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Sylabus 

PARADIL – Paradigma české literatury 

Kreditové hodnocení předmětu 2 

Volně volitelný předmět Ne 

Garant předmětu Křivánek Vladimír 

Garantující katedra KCJL - Katedra českého jazyka a literatury 

Způsob ukončení předmětu z - zápočet 

Forma zkoušky - - - 

Rozsah výuky předmětu S - seminář 2 hod. týdně  - P - prezenční 

Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity  

Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace  

Je prerekvizitou Předmět není prerekvizitou jiného předmětu  

Anotace předmětu Diskurs o vyhraněných směrových a literárněhistorických 

podobách novočeské literatury 

Cíle předmětu a charakteristika 

získaných dovedností 

Předmět navazuje na literárněhistorické znalosti, které si studenti 

bohemistiky přinesli a rozvíjí je a upevňuje v systémové myšlení o 

literatuře. 

Osnova předmětu ve vztahu k 

časovému rozvrhu výuky 

Diskurs o vyhraněných směrových a literárněhistorických 

podobách novočeské literatury se bude věnovat vybraným 

otázkám literárního vývoje (od preromantismu a romantismu, 

přes realistické tendence, k parnasismu, novoromantismu a 

modernu). Výchozí téma dějin české literatury 19. století bude 

představeno se záměrem vytvořit literárněhistorickou 

paradigmatiku inovačních bodů vývoje novočeské literatury a 

zpřístupnit ji studentům v těchto pěti rovinách: 1/ základní 

problémy literatury sledované doby (teoretický diskurs – duchovní 

proudy a směry); 2/ literárněhistorické pozadí sledované doby – 

faktografický standard (historický diskurs); 3/ struktura vývoje 

sledované doby:  druhový a žánrový systém literatury, historické 

impulsy a imanentní vývojové řady (historická poetika); 4/ 

interpretace vybraných textů dobového kánonu (výběrově); 5/ 

komentovaná základní literatura předmětu (důrazem na nové 

vědecké poznatky). Takto vymezený předmět navazuje na 



literárněhistorické znalosti, které si studenti bohemistiky přinesli 

a rozvíjí je a upevňuje v systémové myšlení o literatuře.     

Literatura, na níž je předmět 

vystavěn 

 Čornej, P. a kol. (2001). Česká literatura na předělu století. 

Jinočany. 

Janoušek, P. a kol. (2007-2008). Dějiny české literatury 1945-1989, 

I-IV. Praha. 

Mukařovský, J. a kol. (1961-1995). Dějiny české literatury II-IV. 

Praha. 

Novák, A. (1994). Dějiny českého písemnictví. Praha. 

Vlček, J. (1951). Dějiny české literatury I-II. Praha. 

Vodička, F. (1969). Struktura vývoje. Praha. 

Literatura doporučená studentům Čornej, P. a kol. (2001). Česá literatura na předělu století. 

Jinočany. 

Janoušek, P. a kol. (2007-2008). Dějiny české literatury 

1945-1989 I-IV. Praha. 

Mukařovský, J. a kol. (1961-1995). Dějiny české literatury 

II-IV. Praha. 

Novák, A. (1994). Dějiny českého písemnictví. Praha. 

Vlček, J. (1951). Dějiny české literatury I-II. Praha. 

Vodička, F. (1969). Struktura vývoje. Praha. 

Způsob a pravidla výsledné 

klasifikace předmětu 

Zápočet bude udělen po splnění následujících podmínek: 

1. Účast na seminářích 85%. 

2. Řádné a včasné splnění všech seminárních úkolů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miroslav Hroch: Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady 

utváření moderních evropských národů. 

 

 

Při úvahách o paradigmatech české literatury 19. století nutně narazíme na problém 

vzájemné souvislosti vývoje národního (politického) a kulturního, zvláště pak literárního. I 

když samozřejmě nezastáváme stanovisko, že kulturní vývoj je jakousi odnoží vývoje 

národního, musíme zvláště pro 19. století respektovat jejich vzájemné korelace. Právě kniha 

M. Hrocha představuje takovéto zastřešující pojetí a svým mezioborovým pojetím (historie, 

sociologie, politika, kultura) a celoevropským rozhledem zajišťuje jak potřebný nadhled 

dovolující vnímat českou kulturu a literaturu, problémy jejího vývoje a periodizace 

v evropských souvislostech, tak i vztáhnout určité aspekty na specificky české poměry. 

 

 

Část první 

 

Kapitola druhá. Typologická charakteristika 

 

2.2  Periodizace cesty k modernímu národu 

Prvým předpokladem identifikace s národem bylo vytvoření jistých koordinát, podle nichž by 

se národní identita mohla orientovat: vymezit „národní“ území, získat poznatky o událostech 

z minulosti, které konstituovaly vědomí národní pospolitosti, kodifikovat jazyk, 

charakterizovat národní kulturní tradici, poznat příslušníky národa, respektive etnické 

skupiny, jejich zvyky, práci, způsob života. To mohlo být dílem učených vzdělanců, kteří 

v podmínkách státního národa dílem z vlastní iniciativy, ale stále více  na základě státní či 

panovnické zakázky studovali reálie své země a svého národa, a to již nejméně od 17. Století. 

Existence „národa“ byla pro ně východiskem, respektive samozřejmou a nezbytnou daností. 

Naproti tomu se v podmínkách nevládnoucí etnické skupiny s takovýmito učenci  setkáme 

častěji jako se soukromými osobami, a to teprve v období osvícenského patriotismu. Pro 

úplnost nutno připomenout, že některá národní hnutí měla tuto učeneckou „fázi A“ národního 

hnutí velmi slabou (např. srbské, běloruské, baskické) a že někdy bylo středisko učeneckého 

zájmu mimo území etnické skupiny. Pro státní národy stejně jako pro národní hnutí platí, že 

učení patrioti nemusili pocházet z řad etnika, kterému věnovali své badatelské úsilí. V obou 

situacích pak zjišťujeme, že toto úsilí bylo obvykle doprovázeno emocionálním zaujetím pro 

předmět studia tak, jak to bylo typické pro osvícenské učence vůbec. I když jejich studium 



bylo důležitým předpokladem pro utváření představy  moderního národa, bylo by ahistorickou 

aktualizací, kdybychom těmto učencům podkládali, že jejich subjektivním záměrem vždy 

bylo připravit či zahájit národní hnutí. Poznání svébytnosti etnické skupiny bylo jen někdy 

doprovázeno vizí jejího dalšího vývoje do podoby národa. 

Národní hnutí v užším slova smyslu začalo tam a tehdy,kdy se skupina příslušníků etnické 

skupiny, obvykle těch, kteří získali v rámci daných možností vyšší vzdělání, rozhodla šířit 

národní uvědomění, nabídnout novou národní identitu všem příslušníkům své etnické 

skupiny. Tato nabídka se soustředila ve většině národních hnutí na cíle kulturní,jazykové a 

sociální, ale někdy zahrnovala požadavky politické ( Norové, Irové, Řekové). Průběh „fáze 

B“ neměl obvykle povahu lineární korelace mezi agitací a mobilizací: v počátcích působila 

národní hnutí v jakém si sociálním „vzduchoprázdnu“ a byla záležitostí omezeného okruhu 

vlastenců, ale po jisté době nastal obrat a vlastenecké volání začalo získávat ohlas v širších 

vrstvách. Otázkou je, zda „fázi B“ národního hnutí odpovídala obdobná fáze v podmínkách 

státního národa, kdy, jak už bylo řečeno, úspěch formování národa měl především podobu 

zápasu o politická a občanská práva. Ať již tento zápas probíhal cestou revoluční,či cestou 

povlovných reforem, vždy byl zápasem aktivních menšin, které vytvářely spíše vnější 

politickou a kulturní fasádu formujícího se národa. Pod touto již více méně konzistentní 

nezpochybnitelnou fasádou probíhalo pak úsilí o národní mobilizaci mas. Bylo to úsilí tím 

intenzivnější, čím více cítili příslušníci nové mocenské elity potřebu upevnit svoji moc uvnitř 

státu, respektive čím více rostl jejich zájem na obranné, expanzívní či dokonce válečné 

politice. Boj o moc byl od samého počátku organickou součástí národní mobilizace. Zřejmé 

ovšem je, že proces utváření moderního národa nebyl v případě státních národů na masové 

mobilizaci závislý. 

