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S ,žasem četl jsem, že sbor obecních starších

Král. hlav. města Prahy povolil Jakémusi páteru Suojsikoui l000 K _ 11g g6-q[u
kolem světal Dotazoval jsem se všude, jakfnr zprlsobem došlo k tomuto usnešení,
JeŽ odhal i lo dotud neznámé fondy města Prahy a neobyčejnou štědrost praž.slrélro
obecnÍho zastupitelstva. Zdá se, že tázem rozÍešena celá palčivá otázka subvenco-
vání českjch literát a novinái . Fond, kter1j'obeo Král. hlav. měs[a Prahy ve své
osvědčené munificenci pŤichystala pro podpory na cestovánÍ kulturně činnyclt
českfch lidí, musÍ bft velkf, nejméně nějakfch 50.000 K ročně, soudě dle tolro'
že páteru Svojsíkovi, pánovi kulturně a literárně dosud tnálo vyznamnému, bylo
dáno 1000 K na sportovně-turisticky.zábavnou cestu lrolem světa. Máme u nás
pňece nejméně 200_300 lidi literárně, novináňsky a ku]turně vyznanrn;/ch aspoIi
tak jako páter Svojsík. Musl to bft tedy fond neobyčeJně veliltf, a tato munificence
pražské municipality, pŤi prekérním stavu obecnÍch financí, je tÍm uctyhodnějši'
Literát m otvírají se nejrrižor'ější vyhlídky do budoucnosti. A Jak vysoké budotl
tyto podpory na cesty! Dostal-li páter SvojsÍk 1000 K, dostane Vrchlickf, Svato.
pluk Čech, Jirásek, Štech, Rais, Kronbauer, Arbes, Šimáček, Klášterskf atd. nej.
tnéně po l0.000 K. VÍtáme proto vŤele tuto opravdu královskou munificenci pražské
rnunicipality s vi'elou vděčnostÍ, jenonr neclrápemc, proč se začalo zrovna _ s páte-
rem Svojsíkem, kterf podle všeho teprve hodlá zaháJit literárnÍ kariéru. Jednalo-li se
o pátera, byl tu Brodskf, Baar, X. DvoŤák a jiní. Nebo snad budott podporovány
ltlavně talenty mladšl, leptve se vyr'inujícl? Pak byla by zásluha našI nrunicipality
tÍm větŠ|.

Pan ChalupnÍ _ poctíaec a nxyslitel
V PÍehledu z 3. unora Il906] snažÍ se p. chalupn:Í vyvrátit tnrij článek Starotrová

fráze o hyperkriticismu z l. člsla Volnjch směr l prostÍedky venkoncetrr nepocti.
vfmi a ovšent marně.

Moje kritika jest prf špatná, nesvědorrritá, poněvadŽ čerpá ze,,zkaleného pra-
tnene NárodnÍch listrl... Niltoliul Pan Chalupn lŽe: čerpal jsenz jeho ulastních slou,
z ieho ugsuětlení, podaného v Národních listech 15. prosince Il905]! Slovo hyper-
kriticismus lest ulastnim slouem p. Chalupného a nenl vyitato z první loktilky Ná.
rodníclr listtl (l4. prosince)l

[Viz Kritické projevy 6, str. l29 r n']



440 Z vysvět lcní p. cha]upného Jesí patrno, žo p. Ctra}upn; l 'uznává , ,nezdrav; i  hy-
perkr i t ic ismus některfch česk;/ch kruhr i . . ( ips iss i rna verba!) a že spor mezi  ním
a NárodnÍmi listy byl jen o uěc podružnou (sám p. Chalupn]/ píše zde: ,'ňeč moje. . .
nabyla směru a vfznarnu poně|tud jiného, neŽ skutečně měla..), totiŽ: je-li tÍmto
nezdlav]i'm stavem vinen pouze vliv prof' Nlasaryka nebo uedle něho jeŠtě vlivy jiné'

Já parafrazoval ve Voln]l'ch snrěrech rnyšlenku p. Chalupného, respektive učast-
nÍkt1 scht ize, ,Jungmannovy.. ,  s  největšÍ moŽnou péčí a piesností.  P lšu: ' 'A mladÍ
pánové po delšlch v]l'lrladech usnesli prgi se na tom, že vskutku rozmáhá se v naŠem
literárním životě lryperkriticismus - krit,icismus upŤílišen ' a proto škocllivy. Jest
pr to vliv rcalismu iednostranně chápaného a ovšem cosi nezdravélro...

