
116 v tom' jak daleko a široko dovede rozvést vlny sv;fch asociací,
jak gobelinově tká svrij uměleckf problém, kolik šírého obzoru
dovede zavŤíti v jeho rytmickou arabesku' Psgchologie šperku,
Duše francouzského domu a zvláště Psgchologie zdtíší mohou bfti
ukázkami tohoto kritického umění až novelisticky sepÍedeného
a zhuštěného. ,,Knihy ilobrlch autortioo a ,,Sbírha krásné literaturyo,:

proti pseuiloiilealismu a, proti píeceř'oa ní anglického ron
má,nu - Staronoaá Jráze o hyperkriticisrnu a JilosoJie
prostfeilností

Nákladem a redakcÍ pI Ramilg Neumannoué vycházÍ asi od tňl čtvrt,i roku
sbÍrka umělecké prÓzy pod prostÝm názvem ,,Knihg dobrlch autorú,,. s milou
pravidelnostÍ pŤináší měslc co měsic vkusně vypÍaven:i svazek prÓzy opravdu umě.
lecké' kter$ nechce obyčejně zreformovat hned od hlavy k patě českf svět a ne.
slibuje dáti nádavkem tomu, kdo si jej koup|, spásu duše na základě pevného
světového názoru, ale poskytuje pravidlem, co slibuje: uměleckou četbu, titerárnt
umění. Tiše, bez reklamy, se vzácnou u nás skromnostÍ, bez sebevynášenÍ a snižo.
vánl jinfch literárních podnikrl, beze všech nemravtl knihkupeckého tržiště vy.
chází tato sbírka, a dnes leŽÍ pňede mnou deset knížek, jichž autory jsou vedle ji.
n$ch Nietzsche a Barrěs, Przybyszewski a van Eeden_literatura většinou oprav.
dová a silná, umělecky cÍtěná a vyslovená, bohatá a charakterná, a proto zdraud
v kladném smyslu slova - v jediném smys]u' kterf není nesmyslem'

velmi nepŤÍznivě odrážl se od této distingované prostoty a mlčelivosti, s ja.
kou vystupuje sbírka Dobrfch autor , nadutj a kriticky absurdní prospekt, jakÝm
ohlašuje zrozenf' své novÓ Sbtrhg ttrtžsné literatura realistickf nakladatel pan Laich-
ter. Pan Laichter vydává první čÍslo, Charlotty BrontěovÓ román ,,Shirley.., a pÍe.
desllá mu vychloubačnÝ prolog prospektovf, v němŽ beztaktně osměluje se po.
lÍčkovat modernÍ naše literární uměnl, pokud nenese realistickou etiketu. Vystu-
puje v něm s gesty Mesiáše české literatury, kterf ji musÍ spasit z jejÍ bezednÓ
ubohosti a pokleslosti. Jeho sbírka nenÍ jen, tozuml se, ledajak1y' knihkupeckf pod-
nik' ktery chce pfinést čtenáňi za jeho groš dobrou četbu a nakladateli ptiměÍenf
zisk _ ne, jde hned o misi, o reformu uměleckfch názortl, o protest proti áomácÍmu
upadku' Namitne se mně snad, že nestojÍ za to kritisovat pouny knihkupect<y
prospekt. Ale co z něho zni, nenl než echo realistické také-krit,iky, a co stojÍ zde,
mohlo by se čísti zcela dobňe také v literárni rubrice ,,NašÍ doby.. a čltá se tam
vpravdě ve variantě velmi málo jen pozměněné.

. ..Nebude pěstovat (p. Laichterova ,SbÍrka.) pourchnl esteticism (Že jest také
estetic-ism h|ubokj a opravdovf, o tom nezdají se mlti někteÍÍ,realisté tušenÍ),
bude čelit moderní chorobnosti dnešnl literaturg cizí a ttomdcl (jaké ctihodné klišé,
!aká-fráze stará jako refrén nejstaršlch kapucinád: jak jest ten dnešní svět zkaženfl)
vydávánlm knih udžnlch a zdraulch (jak jinak t"ké: váŽnost a zdravl chodl vŽdypárkem, alesporl na papÍte _ v zivoto bfvá to naopakl veselÍ a zdravÍ). Budo



118 prakiicky propagovat myš|cnku, Že vpravdě modernínr lc Jen to utněn| (slyšte!)'
které ná svt1j záktad u neměniteln ch pojmech dobra, praudy a krdsq.,,

Dost. Zas{'avuju sc a slabikujtt zvolna: v ne.mě.ni-l,el.nych po-jmcch dob.ra'
prav.cly a krá.sy! Zdá se nlně, že člověk, kterj pracoval troclru v literárnÍ kritict:
a estetice a myslil o nich' rllá proč, aby stantrl a zarnyslil se, než stáhne rty k iro.
niokému usměvrt.

