
Bohdan Kaminskf: Z PŤíkopri

Dá se hned zpňedu a drivodně pochybovati, že tvrdé chodníky

PŤíkopri jsou terres vierges pro moderního umělce. Pňedběžné tyto

pochyby mají pro sebe několik drivodťr. Načrtněme je. PŤíkopy jsou'

jak známo, veňejná velkoměstská promenáda. Život je tam tedy nej-

formálnější, nejprázdnější' nejjednotvárnějši. Člověk velkoměstsk1i je

jistě nepŤístupnější než venkovan. Nechápu dobŤe, proč stěŽovat si

ri lohu jeho studia tim, že pozoruji a stopuji jej v jeho procházce po

korsu - v jeho promenádě, která je skoro tak mechanická a unifor-

nrovaná jako pochod vojáka na pŤedepsané cvičení. Kdo chodí vribec

po Piíkopech? Jistě nic inil'iuiduelně praŽského. Je to táž kosmopoli-

tická a ustálená společnost, tytéž typy, které promenují po trotto-

irech Vídně nebo Berlína, po žulovfch deskách Petrohradu nebo Pa-

iiŽe. Moderní literatura vyčerpala a vyssála je na poslední nit od

}Ieina po Coppée. Myslím, že neuvidí dnes básník na Pňíkopech nic

typického a individuelního, co neviděl jinde, co nečetl a co neslyšel.
.I!ž prázdny, bezbarvf a Ťídkj' tlach, kterj' cedí se jinde, cedí se i tady.

Duchaplné causerie nebo pikantní flirt mriže ostatně vkládati do

praŽské promenující společnosti jen vzdálenj' a ubohj' feuilletonista

nějakého zapadlého venkovského tjldeníku. Mriželi v pražskj'ch

PŤíkopeclr něco poněkud zajímati znalce cizího moderního života,
jsou to snad - jeJi náhodou Čechem -první debuts, první báz|ivé

kroky českého živlu na širší a volnější velkoměstskou dlažbu. Kroky

ty nejsou však posud ani j isté ani obratně pružné. Mnohé směšné

a triviální klopj'tnuti mtŽe zaznamenati každy' l1pho baví podobnj.

sběratelskf sport. Pan Kaminsk;i uložil také do svojí kníŽky dva tňi

portréty kreslené v hlodavé a většinou šťastně leptané karikatui.e _

všecko oběti debutantské zimnice našeho společenského Života. Nej-
jasnější marku času a místa nese zejména Figurka pana oÍiciála**,
kterf pronásleduje nadšen mi vzpomínkami z paŤižské vj,stavy vše-
cky známější pasanty. - Ale kromě této velmi specielní a ostatně
velmi málo poetické nuance není městské korso zrovna bohaté koŤistí
hodnou originelního autora' Všichni naši básnici, kteŤí studovali Pra-
hu a jejího člověka, jeho individuelní a rázov! organismus sociální,
jeho ,,milieu.. - jako z pudu vyhnuli se sahaŤe pŤíkopskj'ch chodníkri
- od Nerudy až po Jaroše.

Všichni citi|i, že jsou to ulice malé a nejmenší, kouty plesnivé a za-
lehlé, vlhké a rlusné krčmy, kde odhaluje se nejspíše velkoměstsky
člověk, zrovna jako že je to člověk nizk! a nejnižší, kterj'je nejpňístup.
nější a - nejzajímavější. Vrstvy, které studuje p. Kaminskjl' jsou již
samy sebou uzavňené, nepňístupné, monotonní a lhostejné - zejména
na ulici. Jistj' mechanismus, formální a kastovní uniformovanost
vedle určité a precisní, rozumované a ustálené, fasony Žiyota, učinily je
nejen odlehlfmi a vzdálen mi, zavŤenymi a neinstinktivnj'mi - ale
i chudj'mi a g malou variací sociálnÝch typtiv. Nebot právě tato ex-
klusivnost a pravidelná opakovanost zamezuje rozvoj karakteru a
ruši tak podmiriující prvek, vlastní embrion sociálního typu. Kdo chce
tyto kruhy analysovati, musí vniknouti do samého jejich stňedu. Do
života soukromého a intimního. Do budoiru ženy, do kanceláŤe muŽe:
Musí se zachytiti na pridě nejindividuelnější. Musí pŤedem bj'ti srostlf
s touto společností, jinak parlne v banální a falešné halucinace. Právě
jako některé fresky, živé a masité, z uměleckého světa dovedli rozvrh.
nout jen Goncourtové a jiné ze světa vysoké šlechty ruské jen Tolstoj.