Všimněte si dvojího pr!: tÍ.' jsem naznačil, že ncreferuju pŤímo, n1/brž z jiného
referátu. A ovšem pĎímo referovati jsem nemolrl, poněvactž Jscm na debatní vcčer
,,Jungmanntiv.. nebyl vrlbec pozvánI A ,,Jungmann.. sám, pokud vírrr, oficielnjlro
referátu o večírku nevydal! Posmíval.li se mi p. Chalupny, že jsent se informoval
o věci z Národních listri, zplodil vtip velmi problematickf. Sfouknu mu jej hned
otázkou: Proč pak posÍlal vysvětlení svoje do tjchŽ Národních listri?l Snad proto,
aby se z nich nikdo o věci neinformoval? }tohl bycir odpověděti: žel, ano, d|ky
vzorné realistÍcké publicistice a JejÍ horlivé zpravodajské stuzbě 7sme nucení se il.
formovat o Životě v její straně nebo o tom, čemu se tak ňíká, z Národníclr lislrll

Nikoli! Faklum, na němž isem postauil suúj čtanelt, stojl peun'ě a necld se zatušouat
a odelhat!

Jest prostě praudou, Že v ,,Jungnannu.,L bgla ražena |raze o hgperkriticismu;
pňitom jest docela lhostejno, usnes]i{i se na ní pánové íornrálně nebo 

-pounÝm 
kon.

sensem; pravdou jest dále, že p. Clralupnf s tímto nonsensenl' s ttÁto lágick1im
nronstrem souhlasí vc svém vysvětleni v Národních listech z l5. prosince a Že je
pňijímá !

A učelern mélro článku ve Volnych směrech nebylo, jak nalhává p. Chaluprr;l',
dokázat i  t r iv ia l i tu,  , ,že dobrá kr i t ika je nutna..  _ 

"yr. i  
dokázat i ,  že poJenr , ,hy.perkriíicismus,, jest ,,logickd, noetickti absurdnost.,(ciiuju z Voln ch snr&rri str. 40),

že jest to ,,pustá íráze.. a ne myšlenka, pustá fráze, kterou vyvrácí všecko literáIní
tnyšlení neJlepších spisovatel , jež jsem ne ,,citoval.., n ,rŽ uysuětlil v jich poměru
ke lrritické ideji.

. 
Nepotňcboval jsenr ke svému článku vědět nic, než Že byl na sclrrizi stvoŤen

logick$ nonsens , ,hyperkr i t ic ismu..  a že tÍmto pseudopojmem bylo operováno'
Z toho jsem pochopÍl jiŽ nevilvratně, Že pánr1m jest sarna /ogilra kriticismu šparrěl.
skou vesnicÍ, Že pracují shnil1/rn, nemoŽn:l'm logickif'm nástrojem! Jaké pak mohor't
byt i  resultá iy?! Takoué, iaké jsou. Dnes dosta] jsem pozvání k debatě:, , . ' .  t 'yp. . .
kr i t ic ismus v českém Životě?. .Jak v idět,  operuje se logickyrn rnonstrenr k l idně c lá l .
Nikdo nevitlí' že sama otázka takto formovaná 1e nesmyslem, absurdností. Odpo.
věděl  jsem pánr im, Že,,hyperkr ' ií ic isnrus. ' ,  kter1i  rnají na jazyku, jesL nesnrys lná
fráze. Jediná otázka, kterou se máš ptát pÍed kr i t ikou, jest  jen: rná kr i t ik prautJu?
Viděl správně, hlouběji, zdkonnějí neŽ kriLisovanf? KdyŽ aná, pak jest všccko datší

r . o p. Chalupném osobně netvrdi l  jsem nic než toto: ,,.. .v studentskénr
spolku, u něnlž hlauní slouo uetl l  p, Chalupng,,. To je to mstivé,,osobrrí napadnutí.,,
o němŽ bájí poctivec p. Cl laluprry'!

trestttyslettt. I)ak nertlolrl a nottl Že niÉcly škoditi, ať trapsal svoji krítiku ve Vídni 441
nebo v Praze, v ]étě nebo v zitně, pak není níÉdy nemístnf, upÍílišeny' nevčasnj
atd. Neboť to všecko jest jen vnějšková Ďcč pohodlnosti a zbabělosti.

