně cílovy: _ ten jest autor didaktic-

kj, strojenj' a Íikční a ne organickj', naturáln;i a emoční. Je to pojetí

umění čistě mechanické a konstruktivné, manufakturní, abych uŽil

termínu Spencerova. To bylo resumé mé zběžné demonstrace na

zmíněném místě Literárních ]istrl' Skoro celá pňítomná kniha je tu'

aby je potvrdila a podepŤela vzrior fraziomanii a clialelrtice v ,,Ltl-

nríru..z 20. l istopadu 1892.
Je těžko pňedstaviti si méně ideovy rrrozek neŽ 1r. Klášterskélto.

Čtěte knihu a poznáte exaktnost mojí analysy: v největši části

ol,ěŤíte tento postup porouncini a analogie v banálnich themateclr.

Nitro lidské _ a hlubiny moŤe. P]achá návštěva - plaché štěstí. -

Slza v oku - hvězda - slza na nebi. - Neznámf zapadly hrob -

ztracené, nepoznané štěstí. - ZboŤenj' clrim - rozváté sny. Založen'v

spis, zapÓins1utÝ fascikl v kanceláŤi - nepochopená srdce. Hromička

v bouii - láska ve strasiccb života. - Veselá krajina - čist cíl

Života. Nlnoho života - mnolro snri. Atd. Ne. odvolávám' Nemánr

clrrrti probírat knihrr. Banálnost, bezmyšlénkovitost themat, mělkcst

a fádnost inspirace válí se tu každjm krokem.

Jedno je jisté. Nic není nerrmělečtější než tcnto postup. Neb.oé

žátIá hrubj' ilrrsionisrnus, falešnost interpretace, clenaturovany

a clobrovolně povrchní a mělkj' názor ži,ta+,a a světa. Básník, aby

mohl najíti, vytknorrti podobnost, musi pňedměty ve většině pr..ípad v

untěle pÍipodoboua1i, srounati, naziratije rimyslně falešrrě. Čím hlouběji

analystrje, tím více se pŤedměty odlišují, diferencuji, indivicltralisují.

Fiostorr nepodobnosti, ztrácejí se podobnosti. Tínr jest již otlsouzen

]-.ásník li vulgárním koncept m, k ňadám pojmriv a postŤelrťr tradova-

nfch, zděděnjlch, vypracoYanfch, historickj.ch. Bezprosti.ednost,
percepce je tím vyloučena. Je tím vyloučena také originalita.

Pan Kláštersk3i tlošel v těchto básníclr k nejnepňíjemnějši a nej-

falešnější manii interpretační všeho reálnélro. obmezujili se největší

urnělci na laskavou a grandiosně pasivnou, virtuelně dynamickou,

sr'ětlou a bohatou restauraci všeho živého a fysického, pan liláštersky

naopak svět jevri a sil brrď ignorrrje nebo nrrzačí a ostÍihuje do formi-

ček a schemat, kterych potÍebuje a které si vyrobil napŤed k jistému.



220 velice směšnému a titěrnému cíli. Je básník konceptri, básník kompo.
sice a interpretace, parafráze a alegorie. NenÍ nejmenšího zjevu, aby
nepokoušel kombinační fantasii p. KláŠterského. Autor zhasíná si na
pŤ. lampu večer a hned už generalisuje světlo vúbec a metaforicky
i ,,světlo rozumu... odtud všude umělá, falešná, nesmyslně zvědavá
a prázdná meta|gsika, stejně snadno vzbuzená a pobouŤená jalro
utišená a ukonejšená nejbanálnější frází,,,nejpovrchnější sentencí...
Jeho reflexe o lásce, smrti, životě atd. jsou moudrost více neŽ školácká.
Jsou to koncepty, parafráze, hra se slovy. Mriže se snad zdáti bluboká
lidem prázdn]fm a domněle hloubav:i'm. PŤispívá k tomu i melancho-
líck! a chudokreun! jejich tÓn' kterjz se snadno dovede brát za reflek-
tivn a Íilosofující - ve skutečnosti je však, myslim, jen organickj.m
d sledkem autorovych podmínek fysiologick1ich a biologickj'ch.
V realitě je to stejně prázdná a ilusorní ,,filosoÍie..jako velilré a plno.
krevné fráze Hugovy, z něhož se posud dělá u nás myslitel, kdeŽto ve
skutečnosti byl frazioman, jak ukázali Zola, Rod, Hennequin.l