Tyto pŤedběžné obavy, tyto skeptické poznámky mají, bohužel,
z veliké části pravdu pro knihu p. Kaminského. PŤítomná sbírka ver.
Š , nesrovnaná, rozbitá, a bez plánu, zaujimá patrně dvojí rriznou
sféru: básně objektivní, pozorované a genrové, básně realistní ve
smyslu nejužším, básně lokálního a personelního prostÍedí - a verše
citové, emoční a intimni, subjektivní glossy objektivné hry a viděného
divadla. Plody prvního druhu obmezují se na poměrně hrubé a určité
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interpretace několika fysiognomií a masko gest a zvykri, slov a manyr.
Jsou normální a individle|ni genry, v mělkém' uměIém a citově kari-
katurním arrangementu. Bez vší hluboké a pronikavé analysy. Jen
s větší pohnutostí afekčni tendence.

Napsal jsem a podtrhnul slovo genre. Žaaa delší poznámku _

poznámku kritiky srovnávací. Péče a starost o kult moderního genru.
v naší poesii patňí rozhodně činnosti nejmladší generace. Byl to hlavně
pŤeklad dvou, tŤí sbírek Coppéa pňed šesti sedmi lety, kterj'lehnul
silně na vnímavost mladších našich básník v a vyvolal imitační horeč-
ku. Není snad z dnešních poetri do tŤiceti nikoho, kdo by jí nebyl,
alespoů na chvíli, podlehnul. Někteňí děkují jí dokonce celou literární
kostru. Tak p. Ant. Klášterskj'a p. z Čenkova. Jak viděti, byl vliv
Coppériv na nejmladší generaci plodnj.a není ani dnes riplně paraly.
sován: zanechal svoji stopu v uměleck1fch konstrukcích několika mla-
d1fch autorri. Dá se tedy dobŤe ospravedlniti jeho analysa v rámci této
recense.

Coppériv genre je zavŤená a karakterní forma naziráni stejně du-
ševniho jako uměIeckého' Vyšel stejně z tendencí realistních a demo-
kratick1fch jako parnasistickj.ch a umělecky problémgvfch. Tento
uměleckj' problém je plastická a reliefní malba fysického světa -
zrovna jako pfi grandiosních freskách Leconta de Lisle, at mají za
pňedmět scény života antického a barbarského nebo velikolepé pano-
rama exotickj'ch krajin. Jenom pÍedmět této malby' tohoto nazírání
určitého a vypuklého - je jinjl. Nejsou to ani zašlé starověké kullury
ani vzdálené světy, nybrž bezprostŤední a živá pŤítomnost. To je
jejich marka realistní: sujetem těchto básní nejsou heroové, ale
šosáci z pŤedměstí - les humbles. Ale expresí a uměleckou snahou
zristaly poesie Coppéovy stále parnasistni. Neprolomily v ničem ani
její credo čistě formové a veršové. Tytéž alexandriny, tytéž caesury,
tentyž pravidelnj'a stŤídavj' sled rj'mriv. Ani žádná změna umělec-
ké snahy. Dnes je již zásluhou positivní kritiky zjištěno a doufám
i u nás známo, žetáŽ positivnost a techničnost, která karakterisuje
některé formy francouzského naturalismu, je vlastní jiŽ poesii par-
nasistické, jež šla aŽkryze odbornému studiu archeologie, theogonie,

