
Bohdan Kaminskf : PnoÚesfy

,,Protesty.. p. Kaminského byly již odhadnuty jako plod duševní.
ho ustrojení vj.bojného, pathetického, podrážděného a pesimistního.
V posledním pňívlastku zejména hledaná dosti široká formule, aby
dovedla zavÍiti a plně pŤikrj'ti smysl, psychologickj' i uměleckf, celé
knihy. Nezb]fvá tedy moji analyse než vyšetňiti, sestrojiti a odvoditi
z psychologie obecné i konkretní a umělecké vfklad pesimistní dispo-
sice, vrhnouti trochu světla v toto duševní nebo sociálně kulturnÍ sta-
dium, jemuž děkuje nebo má děkovati kniha p. Kaminského svtij
púvod a základ.

Všecko, co nová Íilosofie, pŤedem psychologie, pak hlavně fysiolo-
gie, positivního o pesimismu zjistila, vede k tomu, že je to choroba
citliuosti a ve druhém drisledku urile. Absolutny objektiun smysl spe.
kulatiun! pňikládati pesimismu je prázdná iluse: moderní věda odmít-
Ia obojí tendenci pesimistni i optimistní zcela právem jako nejhoršího
nepňÍtele poznáni trpělivého, drobného, induktivného a klidného.
Pesimismus je podstatně druhem ilusionismu poznávacího. Tak totiž'
že k jevrim chorobnjlm, ke stavúm a disposicím citlivosti, k trapám,
nudám, bolestem tělesného nebo nervového rlstrojí, ke každému ná-
razu vnějšÍho světa, historického, sociálného konečně - hledá a tvoŤí
si, konstruuje a vynalézá si pňíčinu objektivnou a vnější-systema.
tisuje a zevšeobecĎuje tedy zprlsobení falešn;frn a llusorním stávy ner-
vové - melancholii, tludu' atrofii šéav, chudokrevnost. Pesimista,
člověk chorobn nervově tak obyčejně, že pŤÍlišná dráždivá vnímavost
dusí všecku aktivnou energii, nevidí pŤíčiny svojÍ choroby v prostém
7euu, fenomenu' v náhodném nedostatku organismu _ nfbrž klade

a hledá pro tento Íakt zákon transcedentní, utvoňuje si v ilusi

metafysické a systematické pŤíčiny zla u bec, abstrakci, která mu

má vysvětliti jeho nelrody a nedostatky. VyšetŤení a umělecké

zpodobení tohoto objektivného a |ysiologického zák|adu disposice
pesimistní zrlstává skoro vfhradnou zásluhou moderního románu

naturalistického, pňedem francouzského (zčásti i ruského, ač tu

pňevládá _ jak hned ukážu - pojímání psychologické v Turge.

něu'u i Tolstém). Romantismus' jak známo, disposici pesimistní první

uvedl v umění, ale (jako byl sám celr! subjektíun!) ptejal- všecky iluse'

celou falešnou a klamně objektivisující jeho prospektivu: at René, at

obermann, at Childe Harold jsou všecko typy tohoto pesimismu do-

mněle a ilusorně objektivného, pesimismu metafysického a ideálného'

kter:i vidí, hledá, na|ézá, sestrojuje lranscendentnÍ a systematickou
pňíčinu svoji nudě a morosní melancholii _ totiž abstraktní pŤíčinu

z|a - metafysickj. princip bezričelné a pochybené konstrukce vesmí-

ru i duše. Bgron, Lamartine, Chateaubriand, Sértancour, Mu.sset, Nerual
- ti všichni (pŤi nejvyššírn rozdílu temperamentu, vlohy, umění,

psychologie) shodují se v tom základním a kritickém bodu, že svojí

melancholii, svojí suÓiekÍíuni disposicihledaií pÍtčing obiektiuné atrans-

cendentnt, že jsou obětí klamu zcela pŤirozeného a pro pesimismus

pojmového: neaidt pÍíčtnu zla a nemoci u sobě, nlbrž ue suětě uněišÍ.m.