Vedle tohoto postupu identiÍikujícího, paralelisujicího, interpretu-
jícího najde se v pŤítomné knize druhj, kter1i je v]astně jen d sledkem,
druh1 m a postupnjlm krokem prvého. Někde bije nepodobnost a ne.
shoda pňedmětri tak určitě a tvrdě do oči, Že ji zpozoruje a uvědomí si
i kcmbinační a tendenční talent p. Klášterského. Cítí, že nepomohou
pokrrsy analogisrrjící, pokusy harmonického a mělkého Ťešeni - básník
dialektisuie -rozvíji Íadg a sestavuje procesg _spokojuje se pouhj.m
sondováním a formaci - otázku konečnou nechává otevňenou a bo.
lavou. Pňípady ty jsou daleko Íidší. Je to jeho tÓn disharmonicky a
kontradikční. Poněvadž je však obrácen k části poměroué,ke konstruk.
tivné a vnější otilzce, -zristává stejně mělkf a vedlejší, stejně fikční
a lroncepční jako v postupu prvém, analogisujícím a srovnávajícím.

Neupírám, Že vedle těchto čísel, která jsem zde analysoval, najdou
se v knize kusy čistší a umělečtější, básně citové a vyrovnané _ v pŤí.
padech, kde tato snaha a vlolra srovnávající a analogisující našla

1 - ,,Je-li jalif titul, jejž Hugo usurpoval, je to titul myslitele... (Emilc Henne-
quin, Quelques écrlvains Írangais.)

šťastnf terén, kde harmonie reality a snu' pŤedmětu a interpretace

měla shodu pŤirozenou a objektivnou. Takovj'ch čísel harmonickfch

a melodickj.ch, citov$ch a meditativnfch najde se i v této knize

několilr jako byly v hojnější míie v prvních knihách. Ale šablonovi-

tost, suchá a pohodlná snadnost inspirace a problému je pravidlem.

Je to kniha ruting, tieba básník nebyl formáln virtuos. Rutiny ve

smyslu psychologním, a to je uejlrorší. Jsem poslední, kdo chce

p. Klášterského a jeho umění snižovat. NIám pŤíliš vysok názor

o lrritice, abych jí k něčemu takovému zneužíval. Všecky tyto po-

známky mají jen jeden cíl: d'eterminoaaÍť umění p. Klášterského. Že

stalo se tak vtermínec]n negatiun1icft, není mojí vinou.l Je to nutností

formace logické a dialektní. Analysa moje je - jako každá analysa

kritická po mém soudu _ nutně jen kualitatiuntÍ. Kuantitatiunou

v dnešním stadiu kritiky podati nelze: měňiti a váŽiti autory je dosud

činností vtipné a čiperné fantasie poŤadatelri rriznj'ch anthologií

(i českj.ch a _ moderních). Citoval-li ,,Lumír.. v recensi o p. Klášter-

ského ,,Drobtech.. několik geniri (silně rriznorodyclr a s patrnj.m

protekčním systémem vybíranj'ch), byl to špatnjl šibŤinkovj' vtip.

NeměŤil a nesrovnával jsem ve svj,ch recensích nikdy nikoho s nikym.

Mám pŤíliš jasné vědomí individuelného v duševním světě, abych jej

chtěl redukovati na dubov:i metr normálního pravítka. Podobného

dětinství dopouštěl se v poslední době velmi často ,,Lumír... Ze

slečny Jesenské udělal tuším _ Barett-Browningovou. Z Machara

nedávno Lermontova. Měl by se snad vypsat konkurs na několik

neobsazenfch dosud genirl.
Ti, kdo dělají dnes z p. Klášterského mladého mistra, ,,vtidce..

mladé generace - mu jen škodí. Dávají mu misto, které on nemriŽe
udrŽet. Za několik let uvidí se to velmi jasně. Reakce, která se dnes
již budí proti jeho poesii, potlačována jen vzroste a dojde snadno

v opačnj' extrém: pŤehlédne i to, co je v p.Klášterském dobrého a hod-

ného povšimnutí. Uměleckého v pňísném smyslu je tam ovšem málo.

Analysou jeho uměleckého zprlsobu, jeho tvoŤení a nazírání ukázal

1 - ,,Omnis determlnatio ost negatio". Spinoza.



jsem, doufám, jasně pojnrovou nemodernost jeho umění, r'še, co se dá
dosti určitě zahrnouti slabou emotivností, neimpresivností. Jeho
rrmění je bez sugesce, ie bez ndlady. Jelro umění není pronikavé. Není
bezprostňední, tvrirčí, pťtuodní.,

P. Kláštersk1i je nejmenší originál v mladší poesii. I1ada jeho vzorri
je veliká. Z Coppéa vzal smysl k lidem mal1fm a zlomenym osudrim
a dráhám. Z l1uga humanitarismus. Z p. Sládka smysl poesie karak-
tcrni a organické - 6hg2ng5ti určitc a strtrčné -ráz'<lvé a jednotně
a jednostranně primitivní _ disposice zavi'ené a lronstitutivné, jak
pňevládá v poesii anglické' Z p,b-. X' Svobocly kromč toho smysl intui-
tivn1 , smysl prostŤedí a krajiny (tňeba napodobil tyto strany neštastně
a neporlaŤeně), Z p, Vrchlickélro _- zvláŠtě v pňitomné knize - vlohu
dialektní a problémovott. To všecko najde se kombinováno, zpracová-
no, zpodobeno v jeho poesii, která je podstatně poesií konceptua.kom-
posice, poesií pŤejatou a srovnanou' upravovanou a mechanisoYanou.