mythologie a theosoÍie, architektury, tektoniky, uměleckého prrimys.
lu a ňemesla. Jen terén, kde tato snaha se chytá a realisuje, jest
u Coppéa jinf. Je to svět současnj'. Detaily a positivní znaky, kterj'ch
Parnasisté dobj.vali pracně z musei a odborné literatury, které in.
tuicí pak docelili, ale pŤedem nutně spojili, zkombinovali, oživili, aran.
žovali - vyhledává Coppée ovšem bezprostŤedně, vlastními smysly,
pozorováním. Ale jeden vj'značn rys nese tato jeho pozorovací čin.
nost: je jaksi rlzkostlivá, drobná, pečlivá a kombinační - všecko to
vlastnosti, jež pŤenesl nutně ze svojí školy, zdědil její technikou verše
a reliefu. Je pŤirozeno, že.technické detaily minulj'ch kultur mají
v psychickém tvrirčím procesu pro umělce jinj' vj'znam než detaily
pŤítomnosti. Detaily světa minulého jsou Ťídké, vzácné' nabj.vaji se
nesnadno atěžce. odtud také větší vážnost, dúleŽitost, v znam, jakj'
jim pŤikládá autor. Jsou odlehlé, musejí se docelit a uspoŤádat. Nedají
se pŤejít a pominout, poněvadž nejsou známy svojí cenou, nejsou
umělci intimní a všední. Zv!šená a podrobná svědomitost v konstruk-
ci této materielní a veridikční base básně plyne z toho samo sebou.
A tento dar, tuto formu pozorování, tento proces nazíráni a tvoŤení
pňenesl a užil Coppée na svoje okolí, na PaÍiŽz let sedmdesátj'ch. Vi.
děl ji nejen neobyčejně podrobně a pŤesně, ale také virtuosně, uměle,
tendenčně, ričelně a aranŽované, Každ! detail má u něho svrij čel'
je zce|a plánov1i, má svrij vyznam, svoji linii a svoji pointu v básni.
PŤipojme ještě vj.klad genru jako estetické formy, aby bylo viděti
celj.pojmovj, rozpor v něm. Proti poesii historické, vysoké epopeji cítí
genre dobňe svoji neoprávněnost,l citi, že moderní svět, svět realistni
a pŤítomnj' je proti minulému a heroickému malf, slabj' a všední.
V tom jest jeho neuměleckost a falešnost. Nazírání historické' jeho

1 - Neboť básnlk-genrista vidí a :uznáyá grandiosnost minulosti, vychází pravi-

delně z vědomí nepopfené a nepopírané oprár'rrěnosti názoru o umělecké a vjlučně
virtuelní pÍevaze minulosti a tedy i idealismu. Uznává mlčky idealismas za grand-
crÍ. Chce jen vedle něho, stranou nebo pod nÍm stvoŤiti umění malé a podiízené,
citové a pŤístupné. odvislost od velkého umění projevuje již zcela materielně,
zpúsobem vnějším a mechanickJrm: menšími plochami a prostorami svého umění,
stísněností časovou nebo místní.



umělecká formace v eposu byla dynamická a absolutní, genre je cito-
vf a umělj'. Je slab;f a drobny, chceblti malj'a miniaturní. Eposplatil
svoji dynamikou, realistní a faktickou tíhou a centrálností, genre
citem,kter! budí pro svoje osoby prosté, chudé, nemocné a chorobné.
Je snadnf, povrchní, hladk; , dojatjl, nebo pikantní, tendenční, ričel-
n;i a subjektivnj.. Zanedbává a popírá, ničí pňímo uměleckou prardu,
t. j. suět uirtuelni a dgnamick!. Vidí moderní svět mal , v rizkém a ci-
tovém rámci, a Zase s druhé strany v tomto těsném obzoru interpre-
tuje jeho zjevy (zjevy konsekventně nejmenší) s driležitostí a fiktiv-
nosti hrubé a subjektivné teleologie. Jest umělecky nepravdiv1f, po-
něvadž zanedbává první podmínku umělecké pravdy, t, j. dgnamis-
mus a poměrouost. Interpretace znakri neplyne sama sebou z evolu-
tivné jich souvislosti, zell'ry sil a forem Životních, nj.brŽ jest isolova-
ná' vyjmutá a volná. Genre bude vždycky v umění abstraktní a ob.
mezenj, tendenční, virtuosní a mechanickf. Bude forma polovičná
a kontradikční. objevuje se všude v pŤechodu z idealismu v realismus,
pŤechodu, kterj' jest - jak moderní kritika definitivně zjistila - po-
Iitick! a kulturnt, revoluce ve světě objektivních a vnějších názorri
života sociálného, nejméně však revoluce umělecká a estetická.
Staré formy nesou a drží dlouho novf obsah..