odtud žaloby, revolty' ritoky na ,,osud.., ,,okolí.., ,,dobu.., ,,poměry..,

,,kulturu.., ,,společnost.., ,,Boha... odtud také vyobcováni ze spoleě-

nosti, pohrdání kulturou současnou, nenávist národnosti, ritěk do

samoty panenské a tropické pÍírody. Nenávist sociálnj'ch Ťádri, ne.
návist vribec společenského člověka, - základni misantropie - a tím
podmíněn}i separatismus a dále individualismus, láska revolty, natu.
ralismus, primitivismus, kosmopolitismus a exotismus mají tu svoje
prameny a koŤeny - proplétají se a podmiĎují se navzájem: Rous-
seau, Bgron, Goethe (jeho Werther), Chateaubriand (René), Bernard.in
d.e Saint.Pierre a první ,,kosmopolita,. Slendhal (kterf svfm názorem
filosoÍickfm a světovfm je potomkem a pokračovatelem osmnáctého
století) - jsou karakteristick$mi pŤedstaviteli tohoto pesimismu ab.
straktního, objektivného, metafysického _ at vědomého a perso.
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nelního _ nebo pŤipravovaného a sociálného. Studium áíslorťe, pro.
buzeni chápavosti a smyslu pro ni je stejně ,jako /tosrrro politismus
plodem romantismu. Vyrostlo patrně ze stejného duševního naladění:
první pohnutkou byl tu hnus pŤed pňítomností, odpor k moderní
a současné kultuňe, ritěk do minulosti. Kosmopolitismus je s ním
paralelnj': jest těkem ze svého blízkého zeměpisného okoli, z obklo-
pujícího prostÍedí kulturního, z nrrav v určit1fch, vrozenj'ch a vycho-
van: ch _ do prostŤedí vzdáIenfch do cizích kultur, mrav , r!ěst
a zemi. Romantismus je z počátku a i později skoro v hradnj'm
a privilegovan]im majetníkem vědy historické. Nejen že vzbudí pro
ni zájem a po|oži podminky, rirodnou prldu jejímu vzniku, on také
dá jí první geniální pracovníky: Michelet je nejen čistokrevnf
temperament romantick]i, ale i skutečn:i, geniálnf poeta a stylista
romantismu. (Jen mimochodem upozorĎuji na opačné postaveni
realismu k dějepisu' jemuž se vždycky vyhj'bá a jehoŽ nikdy se
nezmocní riplně. Zato.jest ovšem v pŤátelském a bratrském, pokrev.
ním svazku s uěd'ami pttrodntmi.)

Tento slar3i pesimismus, pesimismus podstatně abstraktnf a meta-
fysick , sám sebe klamající ve falešném vj'kladu, velikolep:f v bouňli.
vfch frázÍch a dekoracích, deklamáční a pathetickf je nám dnes _
nedá se to zapírat - nepŤíjemnj' jako afektační a lživ! (v jakém
smyslu, právě vyloženo). Je to proto, že moderní věda odkryla a Yy-
ložila nám jeho genesi, Že umění' román naturalistickf, genesi tuto
nám zpodobil objektivně, v procesu pouhého jevu, čisté choroby pod.
statně strojného a fysiologickélro rázu. Zásluha ta náIeži, jak jsem
naznačil, pÍedem románu francouzskémv: Zoloui a ještě vice J. K.
Hugsmansouť. Posledni ve svj'ch románech En ménage, A uau l,eau
a hlavně v A rebours podal skoro vědecky bezpečnjl a určit]f katalog
této choroby. Je to pňedem nesmírná pasivita, drdždiad unimauost ku
nněištm a |gsickfim dojm m smyslnlm, kterou obdaŤil všecky svoje
reky, at slují Cyprien nebo hrabě des Esseintes. A zce|a správně.
Nebot právě tato nemÍrně vyvinutá pasivita pohlcuje a ničí všecku
aktivnost, všechnu spontánnost, všechen pohyb _ hubí tak nejdri-
Iežitější projevy činnosti a ,,svobody.. (alespoĎ zdánlivé) - projevy

uťile. Í{ďežto u pravidelného člověka dojmy'vnější jsou materiálem

v le, kterou podmifiují a živl a z niŽ se vypracuje _ jsou tu samy

sobě konečnj'm a jedinfm cílem, labuŽnickou a perversní hostinou

určenou vlastní a zhoubné rozkoši, proQesem samoučelnj,m a zhoub.

nym slovem. Podle moderní psychologie (dle Wundtovy knihy,Emo.

li-ons and.Wťrt/ pŤedpokládá genese naší vrile nejprve dvě instinktivná

jádra ,prvky( jakoses lovosk ládázes la t r i k ) : ! . spontdnn iak t . tanost ,
Ltera je rozlita celj'm naším tělem, celym naším Životem, tu aktivnost

dětí a divokj'ch zvíŤat - základ tedy čistě fysiologickj', a 2. seÍetě-

zenou souaislost, suazek mezi pocítg a čing, které ie pro.jeuuit. Druhého

momentu, ukázali jsme právě, dotj'kají se podstatně a znamenitě ro-

mány Huysmansovy. Ale stejně i prvního, základního a temného bodu.