Tak ptše se dnes po literárníc|r bojíclr desetiletí a desetilctl trvajlclch - tak
smt psáti dnes nakladatelstvi tak zv. pokrokovél Dnes, kdy je tištěna a i v Čechách
čtena Ťada knih a studií filosofickjch a literárně a umělecky kritickfch' které uka.
zltjl, Že to, čemu se fíká krása, jest podrobeno euoluci jako Jiné vztahy a lrodnoty!

Stavět dnes literární estetiktt na základ neměnitelné trojice: dobra' pravdy
a krásy jest cosi neslušnélro a v dobré společnosti prostě zakázaného' netrpěného.
Znarnená to prostoduchost a beznryšlenkovost, kterou jen omylem a jen v Kocour.
kově pokládají za idealisnrus. Akademicky eklekticisnrus Cousin v' kterfsi naposledy
dovoloval toto ideové filislaÍství, leží mrtev a tredá se o něm lici nic dobrého. KŤí.
titi jej dnes u nás, tiebas jen v nakladatelskÝch prospekteclt' jest cosi neodpustitel.
ného. ostatně, opakuju, ncjde o nakladatelskf prospekt. Ten jest zde pouze echenl
jednoho kňldla realistické kritiky' které jest souzeno vzkí.ísiti a sloučiti ve své
osobě, jak se zdá, všecky pseudoidealistické lži dotnácí i ciz|. Proto tento protest:
platí pseudokritickjm frázlrn, kterjrrri se ohání dnes část t' zl.. realistické kritiky'
Jsotr jalovější' obmezenějši a zlroubnějšt' než byly Íráze L. zv. starovlastenecké'

A navazuju na něj ihned protest druh1r: proÍi píecer\oudní clnglického romdnu,
jak se u nás nekriticky propaguje z rr1znfch stran na patrnou bkodv uměleckého
našeho rozvoje.

Pravda jest, Že d'obrá umělechd pr za, bohatá a silná' jest v Anglii vfiimkott.
Nenapadá mně zde odsuzovat šmahent anglicky román. otázka jest piíliš sloŽitťt
a delikátnÍ a nedá se krájet hrubfm noŽem v časovém feuilletoně' V knihách' jako
jest,,Shir ley.., jsou pŤednosti ved|e vad, užitek Ieží tu vedle nebezpečÍ'

Chci jen ňÍci, že nic nevyrovná se ve]ikému románu francouzskému, románu
Balzacouu nebo Flaubertouu. To je rltvar nejvyšší s|ly a dokonalosti' bohatf svět
organisovanf a zákonnj', hlubokf jako mysterium' jasnf jako planetárnf mecha.
nisnrus. Jest to celgi -cvět _ ncsc|rázÍ v něm ani element ethickf' Neviděti ho m že
jen povrchnost a nevědomost. Neboť _ a l' tom jest veliká a vlastně umě|ecká
hodnota francouzského románu a pÍednost jeho pŤed pravideln:Ím románenr anglic.
kfnr _ tento element nenl tu vnějšl, není na|epen z vnějška a vnucen z vněJška
jako okatá tendence a inlence: jest vnitŤně stráven; nese dílo jako rytmus a teplo'
jako jedna ze složelt a sil, JinliŽ Žije a z nichŽ se rozvÍj|. Jest z jeho element /ton.
struktiungch _ v tom Jest umělecká suprenracie francouzského ronránu, kterf
v devatenáctém věkrr vydat dÍla nejvyšší síly a dokonalosti. Jejich školy jest naš|
literatute tňeba pŤedevšíLn: pokud jÍ neprojde' nenabude ttmělecké organisace
a vlastních stylovych a tvárnych sil.

NejlepšÍ z nladfclr Němcrl, Jako Floinrich lllann, pochopili t,uto vlvojovou
nutnost a sedt již od let ve škole velikého k|asického románrr francouzského, ro.
rnánrt Balzacova a Flaubertova. A jen na svťrj prospěch.