Tím jsenr s otázkou věcně hotov.
Ze|, Že ne Jcště s p. Cltalupn;l,m.
Neboť p. Chalupn1f, jak již je poctiv myslitel a svědorrrit , pečlivÝ kritik, na.

padá tnne bez nejmenších dtlvodti paušdlně: Jsem mu zastaralym zkostnatělcem,
kterf ,,nepokračuje s dobou.., kterf opakuje po patnácí let Jedno a totéŽ, dokazujc
bortrbasticky samozÍejmosti a triviality _ zkrátka něk;im, pŤes koho jde již ',po.
krok" personifikovanly' p. Chalupnfm. Ano, p. Chalupnjm, kter;y' chce ,,opravovat
a doplr iovat..naŠe rnyšlenky (naše: rozuměj ,,nrodernist ické..generace z let deva-
desátych' neboť p. Chalupnf házÍ mne ]askavě do společného pytle nebo lépe do
společné šachty s jin1y'm zatracencem, J. S. Macharem)' jest již kĎtěn na jméno
Pokrok: v něj se toto boŽstvo vtělilo, on je na ten čas jeho ztělesněnÍm v literárnÍclr
Čechách, on, dr Chalupn:Í toho času ve Velvarech. Dává nám ještě tÝden času,
abychom tento pokrokovf mythus pochopili a s ním sc spÍátelili * jinak po tfdnul
hlava dohiI

Jaká geniálná idea pokroku, ltodná sociologa Chalupnéhol Jaká piímo klobouč.
nicky geniálná ideaI Ano, myšlenky a činy stárnou jako klobouky, ámY,máme.l i
obstát, musíme si je dát pŤedělat kloboučnÍkovi E. Chalupnému ve Velvarech do
trejnovější fagony.

Jak prosté ŤešenÍ spletité otázky o pokrokul Piímo Kolumbovo vejcel Stačí
od nynějška' dostanou.li se dva lidé do myšlenkového sporu, aby ukázali jen _
suoje kfestní ljsÍy a věc Je rozňešena! Kdo je mladšÍ, má pravdu. Šet tIdI _ še| za
staršíhol opravuje a doplt luje staršíhol

A na t,o, jak se má jiti dál' podal p. Chalupnj pamětihodnj recept' Clice pr;'i
bfti stŤízlíkem, kter1/ se dá vynésti na hŤbetě orla do vfše a pak vzletí ještě o kou.
sck nad orla, pÍebije orlal

Znamenité. JenŽe tato zdánlivÓ pÍeskromná theorie páchne po ěerteclr - pod.
uodem, nezdá se vám? Je to theorie slepého pasažéra, a kaŽdf kočí povÍ p. Cltalup-
nÓmu, co si o nÍ myslí a jak jedná s lidmi - bjvajt to ovšem většinou k]uci - kteÍI
sc jí spravují. Já pro svoji osobu těšÍm se hrozně, jak podle tolroto receptu pÍekoná
co nejdŤlv p. Chalupnj ku pÍíkladu Shakespeara. Vznese se na jelro kŤídlech do vfše
a pak napíšc něco, co pŤebije Hamleta. Bude to podlvanál

A teď uvažte, žc jsou orlové, kteil nechtějl rozuměti takovfnito pokrokovynt
'ctrÍzlÍklim a nechtějí jirn sloužit za tramvaj. Jaká nepokloková havěť, tihle orlové!
"r\ rozuni se, že pokrokovf stĎízlík p' Chalupn! degraduje je hned na krkavce a poz.
tlěji tňeba ještě na vrabce - neboť pernatá fauna jest ncvyčerpatelna a pokrokovf
Itletakritik p. Chalupny dovede podle potŤeby napodobit v;,iborně i manyru pokro.
kové kritiky české, která pro svoji terminologii plenila lesy i háje.

Ne, pi'eslavnf pane doktore a autore Íitosofického opusul Ne, tisíckrát ne| Tttto
1lokrokovoutlteori iračteconejdiívu]ožitnapťrduprávějakotheori i  o roztodivnjclr
tnetamorfo.sách olhi v havrany, i svoji pÍeukrutnou ironii placujícl husÍmi noŽkami,
Člověku jako já, kterf vystupoval vŽdycky jako prostf literát a literárnÍ kritik
a nekoketoval s žádnou hera]dickorr zvěňl, mriŽe bft jen k smíchu.