Teprve volnou a unitínt metamorfosou, postupem prosté selekce,
rlkolem pohybu a rozvoje, hodnoty ričelné a virtuelní dojde se t. zv.
typickfch forem, - forem potom teprve zavŤenfch, plastickj'ch
a statickj'ch. Vysvětleni jich jako absolutnfch a dan ch podmínek
a ne relativních cílri je pak vlastní pŤíčina nefiIosoÍického a lŽivého
byzantinismu estetického, scholastickfch distinkcí stejně absurdních
jako bezmyšlénkovitě hloubavfch _ jak je nejlépe viděti v dnešních
formulích realismu a idealismu, pokud stojí v poli estetiky, obecné
psychologie nebo dokonce - logiky.

Stejně je tomu v naturalismu, kterj,z poesie epické našel evolutiv-
njlm procesem cel svúj uměleckj' symbol v romtiněL - Flaubertově,

1 - Tento ,,boj o život,. mezi jednotliv mi genry a Íormami uměleckfmi byl sice
iednotlivj'mi kritiky již konstatován - ale pravj.dtlvod a zákon tohoto zjevu nebyl

Goncourtor'ě, Zolově, Huysmansově. Tu pŤeveden je v celé své dyna.
mické, t. j. symbolické pravdě. Pňeveden jest integrálně cel! moderni
svět jako absolutnj' a centrálnf, se ušemÍ poměry a hodnotami, které
konstituují jeho obraz jako Íiguru, stopu, formuli. Se vším vědom1fm,
učeln1im, plánovj'm stejně jako temnjlm, základn1 m, prázdnj.m
a šer1im. Jak dnes (ve smyslu theorie kritiky relativistní, která jest
jedině filosoÍická a dnes ve své širší interpretaci všude vítězná) ukazu.
je Camille Mauclair' jest uměleckjl ideál Zo|y ve své dynamické
esenci právě ten: _ chtěl ukázati, že svět současnjl a moderní je
právě jako antickj'siln , krásny a karakte1ní. Formule hluboká, která
v Ťádu kritiky politické poskytuje jistě nejplodnější proniknutí jeho
díla - všeho toho, co je v Zolrovi heroické' epické a homérické a co
bylo falešně interpretováno jeho vjlchovou a romantick:im dědictvím..foto absolutní a dynamické pojetí je synthetické a umělecké, centrál-
'ní a typické: obejímá svět v jeho esenci expansivné, vedle vědomého
a cílového klade neutrální, bezvědomé a lhostejné, poznává dobro
a zlo jako nutné členy procesu evolutivného vědecky, t. j. neten-
denčně a souňadně a tím právě grandiosně a harmonicky.