Jinak tomu bylo v případě národních hnutí. Jejich cesta k modernímu národu se stala 

nezvratnou teprve poté, co národní agitace „fáze B“ dosáhla úspěchu a získala podporu 

rozhodující části příslušníků nevládnoucí etnické skupiny. Poté, co národní identitu přijaly 

lidové mysy, stala se „materiální silu“. Obvykle teprve v podmínkách masového národního 

hnutí, během „fáze C“, se formoval a případně i diferencoval národní politický program. O 

plném úspěchu a tedy o ukončení národního hnutí můžeme hovořit tehdy, kdy národní 

pospolitost měla plnou sociální skladbu a kdy hnutí dosáhlo politické autonomie nebo 

nezávislosti. V případě státních národů byla analogií k „fázi C“ plná národní mobilizace mas, 

někdy označovaná termínem „integrální nacionalismus“. 

Je tedy zřejmé, že každá analýza a charakteristika národa, respektive „nacionalismu“, by měla 

brát v úvahu nejen typologické zařazení, ale také to, o které vývojové fázi formování 

moderního národa hovoříme. Právě výše uvedené úvahy však dokládají, že pro typologické 

upřesnění národotvorných procesů i pro jejich periodizaci je prospěšnější a funkčnější užívat 

termínu národní identita, národní uvědomění, národní mobilizace.   (Podtrhla B.P.)   

(Str. 52-54.) 

 

 



2.3.  Multietnické říše jako politický rámec národních hnutí 

(Vybrány poznatky platné pro habsburskou monarchii.) 

Mezi objektivními podmínkami na prvém místě stojí otázka geneze: jak se vlastně 

multietnická říše zformovala, tj. za jakých okolností do ní byli příslušníci etnické skupiny 

začleněni? Habsburská monarchie se od konce středověku rozšiřovala díky úspěšné 

dynastické politice, která se neobešla bez smluvních kompromisů a v případě potřeby byla 

kombinována s ozbrojenými zásahy. Výsledkem této politiky bylo, že se habsburská vláda 

etablovala ve všech svých územích na základě smluv a ústavních dokumentů. Země, které 

byly začleněny pod habsburskou nadvládu, si zachovaly jisté zbytky svých samosprávných 

institucí i své právní normy. S nástupem absolutistických snah byly pak sice některé z těchto 

institucí a právních norem omezeny ve prospěch ústředních státních orgánů, samy územní 

historické celky však zůstaly zachovány. 

Tím se otevíral prostor pro svár zemské a celostátní identity. Argumentovalo se starými právy 

a smlouvami a habsburské politice bylo vytýkáno, že je nedodržuje. Následná národní hnutí 

převzala tuto metodu zápasu, jenž byl založen na interpretaci historických i přirozených práv 

a diskusi o nich. Jediným případem, kdy do národního hnutí vstoupilo násilí, byla revoluce 

1848. V následujícím období pak již se trvale stalo základní formou vztahu k vládnoucím 

elitám vyjednávání, které bylo ochotno ke kompromisům a opíralo se o více méně slyšitelné 

masové demonstrace. 

……………………. 

Náboženské poměry na území Habsburské říše byly sice zprvu v důsledku úspěchů reformace 

značně heterogenní, ale katolické církvi se díky vydatné pomoci státní moci podařilo postupně 

získat téměř naprostou kontrolu náboženských poměrů. Církevní organizace při tom 

respektovala staré historické zemské celky, což podmiňovalo možnost zachovat si neutrální 

vztah k nástupu zemského patriotismu a někdy jej přímo podporovat. Na prahu národních 

hnutí tedy nebylo podstatného rozdílu v náboženské příslušnosti vládnoucích elit a 

nevládnoucích etnických skupin a náboženské rozdíly hrály dílčí roli jen v některých 

národních hnutích (slovenští luteráni, maďarští kalvinisté). 

……………………. 

Příslušníci nevládnoucích etnických skupin se v habsburské monarchii nesetkávali 

s jednoznačně definovatelným „národním nepřítelem“. Jejich vrchnosti byly sice 

v habsburských službách, ale zároveň patřily k zemské šlechtě. Vídeňský dvůr si dlouho 

úspěšně zachovával nadnárodní, neutrální podobu. Teprve poté, co se rakouští liberálové – a 

s nimi po roce 1848 postupně většina německy mluvícího rakouského obyvatelstva – 

ztotožnili s německým národem, dostal obraz národního nepřítele v očích českého a 

slovinského národního hnutí zřetelnější obrysy. Z rakouského byrokrata, který reprezentoval 

dynastický stát, se stal německy hovořící cizinec, jenž mohl být – i když neprávem – 

představován jako příslušník cizího, německého národa. 

……………………….. 



Habsburská monarchie zaujímala v … západo-východní polaritě jakési střední místo. Nejen 

proto, že tam v některých oblastech začala industrializace (a předtím manufakturní výroba) 

sice později než v Anglii, ale rozhodně dřív než v Rusku, ale také proto, že se tam 

prohlubovaly značné rozdíly ve vyspělosti mezi jednotlivými zeměmi monarchie. Zatímco 

severočeský a severomoravský region, Vídeň a část Horního Rakouska se začaly 

industrializovat zhruba o půl století později než Anglie, v Uhrách (s výjimkou Budapešti) a 

Chorvatsku ještě nezačala ani protoindustriální vývojová fáze. Hospodářský rozvoj západní 

části státu nicméně ovlivnil tržní vazby agrárního sektoru i ve východních oblastech. 

…………………………. 

Oblastí s nejvyspělejší vzdělaností a alfabetizací širokých vrstev obyvatelstva … nebyla 

nejrozvinutější hospodářská oblast – Anglie, nýbrž západní část habsburské monarchie, 

pozdější Předlitavsko. Stalo se tak důsledku školské politiky a reforem, které začaly za vlády  

Marie Terezie a pokračovaly za jejích nástupců.    

(Str. 55-60.) 

 

 

Část třetí 

Kapitola čtvrtá. Zápas o národní jazyk a kulturu 

4.1  Kultura jako nástroj národní mobilizace 

Hovoříme-li v této kapitole o kultuře, potom nechápeme tento termín v onom smyslu, jak jej 

užívají současní kulturní antropologové  či sociologové,  nýbrž ve smyslu dobovém. 