.\ž budete kdysi doopravdy rrysl it a nc lepit sr- lc iologické |rak[áťy a špatné 1lo.



442 lomiky a kritiky, poclropíte, Že ž dn! opraudou! čin u iiši ducha nedd se pfekonat,
Stojí sánt pro sebe, hotovf a dovršenf na věky. Dá se podniknout Jin}rm člověkenr
s j inou odvahou a s j inou nejistotou vfsledlcu - ale pak je to j iŽ také j inj ěint

Pak pochopÍte také, že v duševnÍnr svě|ě nemr1Že se nikdo ,,suézti s sebou... PŤecl.
c}tozÍ generacc mtlŽe ukázati cesty, ano _ ale projít, proletět jirni musI kažrL! sám,
ulaslnt silou, ulastním kfidlem!

Ne, o pokroku musíte se nauěit od základu jinak nryslit - ne tírnto stŤízlickfrn
podvodnictvím' Jinak: čestněji a rozumněji l  Pak pochopÍte,žepo patnácti leteclr
nemusime blti ddle - pak poclropÍte, že jsnrc rnohli Jtti po pĎípadÓ i nazpět' A šli
jsnte, věŤte, mily pane, jsou-li nrožny takovÓ nesmyslné fráze a logické absurdnosti'
jako je ,,hyperkriticismus.., a takoué pokro|<ové theorie jako vašel Pak pochopÍte
také, že není nijak nečestno ,,dokazova|, nejprirrritivnější pňedpoklady literárně
kritické pokt'okové inteligenci.., zvláště je.li ta pokroková inteligence taková jako
vy a nemá-li o nich potuclry. Pak pochopítc, že vyvoj potĚebuje občas několik
duch ' aby privodnÍ a základnÍ pojnry, zkalené, zncčištěné pozdějŠtrn ,,pokrokern..,
ardtili ptiuodní čistotě a rgzosti, abg je znoua ugmezili a upeunili. A nehněval bych se
na svt)j osud, kdyby Inně vykázal tento ukol v če.ké litcratuie - pÍcs váš stŤÍzlivÝ
posměclr byl bych, věŤte, v dobré společnost,i.

Ne, pane Chalupny: následník nernusí bfti vždycky pokračovatelern a dovrŠi.
telem, m Že bfti a bjvá často, jako vy v našenr pňtpadě, len kazitelem, rušitelem
a prznileleml

Pak pochopítc Laké, že ělověk šedesátiletf mriŽc b1iti duševně rnladš| neŽ tŤeba
tĚicetiletf' a odpustíte si pro podruhé prázrlné fráze o čtyĎicetiletfch zkostnatěl.
clch _ Již proto, Že vedou rovnou k ripostě o ,,lideclr, kteŤí nebyli nikdy mladl..,
k vjroku, kterf r'ás právcm tolik pálí.

Ach, m j poměr k mkideži! oč je čistšim u čestnějším, ncž jak by byl 1,rclclle p' Cha.
lupného. Čte-l i  nrne a chválÍ.l i  mne mláclež, jak píše p. Chalupnj, , 'epokládal js" 'n
to nikdy za osclbni usluhu a planou zdvoĚilost, nybrž donnÍval jsem sc poňetile,
že to platí uccj.. ntému slovu, rlrojí rnyšIence, méInu snu. A ncvyvozoval jsom z tolro
povinnost kfvati ke každé jejÍ pošetilosti a bráti za vrchol pokroku a poslední vy.
moŽcnost kaŽdf její nápad,. Milují mlddež _ ale milouat neni koketouat s ní. Nechci,
aby pňehlÍžela Inoje nedostatky - jako já neclrci tleskat jejÍtn chybánr. To je muŽnf,
čestnf poměr dvou rovnocennfch pracovnlk na témže dÍle, lrteré slujc budoucnost
_ a vedle něho vypadá r]žasně uboze a rnalicherně všccko sentimcntálničenÍ hy.
perpokrokového p. Chalupného.

Tedy: sleduju mgšlenku mládeŽe - ate to neznamená nině, abyclr za nl docházel
do schtlzÍ (kam mnc, nota beno, nikdo nikdy nezve) a Iniliskoval se s nÍ prázdnfnri
frázemi. Vím, že jest dnes papÍr a iisk lacinf a že všecko, co Jen troclru vypadá jako
lnyšlenka a mohlo by se potmě za ni brát, se tiskne _ i nebojlm sc, že nrně něco
z jeJÍho života, opravdovélro života uniknc.