Právě opačné postavení má, jak ukázáno, genre. Neclá se to ani tak
dobňe sledovat na genru Coppéovu, kde bohatá a subtilní psycho.
logická analysa tohoto autora silně pňekáŽí v:ivoji všeho schematic-
kého a formulového. Ukázalo se to intensivně teprve pŤi nekonečně
slabších a špatně školovan ch talentech našich mladších básníkrl,
zvláště p. Ant. Klášterského a Em. z Čenkova' Zejména poesie první.
ho, kterj' imitoval Coppéa stejně jednostranně jako horečně, je zce|a
ttmělá a aranžovaná, nepŤíjemně vypočítaná stejně jako nezdaŤeně
kombinovaná, vulgárně sentimentální, drobná, falešná a dojatá.
Svět neni p. Klášterskému grandiosní hra živjlch sil, objektivné
a nutné divadlo postupného rozvoje koordinovanych dedukcí danfch

bud vúbec vyšetÍován nebo hledán tam, kde není _ v psychologii moderního
čtenáÍe (Bourget, Tissot). Poslední chybnou interpretaci, zdá se mi, zavinil ten
moment, že nebyl vystižen euolutiun1J ráz tohoto boje, kterf není absolulnf, nfbrž
proměnnj. a temporelní,



několika principti - ale mrtq.i herbáŤ básnick;ich sujetri, motivri
a point. Je těžko najit pojetí méně umělecké. Není vribec umělec:
necíti ani v nejmenším to, co prozrazuje vŠecky talenty (a rozumí se ve
zv1išeném stupni i genie): ten skoro nemravnf a tvrd kult manifesto.
vané síly. (Nemravnj've smyslu morálky konvenční a vulgární - ne
evolucionistické, která vycházi ze zák|adni identity síly a dobra).
Pan KlášterskÝ - jako genrista katexochen - vidí svět neobyčejně
prostě, ilusorně a více méně vtipně. Tak na pŤ' má pro p. Klášterského
kaž.dy kámen na silnici nějak1i hlubokj. a tajemn1 smysl. Smysl
fiktivní, vyrozumovanf a uměl;i'. Básník odkrj.vá, hledá a na|ézá
všude vyznam: aranžuje a skládá si ve světě samou miniaturní lohu,
samj'blízkj' a směšně poddajnj. cíl, samou pálru a kladku do svého
snadného, bezvadně uhlazeného a vzorně pohodlného mechanismu.
Čenichá všude v pŤírodě nejpovedenějŠí ričelnost - alespoĎ takovou'
aby mu stačila na pointu.l Vidí a myslí v zděděnj'ch generalisova-
nj'ch a zjednodušenjlch schematech verbálnj.ch: Ťekne tŤeba slovo
,,dívka.. a vidí hned bytost čistou, skromnou, krásnou a mladou. Za
tento koncept (danf a priori a ve slově) jeho analysa nejde. NepĚijde
mu na mysl, že mohou bj.ti také dívky ohyzdné a zkažené, dtzé
a frivolní. Jeho pojmy, celá jeho psychologie nejde za hrub1i' falešnf
a abstraktny verbalismus: podává a cítí jen to, co leži ve slovech jako
vypTacovan , hotovj'a vulgární koncept. Je to spisovatel nejméně
personelní a nejméně originelní. Nemáte někdy ani tu satisfakci,
abyste mohli konstatovati autora, z něhož okresluje. Poněvadž ne-
imituje individuality, ale skutečná lieur communs' všecko to' co je jiŽ
vyvrŽeno a opušt{no, co je dnes ve verbálnj.ch konceptech majetkem
vulgární a prriměrné sensibility' odtud nasládlost a sentimentalis-
mus, kte{ pŤenesl ze svého genru i do ,,intimní.. lyriky. odtud její

I - Zce|a oprávněnJz je proto odpor francouzskj'ch symbolistrl k pointě. Je to pňece
svrchovaně absurdní a neuměIecké napsat celou báseů - prázdnou, sucbou, nudnou
a mdlou - kvrili dvěma poslédním Ťádkrim, pňirozeně vypjatjm, odstíněrrfm,
afektovan1im, pŤikr m a theatrálnfm. Všecko, co se ničÍ jako scribeovské na scéně,
žije_ v|yttice. Zcela správnf jest jejich postulát, Žekažd! vcrš má míti stejnou
hodnotu, stejnou práci, stejnf v$znam a smysl - ideál adekvátn;f a centráln$.

schematičnost a formálnost. Je bez sestŤeděné emoce, rozlitá a mělká
v naladění, bez evokativnosti, bez sugesce, bez stylu. Jeho pňíroda je
konvenční a akademická, jeho smysl sociálnÝ - smysl typu a pro-
stŤedí - falešnj., groteskní a banální, jak ukazují zejména jeho

,,Písně z práce,,. Je to serie uměl ch, kombinovanfch a rornaneskních
scén, melodramatickj.ch kupletri nebo vulgárních variací na čítan-
kové sentence (na pň. PíseĎ závérečná - dělnílrťrm nesmrtelnjm -).