Současníci rozuměli tímto termínem především „vysokou kulturu“ – tedy díla literárního, 

hudebního a výtvarného umění – a brali zároveň v úvahu lidovou kulturu jako specifickou 

složku kultury národní. Potřebu společné národní kultury pociťovali tedy především 

příslušníci „národní elity“, nositelé procesu formování národa, poněvadž v ní viděli výraz a 

doklad národní svébytnosti. Proto je pochopitelné, že příslušníci státních národů věnují úloze 

národní kultury pozornost spíše v poloze symbolů a aktivit, kterými byla díla vysoké kultury 

popularizována mezi lidem. Naproti tomu badatelé, kteří kladou důraz na význam národní 

kultury pro národní život, přicházejí spíše z řad „malých národů“, pro které nebyla literatura 

ani další druhy umělecké činnosti samozřejmým dědictvím z předmoderních dob a kteří 

považovali umění především za nástroj národní (i občanské) výchovy. 

Zápas o utvoření svébytné národní kultury měl nejprve podobu úsilí vymanit se 

z myšlenkového světa osvíceneckého kosmopolitismu, který byl jako by ztělesňován 

převahou francouzské kultury na celém kontinentě. Kvalita místních kultur se poměřovala 

tím, zda se jejich díla mohou rovnat s francouzskými vzory. Od počátku 19. století však již 

můžeme sledovat postupnou uvědomělou krystalizaci emancipovaných národních kultur. Ne 

zcela přesně je tato emancipace spojována s překonáváním klasicismu a nástupem 



romantismu ve všech druzích umění. I když je to poněkud zjednodušený přístup, je zřejmé, že 

romantismus byl s nástupem moderní koncepce národa kompatibilní. Vyrůstal ostatně 

z obdobného duchovního ovzduší nejistot a krize identit. Jedna z jistot, kterou někteří 

romantikové v obecném znejistění a rozkolísání hodnot nacházeli, tkvěla právě v národu. 

Hovoříme-li o úloze národní kultury, nemůžeme tento vztah nazírat jako relaci mezi kulturou 

a abstraktním národem. Je třeba mít na mysli, že šlo – jako v každé umělecké tvorbě – o 

vzájemný vztah tří složek (tvůrce, dílo a publikum), přičemž každá z nich mohla zaujímat 

v kontextu národního života svébytné postavení. Národní charakter kultury byl vyjádřen ve 

všech třech složkách: tvůrcové ve své většině přijali dobovou stereotypní představu, že svým 

dílem mají a také chtějí přispívat ku prospěchu národa – a to nejen tím, že rozšíří jeho 

duchovní bohatství, ale i tím, že jej oslaví, nebo naopak podrobí ozdravné kritice. 

V podmínkách státního národa stáli autoři vědomě bez pochybností na půdě kontinuity staré 

domácí tradice, která v případě literární tvorby zahrnovala také samozřejmost užití státního 

jazyka. … Takovéto samozřejmé vědomí kulturní kontinuity národnímu hnutí obvykle 

chybělo: jeho předáci se – pokud to bylo možné – snažili kontinuitu obnovit a často teprve 

hledali autory a podněcovali je k tvorbě. Nejednou k tomu patřila snaha přesvědčit autory 

vycházející z tradice multietnického impéria, že jejich pravým kulturním domovem je národ 

vyrůstající z etnické skupiny, v níž se narodili. 

Bylo by zpozdilé a zavádějící aplikovat v tomto případě na díla národní kultury absolutní 

umělecká kritéria. I když šlo o díla hlásící se k „vysoké kultuře“, jejich úroveň nebyla stejná. 

Díla rodících se nových literatur v podmínkách nestátních národů obvykle nedosahovala 

úrovně odpovídající estetickým normám kultury státních národů. Pro naše souvislosti je 

nicméně rozhodující, že šlo o výsledek aktivit, které národní hnutí vyvíjelo ve snaze vyrovnat 

se etablovaným vyspělým národním kulturám. Lze dokonce konstatovat jistou pravidelnost. 

Budování národní kultury začínalo obvykle literární a divadelní tvorbou. Zpočátku si předáci 

národních hnutí kladli otázku, čemu má vlastně nově utvářená národní literatura sloužit: jde o 

to, přiblížit vlastnímu lidu výdobytky rozvinutějších literatur evropských národů, nebo o to, 

vytvořit svébytnou národní literaturu (a později i ostatní odvětví tvorby), která by splňovala 

náročná estetická hlediska? Všechna národní hnutí začínala s prvou variantou, ale dříve či 

později ji většina jejich předáků zavrhla a rozhodla se pro orientaci na náročnou národní 

kulturu. Splnění tohoto cíle nezáviselo ovšem jen na autorské základně, ale také na tom, jakou 

podporu nová kulturní tvorba nacházela u publika.    

………………… 

Příznačně se v 19. století adjektivum „národní“ stávalo jakousi visačkou kvality. Národní 

osobitost, vyjadřovaná především jazykem, stála zástupně za kvalitou díla, což pochopitelně 

takovou kvalitu nevylučovalo. V tomto názoru zajisté přežíval herderovský sen o tom, že 

smysl každé národní kultury je obohacovat kulturu lidstva: každé národní dílo bude 

příspěvkem ke všelidské kultuře.  Záleželo ovšem na akcentech. Francouzský kulturní svět 

byl natolik naplněn samozřejmým sebevědomím, že je nejvyspělejší národní kulturou světa, 

že kulturní tvorba ani nemusela reflektovat svůj vztah k národu. Tato samozřejmost šla tak 



daleko, že i antitradicionalistické vlny, v nichž se případně ozývala kritika nacionalismu, byly 

bytostně francouzské. To ostatně platí i o tvorbě anglické. 

Naproti tomu německá a italská kultura mnohem zřetelněji akcentovala potřebu národní 

kultury na vysoké úrovni – pokud možno na takové umělecké úrovni, která by se dokázala 

vyrovnat kultuře francouzské. Zároveň v těchto kulturách najdeme výrazně zastoupen 

explicitně vyjadřovaný národní, vlastenecký, či chce-li někdo „nacionalistický“ duch, a to i 

v odvětvích mimo literaturu. Ne náhodou byli velcí operní tvůrcové, jako R. Wagner a G. 

Verdi, zároveň považováni za ústřední osobnosti německé, respektive italské národní kultury 

a byli později často interpretováni – ať již pozitivně či negativně –v duchu přepjatého 

nacionalismu. 

Tento (a nejen tento) rys mají německá a italská kultura společný s národními kulturami, které 

vyrůstaly na půdě národních hnutí. Bedřich Smetana, nejednou kritizovaný jako „wagnerián“, 

byl tvůrcem české národní opery, Stanislaw Moniuszko tvůrcem opery polské, Edvard Grieg a 

Jan Sibelius se stali zosobněním národní hudby norské, respektive finské. Vědomí vlastního 

„opoždění“ a z něj pramenící potřeba vyrovnat se těm vyspělejším byla nesporně motivací 

nejen pro rozvíjení starší národní kultury německé, italské a polské, ale také nové národní 

kultury někdejších etnických pospolitostí, jako byli například Norové, Češi, Maďaři či 

Finové. Většina národních hnutí, která dosáhla během 19. století své fáze masového hnutí a 

jejichž sociální skladba zahrnovala také vládnoucí třídy a vzdělané elity, vytvořila na počátku 

20. století vyspělou národní literaturu a kulturu. 

Největší význam pro šíření národní identity měla pochopitelně literatura. S narůstající 

alfabetizací a s ustupujícím cenzurním tlakem se rozšiřovalo čtenářské publikum, přičemž 

významnou komunikační a uvědomovací roli sehrály čtenářské společnosti a budování 

obecních a městských, ale také soukromých výpůjčních knihoven. Sbírky na vydávání knih, 

respektive na budování výpůjčních knihoven se staly důležitým národně mobilizačním 

nástrojem. V některých národních hnutích se kniha v národním jazyce stal symbolem a 

„kódem“ národní sounáležitosti. 