I{ladeJi se vúbec otázka ',mistra.. a ,,vt"ldce.. mlaclé generace'
nemťtŽe se zodpovídati jménern p. Klášterskélro. .fo je prostě absurd-
ní. Pan Kláštersky' nic neobnovil, nic nikdy nelrleclal a nechtěl ob-
noviti v rrmění. Ži| ze starého a hotor,élro' Pňejal, strávil a zpracoval
známé a dobyté, jak uměl a dovedl. .Io je všecko: .Ie to svrchovaně
nespravedlivé pŤecházet pro něho lidi, jako jsou p. Suoboda ne,llo
p. SoDa. Zvláště na prvnim dopouštěla Se celá veňejnost dlouhou dobrr
největšího bezpráví. Poesie jeho (neJi cclá, alespoĎ ve slušnj,clr
partiích) je ta, která pňedcházela, tušila, uhadovala a zčásti realiso-
vala všecky moderní umělecké aspirace. Vniternost, sugestivnost,
clojrnová sila, hloubka emoce - psychická nciladc slovem realisována
v ní ponejprv a šťastně. Jc to poŽadavek prosté spravedlnosti ukázati
clnes moderní generaci jejílro inspirátora a pi.edchrictce. ,,Lumír..
nemiloval nikdy silu a personalitu. VŽdyctiy a všude patronoval rád
prostí'ednosti a opakovanosti. Pan Svoboda byl z těclr, které tisknul
ke zcli. ostatni ]<ritika házela po něm blátem nebo kamenim' Žár)ánt
zrle, má.li se r, bec někomu rlát, r'ěnec pro něj.

29 .  X I .  1892 .

Grazia FieranÚoni'ManeinioYa3 l.,ydie

Lydia jménem kiestním a občauskj'm Liperanova, rozená Cot.sio-
va, clrot lombardského advokáta, spoluvlastnice vily Roselliny,
v naŠí novele v stáÍí, tuším, 24l'et, narozená v.. . rychle, kde? Zači.
nám, jakobych diktoval rubriku statistic]<ého protokolu. Ale nemohu
za to. Lydia je skutečně jedna z nejpoŤádnějších, nejuhlazenějšíclr,
nej mravněj šich, nej bezriho nněj ších a nejb ezvy znamněj ších ro dinn j,' clr
neb občanskych novel, kterj'mi nejrťrznějši ,,familiendiclrter.. -
německé slovo má prar'j' bleibtreuor'sky lrloctavj' pŤízvuk - v su]i-
ních i kalhotech, vc verši i v prťrze, rra velínu i novináŤslré sláně za-
plavují ]iterární trh domácí i cizí. Rodinny Život je této specii literár.
niclr slepcri'privilegované paňeniště nejdelikátrrějších, nejpoetičtěj-
šich a nejnemožnějŠích problémú nějakého tajemnélro a podkopnic-
kého sportu, kterému pňezdívají obyčejně v clojemné nechápavosti
,,intimni psychologie... Rodina jest jim samá limonádová nebo
cukrová nebo destilovaná voda. Jejich sentimentální a beraní tupo-
hlavost exalttrje se ráda k psychologickfm |ralucinacím. PoloŽí si
šachové ulolry, kterd Ťeší v prrihledné a clo poslední nitě vyssáté
šabloně se znám$mi a do omrzení opakovanj'mi triky, jež uhadujete
vždycky o tiicet stran napŤed a pňi nichŽ kysá vám zlomysln1i smích
na zkŤivenfch rtecb: -po každé uhádli. Zejména do nov;i,ch domác-
ností, do novomanželského roku nasazují se současně a s touž nc.
odvislou a nezmarlrou tlotěrností jako rrejobtižnější specie jistélro
domácího hmyzu do novomanželstiy-ch postelí. Všude čenichají intim-
ní a delikátní romány, srrbtilní procesy' clojenrné scény -_ zi'láště
lidyŽ táhne k osudné anniversaire _-- li hádané a tušené ,,taclostné