Je to chudokrevnost, je to nervosa, kterou karakterisuje svoje osoby

po stránce fysiologické, všecko stavy pŤirozeně melancholií provázené.

brírodopis pesimisty je tu podán plně. Choroba citlivosti studována

tu objetrtivně, pod nožem analysty, symptrimatologicky jako kaŽdá

jiná nemoc, bez osobního a s myslnou tendencí hledaného a vypočte.

ného aparátu.
Tytoana lysetyzevěcnénemohlyzŮs ta t ibezv l i vunarozvo j l i -

terárního pesimismu. Dnešnt pesimismus současn! vza| z nich alespoĎ

lekci uŽifečnou a šéastnou svému rozvoji. Moderní pesimisté nehledají

jako pesimisté romantismu pŤíčinu zl4 a bídy mimo sebe, ve světě,

v lidech, okolí, svojí době - nfbrž tam, kde skutečně jest - ve svojí

cluševní konstituci, ve vlastním nitru, u soDě. Vědí, kde leŽí koŤen zla:

ue zlomenéuťtli, Shake:speare (v Hamletu), zč,ástí Pascall (ve svj.ch

,,Pensées..)' pak hlavnl Giacomo Leopardí, Al|red de Vígng,2 Frédé.

ric Amiel (karakteristickj' jeho ,,Deník..), zčásti i fleÍne jsou velikj'-

mi p vodci tohoto hlubšího a bolestně pravdivého pesinrismu, iejž

2 8 1280

1 . Že disposice podobná, která se etiketuje dtres pesimismem, byla vlastní již

některfm star$m velikjrn autor m, na pÍ. Pascalovi a Shakespearovi, poznávají

dnes i kritikové nejkonservativnější, na pí. BrunetÍěre.

2 - V druhé periodě svého tvoiení, hlavně v básních ,,osudy.., pak v karakte.

ristickfclr mÍstech svého,,Básníkova deniku,..
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nalezli a vyjádňili sami, bez vnější pomoci vědy. Ti jsou otcové dneš.
ního pesimi pesimismu psgchologického, lak bych jej nejraději
označil proti pesimismu romantickému a vnějšímu. Z Rusri jmenovitě
Turgeněu v ',otcích a dětech.., ,,Rudinovi.. a ,,Novině.. podal nejdo-
konalejší typy těchto zlomenj'ch vrllí a zlomenj,ch personalit. PŤed-
cháze| ho v,,Hrdinovi naší d'oby,, Lermontou,kte$jejako na polovič.
ní cestě mezi názorem romantickfm a psychologním.

Tento psychologickf pesimismus stvoÍí bez odporu hluboké a
pravdivé umění. Celou moderní literaturu napojil vÍce méně proni-
kavě svojí krví a svj'm duchem. Správně vystihnul Hennequin v pesi.
mismu povahu tohoto nového umění: ,,Sluší Ťici, že mtaáe pokolení
literární je pesimistní jako byli r. 1830 mladí romantikové a r. 1850
realisté a dŤive ještě plejada Parnasisttlv. A chce-li se vzestoupiti v še,
uvažuje-li se, jaká propast dělí literaturu francouzskou tohoio století
od literatury věkri minulfch, nalezne se dosti pŤedkrl pro vrstevnickj,
pesimismus, aby se dalo postaviti pŤesvědčeni, Že smutek le samou
podstatou noaého uměnt a snad každ.ého uznešeného uměni..,,