Divadlo působilo jako faktor národní kultury ve dvojí rovině, z nichž každá měla starší 

historické kořeny. Na jedné straně bylo „velké“ divadlo platformou,na níž se setkávali a svoji 

vzdělanost dokumentovali příslušníci státních, respektive státně-národních elit. Toto divadlo 

si dlouho udržovalo tradiční vazby na stavovskou společnost, ale svým duchem se blížilo 

národní kultuře, takže se mohlo stát jakýmsi „svatostánkem“ národního umění a jazyka, 

místem, kde se utvářelo kulturní veřejné mínění národa. 

Na druhé straně to bylo lidové divadlo, které vycházelo z tradice potulných hereckých 

společností a bylo komplementárním nástrojem národní komunikace mezi vrstvami, jimž 

nebylo dovoleno překonat sociální a majetkovou bariéru, která je dělila od návštěvníků 

„velkého“ divadla. Jinak řečeno, zatímco velké divadlo hrálo svoji národně stmelující roli 

především v podmínkách státních národů, dostalo lidové divadlo, k němuž se řadilo také 

divadlo ochotnické, obdobnou funkci v národních hnutích, zejména v jejich agitační fázi. 

Téměř každé národní hnutí však usilovalo o to, vytvořit si skutečné stálé reprezentativní 

„národní“ divadlo. Čechům se to podařilo počátkem osmdesátých let, Estoncům na prahu 20. 



století. I po vzniku „kamenného divadla“ si ovšem, zejména v provinciích, svůj národně 

výchovný význam uchovávalo divadlo ochotnické. 

Specifickou složkou národní kultury se stala kultura lidová. Byla v pravém slova smyslu 

„objevem“ romantické doby, ale její postavení a funkce se lišily podle toho, k jakému typu 

národní kultury náležela. V kultuře státních národů hrála lidová kultura roli jakési okrasy, 

kuriozity, které se tleskalo, ale jež zůstávala na okraji zájmu. V národních hnutích naopak 

dostala lidová kultura místo, které jí vlastně nepatřilo: stala se symbolem „odvěkosti“ národa, 

dokladem vyspělosti národního génia. Čím slabší byla literární tradice přežívající z minulosti, 

tím větší důraz se pochopitelně kladl na lidovou kulturu. Proto v některých případech lidová 

tvorba tvořila dokonce zdroj základního národního mýtu (finská Kalevala, estonský 

Kalevipoeg, srbské hrdinské zpěvy), většinou však zůstalo u funkce inspirační a někdy i 

normotvorné. Národní konstrukce „lidovosti“ se v umění těchto národů n dlouhá desetiletí 

stala synonymem hodnoty a normativním základem národní tvorby. 

(Str. 203-207.)  

Převzato in: Miroslav Hroch: Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření 

moderních evropských národů. Sociologické nakladatelství (Slon), Praha 2009. ISBN 978-80-

7419-010-0. 

 

 

Otázky a úkoly: 

Čím se v procesu formování moderních národů od sebe liší národní hnutí a národní státy?  

Charakterizujte tři fáze národního hnutí (národní identita, národní uvědomění, národní 

mobilizace) a uveďte, která období ve vývoji české kultury a literatury v 19. století jm 

odpovídají. 

Které kulturní aktivity byly nejdůležitější pro rozvoj národních hnutí? Aplikujte na české 

poměry.                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 



Karel Hynek Thám: Z Obrany jazyka českého (1783) 

 

Kritické výpady Thámovy jazykové obrany z roku 1783 (první obrany česky psané a vydané) 

odhalovaly otevřeně především vinu soudobé šlechty a jejich nacionální vlažnosti na úpadku 

české národnosti, českého jazyka a literatury. Obrana zdůrazňovala zejména přednosti 

českého jazyka a jeho rozšířenost jako jazyka slovanského. 

… Delším vyčítáním horlivých předků našich a prací v jazyku vlasteneckém od nich 

vydaných nechci více řeči své šířiti, boje se, abych snad čtenářům mým tesknost nezjednal. 

Dosti již na tom, že láska k jazyku přirozenému srdce předků tak silně zanítila, že jednak když 

potřeba kázala, aby jazyka obhájili, rychle zbraně uchopivše, života pak svého srdnatě se 

odváživše, myslí statečnou a rekovnou o slávu jeho s nepřáteli svými polem se potkali. 

Takhle tedy otců našich pro zachování a vzdělání jazyka svého horlivá snaženství a hrubě 

předsevzaté práce, ejhle, hrozná nebezpečenství zmužile a hrdině podnikala! 

Rděte se hanbou potomkové jejich, daleko, daleko od šlépějí slavných předků uchýlení! Rděte 

se všichni, ježto, ó žel, v jazyku od předků vždy zachovaném, rozhojněném a zvelebeném 

nepovědomi jsouce, mrzce jím zhrdáte. Rděte se i Vy, kteří jste v ostříhání jeho nedbanlivými 

a lhostejnými se prokázali a snad, nastojte, zhouby jeho žádajíce, rozmanitých k vykořenění 

jeho rad podávali! O, jak truchlou pro Bůh za dnů našich jazyk český vzal proměnu! 

Nevypravitedlná zajisté jest nevážnost a bezsmyslnost jazyka, v němž zplozeni jsme, kteréhož 

předci chtíce zachovati válečným před nepřáteli hájili ramenem, lehce sobě vážiti, zavrci a 

dokona z vlasti své vyhlazovati! O, kdyby nyní ožili milí předkové naši, kdyby procitl M. Jan 

Hus z Husince, Bohuslav Lobkovic z Hasenštejnu, Karel Žerotín, Daniel z Veleslavína, Jan 

Amos Komenský, Bohuslav Balbín a jiní, ó, jak by se smutili, jak by žalostili, vidouce, jak 

jazyk jich milostný, od nich vždy velebený, za dnův nynějších od samých vlastenců hanebně 

zanedbán a potupen jest, přeušlechtilé pak jejich spisy a práce one onde po různu rozmetané 

práchnivějí, nastojte, a červivějí! 

Vás viním, ó, kleté zemané a šlechtici, ježto liknavostí a nedbanlivostí jste téměř zvášnivěli. 

Milost k vlasti vaší, kteráž vždy plápolati má, uhasla, nastojet, a hle lásku k vlasti v srdcích 

krajanů jižjiž se snad zaněcující, udusila! Vy, kterýmž příleží býti původci a podpůrci dobrého 

vlasti a slávy jazyka mateřského; tím pak příkladem krajné k podobnému úsilí chvalnému 

osten téměř pobádati, ó žel! kmen jste míjící a hynoucí velebností jazyka našeho, Čechům 

k útulnosti a lhostejnosti podnětu dávajíce a od podnikání prací vlasti platných zúmyslně jich 

odvozujíce. Skřemenili jste se, bídníci, vlast svou potupivše a o zem ji udeřivše. Neboť 

přilnuli jste k libostem rozkoše a nejmrzčí rozmary a prostopášnosti se vydavše, tápáte v nich 

a se pokřižujete. Úprava, skvostnost, zpupnost a lakota osedlala vás, tak: že není lze něčeho 

vlasti prospěšného obmýšleti, tím méně co předsevzíti a v skutek uvésti. 

Ó, běda vám! o kterýchž když potomkové někdy uslyší, drkotati budou! O, kýž raději jména 

vaše v potomství na věky zpráchniví, pomníce na vás, neobnovili trud a žalost svou. 