Jeho dělníci mají se k umělecké pravdě o kolik mil dál než tňeba
pastj'Ťi Doratovi. A to všecko bez nejmenší stopy jakékoliv ideje
(nedá se k nim počítati několik banálních a kolik tisíciletí starjlch
sentencí), baladicky prázdné a afektované. Ubohá modernostt Ubohj.
realismus! Ubohf socialismusl A docela ubohá česká kritika, která
po románech Zolov1ich, po některj.ch pracech německych naturalis-
t v, abych jmenoval nejbliŽší a nejznámější, - odvážila se prokla-
movati p. Klášterského - za básníka socialistního! Musi] pňijíti
básník, aby Ťekl pravdu o p. Klášterském. Pan Machar v Zimních
sonetech (Sonetplagiat - o blbém Emanu -). NeŤekl ji sice ještě
celou a nahou, ale reprodukoval pňece, co dnes cítí celá mladá gene-
race' co dnes viďí v p. Klášterském ti mladí umělci' kteŤí jsou skutečně
chyceni ideami modernosti v umění a Životě. Pňíští generace bude
s celou tou otázkou hotova trochu dŤíve. Její risudek o modernosti
p. Klášterského bude celj., myslím, v jediné větě: - laissez.moi rire!

Ze genrri p. Kaminského je nejorthodoxnější 'F't.qurka hladového
akademika. Ta je skoro hotová kopie čisté faktury Coppéovy' Je
sem snesena do posledních drobnj'ch a karakteristickj'ch uzlri jelro
štětce. ostatní čísla jsou daleko originelnější' Projevují více indivi-
duality psychologické a tedy také umělecké. Lámou všeobecné
a prriměrné resultáty, jež jsem právě v analyse genru podal. PŤi nich
je nutno specielnějšího vyšetŤení. Jsou nutny restrikce, jakj.ch žádá
osobní a individuelní psychologie p. Kaminského.

Pan Kaminskf, poznáváte z nich nejprve a určitě, je v prostňed.
cích i schopnostech indiuidualísta. To je základná linie jelro tempe-
ramentu. Vidí detaily vylučně skoro jen drobné a podrobné, mate-
rielné a reálné nesouuisle a oiediněIe, t, j. bez generalisování a bez ty-