Nová fráze byla nedávno raŽena a rozlrozena do veŤejnosti: fráze o hyperkri. 119
ticismu. Známy inťorlllačnÍ článek pana F' V. I{rejčlho o české literárnl Žni posled.
nÍch let ve vÍderlské ,,oesterreichische Rtlndschau.. byl pŤedmětem debaty v kte.
rémsi pokrokoulm studentském spolku, v němž vcdl hlavní slovo p. dr Chalupn!.
A mladí pánové po delších vfkladech usnesli pr17 se na tom' Že vskutku rozmáhá
se v našem literárnÍm životě hyperkriticismus - kriticismrrs upňÍlišeny' a proto
škodlivf. Jest prf to vliv realismu jednostranně clrápanélro a ovšem cosi nezdra.
vého. Tak odhlasovali to rozšafnÍ mládenci a mladočeskj deník vynesl s rados|,Í
jejich nově pečenou frázi na denní světlo, na širš| veĎejnost. HovoŤil pŤitom také
cosi o sebepoznánÍ a pokánl. ..

HyperkriticismusI Jaké směšné slovo, jaká myšlenková nestvtlra tomu, komu
literárnÍ myšlenka neni hračkou, kdo vášnivě žije v rnyšlenkové sféŤe, kdo literárně
mysli a practrje. Ne menší logická absttrdnost, neŽ kdyby hovoňil někdo o upi|lišc.
ném zdraul nebo o upňllišené sile.

A jaky žalostně nesprávnf a ubohf názor na literárnl kriticismus Jest pod.
mlnkou takového stanoviska! V Čechách stáIe ještě vidÍ se v lrriticismu jakfsi
rozkladnf element, pŤed nímž jest se míti na pozoru' kterj se musl držet na uzdě,
lremá.li zpr1sobit zlo a neštčstÍ. Že kriticismus jest pŤínro inspirátorem a kvasenr
novfch utvarrl literárních, že pňímo vytvoÍil dobrotr polovinu romantismu a rea.
|ismu, že iest mocÍ kulturotvornou, o tom není ještě zdání' Nikdo' zdá se, nevÍ, že
kriticismus _ plny a d slednÝ a ne pouh:Í zeslabenf jeho odvar _ jest nejpositiv.
nějšÍm dělntkem na dl|e všech velikjch n-rodernÍch duchrl: tvoÍiti znamená s|á|e
vlce pĚernyŠleti i theoreticky a souditi. Pánové nenajÍ patrně tušenÍ, v jakÓ abso.
lutnÍ ostÍt trnali kriticisnrus ĎcÍsnici jako Poe nebo Baudelaire: jak vědomě a kri-
ticky tvoĎili, jak beze slcvy soudili sebe i jiné, jak rlsilně a opravdově piemfšleli
i o ryze theoretick$c}r problémech uměleck clr a estetickfch' od otázek meta.
íysiky umělecké až po jelio teclrniku. Nevědí, žc d|lo Goethouo dá se pocltopiti jen
ťržasnlrn integrálnÍm prolnutím a sloučenírn kritika a bdsnika. Kdo četl ,,Korespon-
denci,, Flaubertouu, zachvívá se pŤínro pňi poltledu' jakf tlžasn!' hlubokf a jemnÝ
kritickf duclr žil v tomto velikénl prozatérovi a jak v dÍle jeho jest kriticistntts
pŤímo silou konstruktivnou, A stejně jest tomu l Dostoieuského.. jelro ,,DenÍk spi.
sovatelt]rv.. ukazuje typickou kritickou potenci, člověka, kterf dovede domyslit
svtlj soud do poslednlch drlsledk ' ducha krajně rozlrodného, jemuž Jest cizl všecka
konciliantnost; jcho kritika revoluční filosofie francouzské, západního liberalismu,
abych uvedl jedinj pilklad' jest t,ypem veliké a vášnivé kritiky a zároveĎ inspirací
nejedné ronánové partie v jeho dlle: obojÍm vlá t!Ž duch' tfž rytmus, totéž život,nÍ
teplo.

Ale našim rozšafn;/tn tnládencrlm jest mysteriem sedmi zámky zavŤenynl
každf opravdovj Inyšlenkovf život. Že rnyslitel hodnf toho Jména Jest nesen
ucišní, že tvorby myšlenkové častní se cel člověk, tělem dušÍ, temperamentenl
i charakterem' nervy i srdcem, že kritická myšlenka jest nryšIenkou jen za cenu,
že Je domyšlena, vyhráněna v posledni cl}arakternost... Jest pro ně pohádkou.
Jim jest patrně kritika papírovym školskfm pensem' které se dá stiihat podle lineálu.