Vám však muži, rodem znamenití, milostí vroucí k vlasti zanícení, díky naše s ochotností 

vzdáváme, velebíce šlechetnost mysli vaší, vy ubohých truchlících Čechů jediná jste potěcha, 

ve vás oni doufají, na vás péči svou vmítají, ježto slávě od předků vzaté zlými obyčeji nedáte 

hynouti, žádné práce k navrácení květu jazyka našeho neliknujíce. O jak se blaží, ó jak plesá 

země česká, že v lůnu svém takových ještě chová vlastenců, kteří úsilím svým 

nejchvalitebnějším jak sobě, tak všem Čechům v potomství pověsti dobudou nesmrtelné. 

Truchlost nicméně a smutek nyní plesajícího obstupuje. Nebo nelze mně z mysli zahladiti, 

aniž mlčenlivostí pominouti příhod v zemi české k zhoubě jazyka našeho se dálých. Pročež 

jsa láskou k vlasti hnut, lidu veškerému světen je před oči předestřu. 

Skryto nebude, že ještě před třemi léty jistý spolek lidí (arcibiskupem) nařízen byl, ježto po 

všech krajích země české jako vlci hltaví, lítící a řítící se těkali, každý koutek vyslídivše, a 

kdekolivěk jakousi knihu českou uzřeli, byť dobrá byla nebo zlá, kvapně uchvátili, a jedva 

vnitř nahlédnuvše, násilím odcizili, a zhola jí nic nerozumějíc, ó žel! zprznili, rozsápali, 

zapálili, zedrali, ano i v oheň vmetali, a tak v niveč obrátili. Tím se zdálo, že počet kněh 

českých i nejznamenitějších zmenšen, jazyk náš zprzněn, chtíč pak a tužba bludníků ještě 

nenapravených, vždy více a více po knihách svých zapalována byla. Ó zhlupělost ukrutná! 

Zdaž každý tvor rozumný uznati nemusí, že rušením a pálením kněh jazyk každý svévolně se 

ochuzuje, vyhlazuje a ve věčnou se uvádí zkázu? 

Zdaž škůdcům a dráčům oněm na mysl nevstoupilo, že knihy, v nichž jediný toliko list neb 

řádek zcestný a chybný jest, přece vždy, opět jsouce opraveny, k platnosti a prospěchu lidu i 

nejsprostšímu sloužiti by mohly? zdaž jim nepřipadlo, že by z kněh, které by lidu sprostému, 

hlavy jsoucímu tupější, k čtení snad nebezpečné byly, člověk však rozšafný mozku jsa již 

pobroušeného, rozmanitého z nich prospěchu, nejméně čisté a neporušené češtiny nabýti 

mohl. A v pravdě, kdyby v nich sami kněží naši byli čítali, věcí v nich obsažených pilně 

stihajíce, byli by námitky odpůrců svých mocně porážeti a odvozovati uměli. Ano, pravím, 

kdyby z kněh českých výborně sepsaných jadrnou a neporušenou češtinu byli vybírali, 

v kázních svých ji užívajíce, nebyli by mnohdykráte pravdou dotýkáni od mužů, ježto láskou 

k vlasti hnuti jsouce stydí a hanbí se za Čechy v jazyku vlasteneckém nedospělé. Kdyžto 

v okolních krajinách, to jest v Žitavě, v Halle, v Buděšíně, v Dobrosoli, v Trnavě, v Berlíně, 

v Břehu na jazyk český větší pilnosti a snažnost se vynakládá nežli u nás. 

O vzezřete, vlastencové, kteří jazyka svého dle příkladu svrchu pravených zemanů opovrhše, 

žádné posavad péče o znalost a vzdělání jeho jste nevedli! Neboť zdaž zkušenost toho 

nedotvrzuje, že mnozí z vlastenců z jazyka otcovského ani zbla neumějí, a umějíce jej, za něj 

se stydí, drze jej lehčí a hyzdí? 

Neužasni nad tím, vlastenče laskavý, ale pomni, že na větším díle lidé češtině sprosta 

nepoučení, přeušlechtilých vlastností jejich neznajíce, a mnohdykrát k znaučení obtížné a 

nesnadné výslovnosti její neschopní a líní tak důtklivě o ní pleští a žvou a jako slepci o 

barvách bezsmyslné rozsudky činí. 

Veškeré však oné zlobivé zběře důtky a utržky marné a ničemné jsou. Neboť jeden každý 

v jazycích zběhlý člověk usvědčiti musí, že jazyk slovanský neb český takovými jest 



ošlechtěn vlastnosti, že v nich právně cizích jazyků dalece přesahá. Věc jistá jest, že jazyk náš 

v dokonalosti a jadrnosti nad jiné předčí. Neboť jak se rozum náš v tom chválí, když věci tak 

jak samy v sobě jsou, rozumí a chápe, tak též i jazyk, když věci tak, jak v přirození svém se 

dějí, vyslovuje, tak sice, že jedné každé věci přirozený hlas, hlahol, hluk, křik,chřes, šut, šept, 

zvuk v uších našich takměř rozléhati se zdá, a odtud podstata její v mysli naší se vypodobňuje 

a vytváří … 

… Že pak také jazyk český netoliko v Čechách, Moravě, Polsku a Slezsku, nýbrž i v Uhřích, 

v Slavonské, Chorvatské, Srbské, Bosenské, Bulharské, Valašské, v Ukrajinské, Ruské, 

Tatarské zemi, v Moldavě, též i v Turecké, Natolské zemi, až k Arménské a Perské rozšířen 

jest, žádnému zapříti nelze. Zmoudřete tedy již jednou zhloupělí a pošetilé tvorové, nechtějte 

více potupovati a zavrhovati jazyka onoho, o kteréhož užitku rozmanitém a vlastnostech 

znamenitých dosti již nyní přesvědčeni jste. Neb zdaž tupost a pošetilost naše tím jasnější 

nebude, čím urputněji a zlobivěji pravdě světlé na odpor budete? Běda pak nám, ježto o 

vyhubení milého jazyka našeho jste se pokusili. Vyhněte z vlasti naší, lidé krutí, do pustin 

dalekých, tak pak osamělí strasti toliko a lopoty pociťte, mrzkých poklesek, v touhách a úpění 

pykajíce. Pomněte, bídníci, že zálohy jazyku českému stojíte nadarmo, neboť žijí ještě 

Čechové, kteří vlast zamilovaně, o rozšíření slávy její všimchtíčem a úsilím se snažují, tak 

sice, že i krajanů přání a štědrotou svou vzbuzují, aby ztužíce mysl a žádných se nehrozíce 

pohrom, perem svým, všemožně ji zvelebovali. A věc jistá jest, že mnozí z našinců za dnů 

nynějších se vydařili, ježto ochranou těchto mocných mužů, jakož i ostnem nějakým 

ponuknuti, nejen slavné příběhy a paměti české země již v zapomenutí přišlé snažně 

shledávají, spisují a v známost uvozují, alebrž i učené práce a památky předků zprvu 

navržené, po koutech rozmetané, dílem zetlelé opět na světlo vynášejí. Pročež znajíce také 

muži oni mocní, cit vlasti žádostiví, že netoliko rozšíření příběhů a učenosti vlastenecké, ale 

též vzdělání jazyka přirozeného národy oslavuje, nikdy zajisté jazyku českému zahynouti 

nedopustějí, nýbrž chrániti jej a obhajovati, jak v skutku mnozí již počali, neobmeškají … 

Karel Hynek Thám, Obrana jazyka českého proti zlobivým jeho utrhačům, též mnohým vlastencům 

v cvičení se v něm liknavým a nedbalým. Podle původního vydání upravil K. Kačer, Praha 1918, str. 