Pesimismus tento pňivodÍ rozklad vrile skoro všude nesmírně vy-
vinutj'm intelektem, analytickou reflert. Tito všichni pesimisté jsou
neobyčejně proziraví: všude chytÍ a zastihnou ilusi, věčn;f podvod
vnějšku, jeji lákajici r žovou masku, do krajnosti vyvinutj, intelekt,
pasivná reflexe kaŽdého procesu uspokojuje analysu sama osobě. on
si zalibuje tento pouh]f odraz, toto čisté zrcadlenÍ. Proces spekulativ-
n] stává se mu samoričelnjlm a rozkošnickj.m požitkem - jemu ne.
pňijde ani na mysl, aby ideu svoji realisoval. Realisace jeji z.dá se mu
jiŽ negací. K tomu piistupuje bázeĎ, že idea v realisaci neobstojí -
že i ona rozpadne se, jakmile vystoupí z duše, na světle, pod rozklad.
nym vlivem světla a vzduchu - v sen' klam, ilusi _ v horkj' popel.
Tím vysvětluje se neplodnost pesimistrl i jako spisovatelri a umělcťr:
oni nenávidějí každou realisaci svoji idey, i pouhé vyslovení její' po.
něvadž cítí _ jak vyslovil hluboce Alfred de Vigny _ ztráta, kterou
utrpí nutně každjm sebe lepším vyslovením. Ze symbolu stává se pro
ně formou. Formovat ideu znamená pesimistrim ji zničit. Proto Alfre.
du de Vigny bylo ,,mlčeni nejvyšši poesií... A .co vyslovi],. zdálo se

mu nejhorším a nejneriplnějším fragmentem toho, co snil _ jemu

stejně jako Flaubertovi.
Vfklad tohoto zjevu je nasnadě. Intelekt, čím dokonalejší, tím

všestrannější jest a objektivnější. Dává pravdu všemu, všecko

uznává, všecko chápe. Tím ale právě hubí vrlli, která je vždycky

a pojmově jednostranná (neboť pňedpokládá volbu a rozhodnutí,

t. j. potlačení všech ostatních eventualit a pÍidrŽení se jediné).

proto- všichni tito pesimisté jsou věčně nerozhodnutí, proto ob.

mezení na pouhou reflexi, odraz, zobrazeni dějú a postupri duševních

i světovfch _ vyloučení, navždy neschopni však, aby mohli do nich

sami zasáhnouti a je utváiiti.
odtud věčné pŤítmí, uejistota slabosti a kolísavého podezŤení, sub.

tilná a otrávená atmosféra věčně nezacelené, nezavŤené, nerozhodnu-

té dialektiky, celj'ten mrak mdlé a dusné navy, kterj'pŤikrfvá du-

ševní krajiny pesimisty. ,,Kam prchla ta síla, kterou jsem citil jeden

okamžik v sobě?..-ptá se bezejmennj' rek Roiloua,,Běhu za smrtí...

KaŽdf cit, každá vášeĎ schne, vadne, dusí se v takovémto nitru na-

prosto. KoŤeny jejich potňebují vodu, vodu čistou, prrlhlednou, jas.

nou, žádají štávu prudkého a bezvědomého pudu, pohybu, rozhod-

nutí. V duši pesimisty ale právě Ío schází. Jak ukazuje instruktivně

citovanjl jiŽ román Rod v, není pesimista jist ničím ve svém nitru,

věčná analyse otravuje a hubí zejména hned zpŤedu všecko, co mrlže

vyrŮ'st v p dě bezaědomé - každj' pohyb, kaŽdj. cit, kaŽdou vášeĎ.

Není si sám jist ničím' a jemu není také nic jisté. Každá vášeĎ, cit,

energie, chtění hyne v této poušti bezpečně a neplodně. Je to, jak vy-
slovil již Leopardí, tvrdé světlo rozumu' které ji spálí. Zejména v psy.
chologii lásky je rozdíl mezi starj.mi, romantickymi pesimisty (správ-
něji: melancholiky) a moderními psychologními zŤejmf a do očí bijící.
0o hlodá a dusí tňeba Musseta v lásce, je něco naprosto jiného než, co
otravuje a hubi Leopardiho neboVignyho. Uprvního jeto jednotliad
neštastná nebo osudná aventura nebo hnus a pŤesycenost z takovj'ch
aventur. U obou druhj'ch sama nemožnosl milovati, vědomí psychické
svoji impotence. První jest otráven, že mnoho miloval; ďruzi, že vúbec
nemohou milovat. oč je hlubší druhé pojetí, vidí se tu zŤejmě. Je to



zde nemožnost najíti ukojení v rozkoši, poněvadž je zde vyvinuta
činnost analytická, vědomí klamu a podvodu, ktery vězí v rozkoši,
vědomí a odkrytí věčné iluse lásky, které prisobí, ,,že hoÍknou polib-
ky na rtech".