posace. Vidí jistfm zprlsobem uryvkovfm, zlomkovfm a mosaiko-
vfm. Má zvláštní smysl pro lámané linie a ostré pŤechody, pro pohyby
těl a vyčnívající jejich gesta. Smysl pro sukcesivnost a rytmus. (Jen
mimochodem upozorĎuji v těchto směrech na Jeunesse-dorée.) Po-
stŤehuje dobňe všecko' co je jediné a osamocené, zvláštní a netypické,
ale tím již také v některj'ch pŤípadech kuriosní a excentrické. Tato
schopnost zachraĎuje ho v genru od šablony a schematu. Jeho genry
jsou pŤíliš pohyblivé a rozdrobené, pŤÍIiš índividuelně akcentované,
pozorované a - hledané. Jsou to spíše karakteristické hlavy, naho-
zené portréty -než vlastní genry. Tento individuališmus byl a zťrstává
skutečně konstitutivnou markou činnosti p. Kaminského. První jeho
práce byly' jak známo, nejen čistě lyrické, ale i čistě citové. Jejich
vj'lučnj'sujet byl absolutní cit, tedy něco nejsubjektivnějšího, nej-
individuelnějšího, nejprchavějšího a nejprostšího - to, kde se za-
stavuje kaŽdá analysa, každá tendence objektivné Íikce, každé epické
tradování. Skutečné a jediné I,inef|able. A právě proto - Že cit je nej-
reálnější l'ineÍIable - padnul p. Kaminsk1 v prvních pracích (a padá
i v pŤítomné knize) pŤiliš často v banálnost, rétorismus a sentimen-
táInost. Proto, že chce toto l'ineÍTable podati jako historické a epické,
jako raisonované a ričelné, tendenční a určené. Kdežto v reálnosti
jest jen analogické a symbolické a jen jako takové je schopno poetické
konkretisace, jak ukazuje vedle mnohj'ch a mnohj.ch jinj'ch nám dnes
(po krásné studii p. Jaroslava Vrchlického)lsnad známější a bližši_
P. B. Shelley. Tento individualismus p. Kaminského - kterj jiŽ
v lyrice byl pseudoobjektivnj' - našel samozŤejmě velmi snadno
cesty k pracím epickjlm a prosaickj.m, k genru a povídce. Našel je tím
spíše bez zvláštních obtiži, poněvadž alpská zeď mezi cítěním a pozo-
rováním leŽí jen v abstraktních mapách estetickjlch mozkti, ale ne
v realitě, kde obě teritoria jsou spojena a srovnána pohodlnfmi
a jemnj.mi škálami delikátních nuancí. Fakt je, že p. Kaminskf i jako
pozorovatel zťrstal individualista, málo nakloněn1i generalisacím a se
špatnym poclropením a porozuměním pro typ.

Z tohoto obecného znaku individualismu jest již snadná dedukce
některj'ch konkretnj'ch aplikací. Podánr z nich zde dvě nebo tňi.
Individualismus je pŤedem na samé basi realismu. Realismu nej-
pŤesněji a nejvlastněji aědeckého - v striktním smyslu slova' jak

ukázali ve sv ch pracích Taine a Ribot. Tak totiž: vystihuje pŤirozeně
nejlépe pravdu, t. j. poznání relativistní a partikulární, tím Že odpo.
ruje a že vyhj'bá se kaŽdé generalisaci, která je nutně exklusivná,
nivelující a jednostranná - tedy jistě nejprve každé tendenci opÍí.
mísmu a puimismu. Z toho, zdá se mi, plyne plná nesprávnost
distinkce pesimisty, kterj'm etiketovala a etiketuje ještě dnes
většina naší kritiky p. Kaminského. Pesimista je systematik a _

nejtvrdošíjnější systematik. v tom je právě jeho kriterion. Pesimis.
mus je tendence modiÍikující a degenerující. Pesimismus je virtuel.
nost. Pan Kaminskj' jest jen melancholik. Jen sentimentalista. (Pro
tento resultát jest ostatně i Ťada jinfch dtivodri, pro jejichž skizzu
není zde místa.)

Nejčastěji a nejpravidelněji projevuje se ovšem individualismus
jako forma citouti..Zce|a pňirozeně. Nebot z drobné a isolované per.
cepce pojímá se nejprve v1ilučně a silně její tÓn, náraz aťekce, libost
nebo nelibost a teprve v druhé Ťadě a nekonečně slaběji obsah, kterj'
tu bude nulní a prázdny. Tato afektivnost, tato dráždivá akcentova-
nost bude tedy pravidelná a skoro vj'lučná. Vj'lučná, poněvadž u lidí
dojatj'ch a reagujících' jaké pŤedpokládá, nebude korigována vj'sled.
nicí generelní a rozumovou, konklusemi všeobecného a koordinova-
ného, t. j. .harmonického a klidného. Ve většině pŤípadri bude tedy
individualismus p. Kaminského subjektivn1 a lyrickf. Říaeeji gen-
rovf a epickf (s jakfmi modiÍikacemi i tu, skizzoval jsem již dŤíve).
Tento cit, dojatá agilnost, impulsivná pohyblivost je však právě
disposice humoristickrÍ, která tedy st1fká se a splj'vá - |eŽi v téže
duševní provincii jako sentimentalismus. Práce p. Kaminského uka-
zují to také. Proto naivní rižas jisté kritiky nad tímto bizarním mix.
tem citu a hunroru u p. Kaminského (jak tam byl formován) byl
nejvj.še - nepsychologickj'.