16-23, 33-34. 

Převzato: in: Obrození národa. Svědectví a dokumenty. Melantrich, Praha 1979, str. 51-55. 

 

Otázky a úkoly: 

1. Thám vidí neúctu k mateřskému jazyku jako mravní problém. Z čeho tento jeho postoj 

pramení? 

2. V čem vidí Thám přednosti českého jazyka před jazyky jinými? 

 

 



Josef Jungmann: O jazyku českém rozmlouvání druhé (1806)  

 

 

Druhé rozmlouvání o jazyku českém z roku 1806 psané v podobě místy až vášnivého dialogu 

mezi Slavomilem a Protivou není jen obranou národa, jeho jazyka a národně buditelských 

snah. Jde o významný programový dokument, kterým vstupovala do života české obrozenské 

společnosti nová buditelská generace. Josef Jungmann vyšel ze vztahu mezi kosmopolitismem 

– „světoobčanstvím“ a láskou k národu – vlastenectvím. Dokazoval, že každý národ nalézá 

místo v lidstvu právě ve své národní individualitě. Dospěl ke ztotožnění národa a jeho jazyka; 

láska k mateřskému jazyku je pro něho současně nejvýraznějším znakem vlastenectví. Kritikou 

germanizace vyřazující český lid z úřadů a bránicí mu v uplatnění ve veřejném životě 

proklamoval jeho právo na všestranné vzdělání v mateřském jazyku. A aby lid a národ mohl 

toto právo uplatnit a povznášet se tak k vzdělanosti, potřebuje nejen svobodu řeči, ale též 

vlastní literaturu. V Jungmannově argumentaci vycházející z osvícenských a humanitních 

ideálů nalezl vyjádření novodobý český nacionalismus. 

Protiva. Nenadál jsem se v sboru včerejším, že by z ust dávno prohlášeného světaobčana 

(kosmopolity) tak horlivá obrana jazyka českého se pronesla. 

Slavomil. Světaobčana? – horlivá obrana? To první od vlídnosti vaší za poklonu tím raději 

přijímám, že takť se radovati mohu, an jsem vám poněkud podoben; než to druhé? – inu, 

každý má svého koníka z rákosí, na kterého zasedna rád v zázemí končiny paluje. Já zajisté 

toho nepřím, že na svém zaháleti nemohu; myslíte však, že mezi těmi dvěma slovci jest 

nějaký odpor? 

Prot. As takový, jako jest mezi těmito: býti a nebýti, nebo dokonce mezi milovati a 

nenáviděti. 

Slav. A kterak to? prosím. 

Prot. Buďto že vpravdě kdo světaobčanem jest, a ten ovšem celý svět zároveň miluje, nebo 

ale některou jeho částku za obzvláštní lásky své předmět vyvolil, a ten světaobčanem být 

patrně přestává; nýbrž bojím se, aby taková stranná láska jedné snadno v nenávist druhé 

částce lidí nepřišla. 

Slav. Co se mne tkne, já o světaobčanství (kosmopolitství) docela jiného jsem mínění. I 

mním, že se tak láska k vlasti s láskou k ostatnímu světu, ač v rozdílném, nicméně v dobrém 

stupni, jako láska k příbuzným s láskou k sousedům má. Než o tom jindy. Včera tady jsem se 

vám zdál horlivěji rozmlouvati s tím poněmčilcem? – Než medle, vidoucímu mně uprostřed 

vlasti nevlastenctví tak náramné, Čecha rodem, an všemu, což dědům jeho svaté bylo, se 

rouhá a posmívá, domácí tupí, cizí chválí, těch nenávidí, od nichž žije a tyje, - možno-li, 

prosím, aby kdo horlivosti pojat nebyl a té nejpřísnější nevole proti synu vlasti nehodnému 

necítil? 



Prot. Možno-li vám vlastně, opravdu nevím; to jediné vím, že tudíž za horlivost svou viděti 

jste musil na pokání, jak odpůrce váš, jakož při půtkách obyčejně se děje, tím pevněji na svém 

zůstal. Já, co chladný vás obou posluchač, snadno jsem se varoval svědčiti jedné neb druhé 

straně, oleje do ohně líti; nýbrž toho prospěchu přitom jsem užil, že v obapolně zahřitém a 

tudy jako plynutějším vtipu vašem, velice jsem se kochal. 

Slav. Praváť jest to moudrého povaha, z pošetilosti jiných rozumného prožitku nabývalo. Než 

tenkráte neodnesl jste jeho zadarmo. Pokud zde sedíme pod tímto věkovitým dubem, který 

snad mnohému poctivému Staročechu chládku a přístupu poskytl, povězte mi, prosím, komu 

z nás sám u sebe jste dal za pravdu, neb co smejšlel jste o tom celém našem rozmlouvání? 

Prot. S jednou výminkou. 

Slav. Přijimám ji, buď jakákoli. 

Prot. Byste poslyvše mne zůstal studený. 

Slav. Zůstanu jako led. 

Prot. Nemálo jsem se divil, kterak jste zvláště vy celé to rozmlouvání od hlavní věci na jinou 

a docela rozdílnou přivedl; aneb ať zřejměji dím, od lásky k vlasti k lásce jazyka českého se 

uchýlil; což mi tak směšné přicházelo, jako když tam Lucianův Jupiter rozběhna se svým 

mnohohrotým hromem na zapírače Bohů Anaxagora, sám nevěda jak, udeřil do chrámu 

Kastora a Poluxa, kteří mu ničím neublížili, ježto zatím filosof bez nejmenšího ourazu vyvázl. 

Slav. Chrám spartánských blíženců a Anaxagor filosof ovšem věci nestejné byly; jestliže pak 

mezi vlastí a jazykem vlasteneským táž nestejnost, tož bychom arci daleko za cíl byli házeli. 

Než, dovolte, ať se vás zeptám, jaký národ přebývá v Rakousích? Řeknete zajisté, Němci! na 

týž způsob Francii Frankům, Rusii Rusům připíšete; aniž zapřete, že všickni tito svou zvláštní 

vlast mají. Nuže, což právě tím je dělá, aby Frankové, Rusové, Němci byli? 

Prot. Zvláštní jich každý obec a správa! 

Slav. Než co, kdyby se všecky jich země pod jedinou správou spojily, zdaž by přece jako prvé 

tolikerými byli národy? 

Prot. Byla by to jedna obec v Němcích, Rusích a Francích záležející. 

Slav. Jedna, ale rozdílných národů. Každý ten národ sebou by obmezen byl a mním, že by 

nenamluvil tak snadno Rusovi někdo, že Francie jeho vlast jest. Sami Francouzové, ač že jako 

nejhlavnější světaobčané všudy doma jsou, neopominuli by svého Zárejnska, jakožto vlasti 

své, plnou hubou zvelebovati. A medle, tu kde by jedna správa, jedno právo, jedno, dejme i 

to, náboženství panovalo, odkud přece ta patrná rozdílnost mezi těmi národy pochází? 

Prot. Rozumím vám: míníte, že jazyk jest to, an obmezuje národy a vlasti jejich. Než co 

kdyby místní okršlek snad to byl, jejž vlastí nazýváte? Dejme tomu, že by Francouz ve Vídni 

jsa zrozen a vychován, o vlast svou tázán byl: může-li, nelhaje zapříti, že Vídeňák jest? umí-li 

německy, čili nic, na tom nezáleží.  