Jen dvě poznámky ještě. Tento psychologickj' pesimismus je prost
té tvrdé misantropie, jakou ukazuje často pesimismus rornantickj'.
Pesimista psychologick;i ví, že pŤičina jeho neštěstí nevězí v lidské
společnosti, v jeho dpolubliŽních a - pňestal je tedy nenávidět. Na.
opak. Zveďá se v něm mohutně soucil k těmto podobn1fm a pňíbuz.
n1fm trpiteltim, - ke stejně nešťastn1im bratrrim _ obětem stejně
jako jest on tvrd1ich zákonri vesmíru a pŤírody. Je dojemné vi-
dět, jak v poslerlnich koncích, v konečnj'ch stadiích pesimismu
všech velikj'ch lidí, vyvňe z pouště jejich duší - když všecko na
nich je jiŽ spáleno _ mohutnj' a čistj" pramen soucitu.r Jak
v těchto těžkj.ch a smutnj'ch tmách rozsvítí se láska k chudj.m a ne.
rozumnfm, k opuštěnj.m a vyděděnj'm - k celé bídě světa * ta
evangelická ,,lítost se zástupy... U ruskj'ch pesimistri Turgeněua,
Dostoieuského, Tolstého je nám dnes zjev ten známf. U francouzskfch
Vigngho a Flauberta je tomu stejně. Krut nihilismus, objektivná
a plastická ,,impassibilité.. poslední změkla aroztá|a nakonec Y sym-
patické učasti k ,,Prostému srd.ci,, a ,,Smr/ť suatého JulitÍna,,.

A po druhé. Chybuje se u nás všeobecně v tom, Že se pesimismus
pokládá za projev egoismu nebo jistého ,,materialismu... Nic není ne-
správnější. Naopak ,,idealismus,,, tendence meli.orační" je hybnou pá-
kou pesimismu, jak dokázala moderní psychologie2 (James Sully).
vidí-li pesimista svět vcelku bídny, nedovede pňirozeně nikdo jako
on oceniti všecko dobré. Kdyby byl lhostejnj.k bídě, nebyl by jitoz.
čilen a podráŽděn. Soucit a drisledně snaha nápravná jsou jeho jád-
rem. To vycítil a vyslovil u nás z poet , pokud znám, jedin1i p. IuÍa-
char v jednom sonetu, nevím již, zda,'letním.. nebo ,,zimním.. (věno-

1 - Paléologue, Alfred de Vigny.

2 . \1z talré Herrneqrrin, Quelques écrivains francais, str, 213 a n.

vaném ,,optimistúm..). Drlkaz, jak skutečně Žíl a proníknul tyto du-

ševní stavyr.
Po této všeobecné analyse, širším pohledu odhadne se již snadno

vfznam knihy p. Kaminského. ,,Protesty.. jsou plod pesimismu ro-

mantického a ne psychologního. Autorriv pesimismus iest obiektiun!

a ilusornt: vidi pramen z|a mimo seĎe, mimo nutnost svého vnitŤního

organismu. Je deklamační, vjmluvnj., pathetickj., polemickj'. Ne-

má hloubky ani klidu pesimismu moderního, t. j. psychologního.

Místo umělce stává se básník ad'uokritem: sebral a sloŽil nejkŤiklavější'

nejkuriosnější, nejafektovanější dokumenty a vykoŤistil je s nejjed-

nostrannejši a nejprázdnější tendencí. Takovym dojmem púsobí

alespoĎ ieána, větší část ,,Protestti... Schází psychologickj'zájem. To

;e triavni nedostatek těchto básní. Rétorickj'mi tirádami nahraditi

se nedá. Hledaná a násilně vypjatá dialektika je nešéastně hrubá

a snadně prrihledná. ČtenáŤe, kter! je zvykly myslit, kterému ne-

stačí sebe plnější slova, dovede lehce disgustovat. Vedle toho je tu

však, pÍiznávám rád, několik čísel dobrj'ch a silnj'ch - básně vroucí

a vysoké nebo upŤímné a čisté inspirace _ a toho širokého a plného

dechu invektivy nebo hymny, kterj'je v dnešní poesii vzácností.

Těm nevadí ani jich antikvovanost. Ani slabé umění. Inspirace pro-

Ži a vitězi pňesto.

V lednu 1893.

L - Zalo četl jsem nedávno v posledn{ knize páně Klosově ,,Na zemi.. stejně

bezzubou jako bezhlavou invektivu na pesimismus pod vfznamn m titulem:

,,Salve Malerio"l