Ráz poesie p. Kaminského bude tedy v deÍinitivné analyse parti-
1 - ''NeděIní listy.. 28' srpna 1892.



kularistní, drobn.Ý' citovy, agilní a percepční. Nebude mohutně emoč-

ní, deduktivny, dynamick;i a centrální. Bude to práce pÍevahou

polryblivá, snadná a fragmentární. Práce, která by ostatně právě

touto roztňíštěnou a jako pŤelévanou a širokou pohyblivosti mohla

objeviti duši svého autora v prismatu bohatych a subtilníclr nuancí,

kdyby tato duše ve svém obsahu měla adekvátni a komplementárně
shodné hodnoty materielné: kdyby byla sensitivnál bohatá, podrob-
ná, stále probuzená, nová a ohebná. Slovem: kdyby měla analy-
tickou a originelní gracii Heina nebo Goncourt , abych jmenoval

ideální typy tohoto uměleckélro mcldu. Ale to právě schází v našem
pňípadě. Proto zristávají také tyto práce suché, chudé, prŮhledné,
pí'ístupné a Žurnalistní.

1 - Tento analyticky. a psyclrologick zájcm mají zejména některé delikátnÍ

pologenry p. Ant. Sovy, které ostatně tvoií menší a nepatrnější část jeho personel-

ního a uměleckého dlla.

Alfred Tennyson

Alírecl '|ennyson, 
,,staňec obtíŽen;il věkem a poctami.. - dnes po-

loŽeny jiŽ pod kamenem Westminstru - je nejpopulárnější básník
anglick1f. Nejpopulárnější, rozumím nejčtenější a nejmilovanější.
obec jeho je nejširší a nejrozmanitější -sebraná ze všech kruhri ná-
rodní společnosti anglické - sloŽená ze všech temperamentri - roz-
dě]ená mezi nejr znější psyclrické vlolry, Snahy, zájmy. Čtenáňi a vě-
iící (v Angli i zvláště a nám nezvykle intensivně spadají tyto dva poj.
my nejčastěji v jedinj. a identick:f) ostatních velikjlch básníkri: Shel-
leyho, Rossettiho, Keatse, Browninga, Swinburna, Morrise jsou na-
opak daleko více stejnorodí a podobní si navzájem, daleko užší také,
nečetnější a méně, rozlití vrstvami a tŤídami nekonečného sociálnílro
ŤebŤíku.

Mají však, zdá se mi, církve těchto básníkri, strannější a nepatr-
nější - jednu velikou pňednost pŤed širou katedrálou Tennysonovou:
pevnost, vášnivost, nadšení - jistou hlubší, nebo každy.m zp so.
bem prudší víru. Ne že by Tennyson nebyl milován. To tím nechci
ňíci. Ale každj'm zpťrsobem je více clrutnrÍn a oblíben neŽ milován. Je
to zce|a pňirozené, že tato sympatie populární a objemná ztrácí na
vroucnosti a vášni, co nabjlvá na šíňce. KdeŽto básníci, jejichŽ jména
napsal jsem několik Ťádk r'j lše, jsou svjlm čtenáň m více než pouhf.
mi umělci, než poulrj,'mi básníky, více i než geniáln1imi diletanty
nebo vysokj'mi polyhistory _ intimními vládci a králi, hotov1imi
knížaty nitra a svědomi: - zristává Tennyson poŤád jen básníkem
obdivovanjlm, čtení'm a chutnanj'm, umělcem, kterého oceůuje čtenáŤ
snad více než všecky jiné, ale kter1f piece nevidí v něm klíč k vlastní-