Slav. Velmi mnoho. Neuměje německy, vůbec za Francouze jmín bude. 

Prot. A co, kdyby takových Francouzů buď ve Vídni, buď v okolí jejím více, až i na tisíce 

bylo? 

Slav. Tu by se patrně dělili, a jako jsou u nás čeští a němečtí Bojemové, nápodobně by tam 

němečtí a francouzští Rakušané byli; vždy však dva národové v jedné zemi. 

Prot. Tedy v jedné vlasti? 

Slav. Pokud jistou země částku, neboliž jisté z hor, dolů, řek a lesů pozůstávající okolí vlastí 

nazýváte, nepřím se, a na ten způsob celá naše, jakkoli prostranná mátě země jedinou bude 

všech národů vlastí, a přece, že více na zemi vlastí jest (vyjímaje ty vaše světaobčany), žádný 

potud nepochyboval; aniž, pokud mně známo jest, přirozenost zvláštní tak nazvané vlasti 

obehnala nějakou hradbou, aneb plotem jakýmsi viditedlným opatřila, tak aby jedné každé 

z nich věčné byly vykázány meze, a ona za hodnými toho příčinami menší nebo větší býti 

nemohla. 

Prot. Vidím že, nechci-li, aby se ten led docela rozjihl, ustoupiti musím. Tedy kolik jazyků, 

tolik národů, a kolik národů, tolik vlastí? 

Slav. Jelikož již částka země s svými obyvateli dle jazyků rozdílným právem vlast slove – 

Prot. Čechia tedy částkou Bojemie, a v Uhřích nejméně trojí vlast, a co přitom 

nejutěšenějšího, hezky pomatena jest!  

Slav. Smějte se do vůle; jinák není. O jméno se nehádáme, nýbrž o věc samu; a mním, kdyby 

český národ se poněmčil, aneb jakýmkoli jiným způsobem pošel (čehož navzdory 

nenávistníkům českým jeho duch ho chraniž a ostřež), že by jméno Čechie zemi té tak málo 

náleželo, jakož jí náleží ono Bojemie, an v ní dávno žádných Bojův více není. Tedy-liž včera 

cíle tak hrubě chybeno? Nebo jestliže vlasti bez národu, národu bez jazyku zvláštního 

pomysliti nelze, dokládám ještě jednou, že se žádný, kromě kdož jazyk národu svého miluje, 

pravou lásku k vlasti honositi nemůže. 

Prot. Vy byste obra překonal. Tím téměř přemluven jsem, že jakási národu bytost v jazyku 

jeho záleží. Věru! Slavomil domnění svá, buďte ona sebe vzácnější, výborně ohrazeti zná. 

Slav. Zkoušíte mne, příteli! Vy, jsa milovník a znatel staré i nové literatury, víte dobře, kterak 

každý ve světě národ o svém jazyku smejšlí. Znáte ono Římanův na vtírající se cizozemce 

neustále nevražení, aniž třeba připomenouti vám Juvenála, an jako všech vlastenců zástupce 

ty Grékuly tam nehodně mrská; chcete starší překlad? máte jej na nejstarším, od něhož 

památky jsou, národu, hebrejském: celý zákon pln jest lásky rozpálené k vlasti a jazyku. Ale 

proč hledati u mrtvých, čehož u živých dosti! Frankové až pyšně rozprávějí o jazyku svého 

rozšířenosti a slávě; Angličané svého sílu, hojnost a krátkost, ač že ta jej nemálo štěkavým 

činí, horlivě zastávají. Což Němci? ti zajisté jednou rukou vynálezky učení a umění 

francouzských dychtivě vždycky uchvacovali, avšak druhou všemu, co se u nich pofrančiti 



chtělo, vidliček podávali; a nečetli ste, kterak nedávno ten Němec tam
1
 na toho Rosanína se 

rozčepejřil, že prý se pokusil postaviti tu otázku: Lidé-li Němci? – a ji zodpověděl sobě: to 

prej Bůh ví! aspoň tak vyhlížejí jako lidé! – A neslyšeli ste toho povyku, co tam vedl
2
 ten ne 

nevtipný, ač (mezi námi) syrový Maďar proti Slovanům, jak vůbec, tak zvláště uherským, 

jimž toliko cikány a židy v podvodu překládá; a proč? Že jeden Němec
3
, který ani jedněch ani 

druhých neznal, Slováky a Němce nad Maďary pochválil. 

Prot. Vše to pohříchu svědčí, že svět, an tak drahný čas jest, posavad nezmoudřel. Ony 

výborné myšlínky o povšechné obci, o všeobecném jazyku, o pokoji věčném, zůstanou tedy – 

Slav. Čímž byly na počátku – pěkným snem! Ten moudrý a mocný přirozenosti správce, 

kterýž působí, aby ty vaše španielky a ty mé holandské tulipány, čím dále tím více, ony 

k ovcím, tyto k tulipánům českým podobnější byly; kterýmž vinnému kři rovně tak jako 

královskému jablku náležitý prouh země vykázal, nás obělil, Maury očernil: kterýž, ať dím 

všecko, ani dvou ve světě zrnek písečných docela sobě rovných neučinil, ten správce, pravím, 

nedopustí, aby ta ve všech věcech panující rozmanitost podivná v jednom pokolení lidském, 

aneb jen v jedné vlastnosti jeho jednomu neb druhém  mudráčkovi kvůli, aneb dokonce 

lidskou mocí zrušiti se měla. 

Prot. Ačkoli sám pochybuji, že by kdy jeden jazyk, byť i jakási nadpřirozená moc vešchněm 

národům dnes jej v usta vložila, dlouho se udržeti mohl, aby ho nový Bábel nerozdělil: 

nicméně za to mám, že jak bez ujmy oné vpravdě velebné a divné rozmanitosti, tak bez ujmy 

osobnosti své národ český poněmčiti by se mohl; nebo ani ten nejsubtilnější závěrek toho mi 

nedokáže, aby týž národ, proměniv jazyk svůj, zítra byl proto jiným, než dnes jest, národem. 

Jen se přiznejte, že jakýsi záblesk od toho jazyku českého oko vaše zarazil, aby vám, 

vezmouce to bez předsudku, že jeden jazyk jest jako druhý, nelze bylo pochopiti. 

Slav. Mohl bych vám odpovědíti, jakož odpověděl onen filosof učící, že smrt a život jedno 

jest, tážícímu se, proč on tedy živ jest a neumřel? Pro touž příčinu, vece, že to jedno jest; - 

aneb tím vás odbýti, že ovšem jedno jest, jestli růže od přirození červená aneb bílá; nicméně 

dívky naše by to nesoudily za jedno, aby jakoukoli růží pěkná ňádra svá ozdobily, nýbrž 

každá by rozvážlivě vybrala tu, která by k pleti její nejlépe se hodila. Ale odstupte šprymy, 

kde rozmlouvání tak vážné místo má. Kdyby vaše filosofie kosmopolitská byla filosofií 

veškerého světa, řekl bych, jako tam Carnot ke konsulátu a císařství Bonapartovu, že první 

jsem, který se snáším; ale dokud nejvýbornější lidé u vzdělaných národů s všeobecnou 

povahou zpívají:  

       Franky budouce, budem národ, ne však ale  Němci.
4
 

Aneb: 