Nechci také sentinentálně podle poduěitelské lyriky p. Chalupnélio ,,pÍikládat
s láskou ruku na tepnu jejího Života.. - ncboť tak zaclrázÍ se jen s nemocnfmi
a já poctlvám rnládeŽ pŤcsvědčením, že jest zdráva a že by sama odInÍtla takovou
staromládeneckou afektaci.

ostaíně ad vocem m]ádeŽ. NeuŽÍvá tu p' Chalupn! nepěkné žurnalistické pa.
trony, lstivé generalisujlcl formulky? Mltrvt za nlládež _ a má k tomu právo? Jcst

nrládeŽÍ on a někotik jeho druhrl _ cglou rlr ládeží ncbo jen uŽasně nepatrnfrrr 443

JeJlm zlomhem?
Na konci své polelr}iky objevuje p. Clralupnf pohnutku rrréIro článku: mslu _

lrrstu prf za !'o, Že zkritisoval kdysi m j styl. To jest insinuacc tak ubohá a'nízká,
že se člověku těžko pĎekonává odpor z ní. Ale věc Inusl bft dohovoiena, a klidně
tlohovoĎena: nenapadá mne poctÍvat p. Chalupnélro rozhorlenítn, nestojÍ za ně.

Pan Chalupnj vi nejlépc sárn, kdy a kolik mne chválÍval a jak rcscrvace jeho
llebyly opravdu vic než kapkou v poháru: v oněch Nloravskjch rozhledech nrÍnil
l 'chdy, žc jsem v poslednÍ době svfclr ,,vad.. ve stylu se většinou zbavi l . . '  Pan
Clralupnf vl i, žc ,,vftky..jeho jsenr docela klidně a věcně vyvrátil v listol'é diskusi.
Bude-li chtět pĎesto po druhé bájit, musl bájit s trochu většÍm nákladen invcncc.
Kdybych se byl clrtěl ,,nrstlt.., nenrusil jsern ,,slidit cclj roli.. - p. ChalupnÝ uvc-
Ěcjnil pÍece již di'Íve svrlj opus sociologick:Í, polenisoval ňadou článkr) s dr Herbc.
rrem. l(yslÍ opravdu, že opus Jeho jest dokonalost sanra a nedává kritikovi rtlÍsta
k r]toku? MyslÍ, že poleniky jeho byly tak vysoké a íak nádherně inspirovanÓ, žt:
byly rnimo dostŤcl? Pánové ÍIerben, }Íaclrar i Neutrtann dokázali celéttru světu
vyjma p. Chalupnélro prav;/ opak. Tenkrát ležel p. Chalupny neslavně rra zenri,
tvái l  v blátě: tenkrát se mohl bez nebezpcčÍ mstít, kdo clrtěl. ' .

8. nora 1906.

Zaslá,no
Pročetti jsme poslední kntžku veršťr p' J. Holého Adanrovské lesy a tlrírtlute, Žr-l

celá Jeho aféra netná 6literárnÍm uměnlm nic společnÓlio. Verše Jeho jsou většinou
triviální zbožÍ na sensaci vypoětené; chrání.ti se p. Hol1r, nechránÍ se tínl svoboda
a volnost lit,erárnÍ tvorby, njbrž surovost srdce a upln! nedostatek vkusu, sluš-
nosti a čestnosti. Jest právě rozdÍl mezi satirou a surovostí'

Protest tento je inspirován ryzÍrn citenr literárnÍIri a máme proto plné právo
odnrítnout,i zalrročenl zemské školnÍ rady, jehož littrjerne a které nám pŤicltází

svrcbovaně nevhod' poněvatlŽ ce]y prlpad komplikuje a staví p. Holého do trlrt-
čcdnické pÓzy.

Jinak stojimc 8 os|atnÍ veiejnostl zajedno v tom, že literárně činn! učit,cl utá
právo na volny projcv svého talentu a nemá bfti volán k zodpovidánÍ nadflzo.
nfmi uŤady.

V Praze a ve Yldni 21. nora 1906.

Jaroalau Kuapll, F. V, Krejčl,

J. S. Machar, A. Soua, F' X' Šaltlu