Jest to všecko ncjhoršl diletantismus, filosofie prostňedních a pohodlnÝch'
Jest to dtisledek neJža|ostnějšÍIrc mechanismu a materialismu: pánové pňedstavuJí



120 si život hmotně složen1i z rrizn;tch elementťr a harn-ronii jcho rozumějÍ tak, že nesmt
bft i  žádného mnoho a každého pňib l ižně stejrrě.  Sedrn lotr l  fantas ie,  sedm lotr1
kr i t iky '  scdm lotr i  c i tu,  sedm v le atc l . . .  Rozrněň s i  všecko dobie,  mi l j  synu: pa-
ralelogram sil a vyslednice jde právě prostÍedkem. ,,Omne nimium vertitur in
v i c i um, . . j e s t ce l ámoud ros t té to f i l o soÍ i e  p ro s tňednos t i , a s |ovooz l a tém s t r edocc s tÍ
celou jej ich ethikou. Normál .  Prostňednost a bezcharakternost jest  J im j iŽ harmo.
nií.  A tr .orba jen cos i  negat ivného: vyhybánÍ se , 'krajnostem,. .  Splet l i  s i  neod-
pustitelnč nroudrost s pouh]y'm chytráctr'ím a nreclranismus pravidel a regull se
zákonem. NemajI tušenÍ o celosti Života, o duchu, kterf vlá a posvěcuje, o žáru,
ktery nese a rytmuje '  o vzdánÍ sc proudu vel ikého utrpení, vel iké lásky, vel ikého
hněvu'  kterf  vykupuje '  MaloduŠnťr chasa, které se rozpadá a rozdrobuje v rukort
vŠecko, čelro se dotkne.

A tak tedy: hypcrkr i t ic isnrus.
Cosi ttpiílišeného, v1fstňednÍho, krajnÍlro.
A hned l ineá l  sem a n žky sem a stňihat,  stŤihat, ,krajnost i . . I
Hyperkriticisnttts: jaká staronová fráze! Star btdnf kov pÍelitf do nové foP-

nt ičky _ a v jádŤe jen stará nenávist ,  kterou.se bráni l  vždy v Čecháclr  d i letant is-
mus a pohodlná prostŤednost proti literárnÍ myšlence a proti umělecké kázni. StojÍ-li
co pii tom za zamyšlení, jest to nanejvÝš jen to, Že dnes tuto falešnou minci, tuto
prázdnou populární frázi a heslo razí, odvažuje se razit spolek tak zv. pokrokové
mládeže, mladoreal ist ické generace.

Tedy hyperkr i t ic ismus'  To znamená srozumite lnou a jasnou češtinou: u lamuj
hrot sl'ojÍ kritické myšlence, nedontjšlej své liter'árnt a umělecké myšlenky, nedo-
ciťuj svil'ch literárních citťr! Buď konciliantnl a kompronrisní, drŽ se stÍedocestÍl
Vzclej se absolutních a čistfch umčleckfch postulátri, ber všecko jen á peu prěs!
Zraztti ve zdvoŤilé a rukavičkové formě svr1j uměleck1y' ideál!

A tato fráze razÍ se v Čechách dnes, kdy nemáme skoro kritiky ve vlastnÍnt
slrryslu slova, kdy spočítáŠ na prstech ruky roční Žeř kritickfch studiÍ a článkrl,
které snesou měŤÍtko oprar'dor'osti a mají tuŠení o tom' co jest to trnrěleckf zákon
a umělecká tvorba, uměleck1y'  inte lekt a estet ické svědomÍ. Dnes, kdy nenÍ skoro
kritiky, mluví se v Čcchách o piÍlišnosti kritiky, o kritice pŤepjaté, krajn|, zbytečné,
škodlivé: dnes, kdy se v Čechách myslí a píše s větší opravdovostÍ, vroucnostÍ a zna.
lostí o čistění ulic a vyváŽcnÍ smeti z města než o věcech literárnlch a umělec.
k;y'ch' dnes, kdy vÍtězí na celé čáie nejlroršÍ prostŤednost a nejpustš| banálnost,
dnes, lidy i listy' pokládané za lepší, pŤinášejt o věcech literárních a uměleckfch
nejbčdnč'jší Žr 'ast ,  nejpolrodlnějŠl tr iv ia l i ty,  ncjskrčenějšÍ zbabělost . . .

Ano, pánové, vaŠe literární a umě]ecká filosofie jest zlf a špatny diletantismus,
oclrotničení ve světě, jehož celost, jednota a zákonnost vám uniká. Dostane.li se
z l,ás někdo jednou k literattrŤe a k umění v poměr opraudu cel1j a čist!, pochopÍ
pustotu fráze o hyperkritícismu, jejÍ logickou' noet,ickou absurdnost.

S kr i t ikou jako se všemi věcmi ducha jest to r ižasně prosté'
Dobré kriíiky není nikdy nlnoho' špaÍná kritiky není nikdy dost málo.
Dobrá kritika jest vždycky hyperkritickou ve vašeln smyslu: vyhraiiuje lite.

rárnÍ myšlenlru v nejtvrdší a lrejčistší tvar, odl'rhtrje všecko náhodné, vnějšÍ
4 kompromisní a propalujc se k r , lastnÍmu bytostnému jádru a."t ipdtt ,  jesI zárovei l

charakterná i subtilná * váŽÍ dtlo na valrách éthernjch a slyš| disharmonie' kte. 121
rÝch pres|Ýchá obyčejné tlcho. A tato dobrá kritika (v Čechách vzácnější nad zlato)
jest vždycky kladrui: ukazuJe nejen' kde a v čem dÍlo kritisované zradilo zákon
jednoty a svobody, ale naznačuje i, trebas jen ve skizze, jak iei měIo naplnit, u kte.
rém směru leželo umělecké uykoupenl.

Bylo-li čeho dnes v Čechách tňeba, bylo to vystoupenl proti kritice ďpo'nc'
proti kritice stabé, plané a bezcharakterné. Jen ta jest negativná, jen ta poškozuje'
jen ta zabíjI a otravuje prostě již svojl existencí: sama nevědomá a hrubá, sama
korumpovaná, korumpuje jiné, kazi vzduch a činl jej nedychatelnÝm. Jl se dnes
dusime, v nÍ, v jej l  drzosti a pustotě dnes toneme.

Prosinec 1905.

,,Čí aina?,o čili popularisační manie a její nebezpečí -

,,oČím st ně čtartá, tfída České alwilemie?,,

V ,,Čase.. l l .  Iedna čte se feuíl leton Či uina? Z|o, o néŽ se zde Jedná, Jest
nechápavost širšÍho obecenstva, buržoasie, k moderni umělecké tvorbě, a vinnÍei
tohoto zla hledají se v článečku. Pan autor byl nedávno ve společnosti a setkal se
tu s lidmi, kteÍÍ nechápou strázně E|lidiny' Ibsenovy,,Panl od moie.., a léčili by
ji nejraději holÍ. Pan autor vzpomlná pošklebkrl a urážek pronášenÝch nedávno
pred oblazy I\,Iunchovfmi, pŤed obrazy, v nichŽ viděl on silné uměnl a opravdovou
snahu po d razném a novém' A kde jest tedy vina tohoto Žalostného stavu? Lidé'
kteňí takto mluvi a soudí, nebfvajÍ prf hloupÍ a bezcitnÍ: ve svÝch obchodech
ukazují bystrost a vtip, ke svfm blízkfm bfvajl soucitnl a citlivÍ; v nich tedy
konec konctl viny nenÍ.

Ta jest jinde: v těch' kdož k nim.neuměji promluvit, kdoŽ neumějÍ udeÍit na
skrytou strunu jejich srdce _ v kril'icÍch, v essayistech, kteŤÍ majÍ popularisovat
uměnÍ a nedovedou toho. NepočítajÍ s podmínkami' s nižŠí rovnÍ obecenstva _
plšou Jen pro sebe nebo sobě rovnÓ a sobě podobné. Tak píše BÍezina v ''Hudbě
v duši.. (rozuměj: v,,Hudbě pramen ..), tak p|šou j inl _ noInina sunt odiosa.
A nebude ovšem lépe, pokud se bude takto psát, ,,dokud nezkusínre začínat s nimi
r'Ždycky od abecedy...

A tak končl i tato uvaha' jako skoro všecky české uvahy o tomto nesnadnÓrn
t,hematě: div ne apologií myšlenkové pohodlnosti. Ano, pĚátelé, jest veliké myste.
rium, mysterium nad mysteria a slove: hloupost a lenost. Nikde se nesklánl nad
nimi vÍce dojatfch tváiÍ, hoiÍcÍch touhou pochopiti toto mysterium, Jako u nás.
Nikde se nad nimi nechj|Í vlce a soucitněji chápajlcích očll Nikde nenalézajÍ vlce
a ochotnějšlch a hlubokortyslnéjších advokátr) než u násl

To jest tak jediná mystika, které se rozumi v Čechách a která tu kveto -
vpravdě velmi zakrslá jejl odnoŽ.

Kuffnerovština v nové versi: Povznášejte k sobě obecenstvol A nepovznesete.li
ho, vaše vina. Měl i jste mlt i vlce síly chytit věc za pravy konec. Snad Jste zapo.
mně|i na trakaňc a na popnrhyl Tedy po druhé: trakaňe seml A rozděIte se o lohu'
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