      Každý národ jest živ, pokavad přemilý mu jazyk zní  

                                                           
1
  Jen. Lit. Z. 1803 

2
  Wielands Merkur 1803. Nro 10,11. 

3
  Zeit für eleg. Welt. 

4
  Gleim. 



        Mateřský, s ním, ach! jestost jeho hasne nejistá,
5
  

dotud tuším bez hany smím přáti, aby národ můj milý raději s druhými národy chyboval, než 

aby zadal to neposlední slovanské jméno své a bytnost svou, zadaje ten drahý poklad – jazyku 

svého, pro který od předků jeho mnoho krve prolito bylo. – Ale nechtějme odkryti té rány, 

ledva zemřelé – nebo kdož by medle z Čechů bez bolesti na ni pohleděti mohl? Než co, kdyby 

to, že jest jeden jazyk jako druhý, znělo pěkněji než pravdivěji? Zdaž každý národ nemá 

svého zkušení a jako vychování vlastního? A není-li jazyk jako sklad veliký všeho umění a 

vší vědomosti lidské, kteráž ním od otce na syna, co zvláštní jedné každé rodiny bohatství 

přechází? Co více? Jazyk jest ta nejvýtečnější, dle zvláštního země prouhu, mravů, smejšlení, 

náklonností, a dle tisícerých každého národu rozdílů uzpůsobená filosofie, a tudy, jakož každý 

účinek k své příčině se nese, tak on složením, zvukem a povahou svou ten nejjistější a 

nejvěrnější obraz počátku, zobecnění, zdělání, povahy a způsoby samého národu představuje, 

takže v jednom jazyku jako celý národ žije a jej co známku a důvod osobnosti své přednáší, 

jeho zkoumání sám neomylně vyzkoumán bývá a jím samým od jiných národů tak se dělí, 

jako se dělí člověk od druha jiného vychování a zvedení. I může tedy vlastenec, nic se 

neohlédaje na jisté zámezní filosofy, bez bázně, že by v ouhonný  předsudek upadl, milovati 

jazyk jakýkoli národu svého, ano, ať dím ještě jednou, jelikož to jistému lidu dosti praveno 

býti nemůže, bez lásky k vlasteneckému jazyku na lásku k vlasti, t. j.  k národu svému 

pomysliti nelze jest; a Čech tedy zárovnou smělostí zpívati může: 

       Němci budouce, budem národ, ne však Čechové více! 

Prot. Tenkráte (mezi námi) po celém tom ledu veta! an již nejen vlastenský, ale i ten 

básnířský oheň vás rozehřál. Ale ti Čechové, co se tak trpělivě jako ta růže sličná na bílo 

z červena barviti dávají, aniž se bojí, že by jsouce bílí růžemi býti přestali, a co se při 

německých mravech, způsobu a řeči tak výborně mají, žeť i nerádi jsou, když jim kdo těch 

dřevních jejich českých připomene, ti, pravím Čechové musejí býti velmi prozaičtí lidé, že se 

citlivost jich tak náramné změny, jakou vy v poněmčení jejich vidíte, neleká; zdá se, jako by 

je změna ta nic nebolela, ano i příjemnější jim byla, než snad poupěti zmotejlení jest. 

Slav. Vědomo jest vám, že člověk v roztrhaném kabátu všeho mluviti nesmí. Divíte se však, 

že ti motýlové, nebo raději brouci (tak jsem je z mládí jmenovati slýchával) lépe se mají, 

vyssávajíce pro sebe kvítí lučné, nežli včeličky, které pro obec zásobu strednou pracně 

sbírají? Jsou to hladoleti, jichžto bohem břich jest, a jestliž ten pln, co jim do vlasti a národu? 

Dejte takovému sobíku jísti, a chcete-li, on vám zapře nejen vlast, ale i matku a otce svého; 

tak málo se víže přirozeným zákonem! Však on vždycky najde pěknou zástěru hanbě své, 

buďto pokrče ramenama dí vám, že tak osud to nese, nebo konečně za filosofa se vydá, 

jelikož mní, že těmto pěkně sluší, nižádné vlasti nemíti. Aby o své spoluobčany dbal, příběhy 

národu svého čítal, k tomu ho ani prosbou nepřivedete; a jak by medle čítal, ano česky neumí 

a v němčině jen jednostranně předky své sezná, ač že ani v němčině nečítají hrubě takoví 

Nečechové letopisů o národu svém, bojíce se, že by dočtoučím se, jak šlechetní byli otcové 

jejich, vlastní svědomí jim odrodilost od nich připomínalo a z hrdin pošlých darebáků spílalo. 

Což tedy, chtí-li ujíti zjevného na ně prstem ukazování, zbývá jim jiného, než aby se doma i 

                                                           
5
  Virág, básník uherský znamenitý. 



vně za Němce vydávali, jelikož vidí, že Čechové od dávna tak zdvořilí jsou a Němců, kteří za 

20 i 30 let mezi nimi bydlíce česky naučiti se nemohli, beze všeho smíchu snášejí: jednák tu 

oni zdvořilost mají jenom k těm cizozemcům, že nechtí uraziti práva hostinství, a nejvíce, že 

mají outrpnost s neschopností jejich, jelikož sobě oni na těžkost jazyka našeho náramně 

stěžují a on jim tak protivný jest od přirození jako psu vřelé kroupy, ač že uřady naše jim 

k duchu jdou a chléb náš jako med chutná: ale s našinci, nevím, proč by takovou outrpnost 

měli? Na ty celá potupa a vzhrda jich slušně naléhá, že směli potupiti vlast svou, žežhule! 

sebírající pérka po pávích, a znajíce se k stádu cizímu, a kyhajíce s ním; odkudž by dávno již 

vyštípáni byli, leč že tamtíž, trpíce ujmu na západ, počet svůj k východu rozhojniti hledí, 

třebas jenom žežhulemi opovrženými: však ona chlouba dobře se hodí k pejše a bohužel, čím 

dál, tím tíže jest je rozeznati. 

Prot. Aj, aj! toť nějaký Satyr z podšívky vám hledí! Smál bych se, kdyby se ty žežhule na vás 

sesuly a hodně vám, jak tam Lucianu filosofové, vyzobaly a vyrvaly. 

Slav. Kdybych jim to řekl německy; - česky nerozumějí, neb aspoň se staví, jako by 

nerozuměli, bojíce se, kdyby jednou nekyhali, celý svět by zvěděl, že jsou nevděčné žežhule. 

Jednák nechť přijdou, tuším, že bych jako Lucian hodného soudce nalezl. 

Prot. Neradil bych vám k rozepři v tento čas, jelikož pro drahotu všech věcí i na spravedlnosti 

hrubě přiskočilo. Ale bez šprymů, Slavomile, rozmlouvání naše stalo se nad nadání 

opravdovější, budiž, jak pravíte, že jen potud Čechové zůstanou Čechy, pokud česky mluviti 

budou: než, prosím, co na tom, jestliže oni Čechové jsou nebo Němci, jenom když šťastni 

jsou; čili mníte, že by Němec nemohl tak šťastný býti jako Čech? 

Slav. O milý Protivo, rozumějte mně lépe. Nejsem tak mdlý, abych to myslil. Já sobě vážím 

Němců, co jiného národu osvíceného, a každý Čech tak pravotný bude a vyzná, že jim 

v umění a učení aspoň tolik, co oni sami Francouzům, dlužni jsme; kterak bych mínil, že by 

pro to samé, že Němci jsou, šťastní býti nemohli, ježto já sám to, co je šťastné činí, učení a 

umělosti jejich vysoce velebím a miluji? Ale mohou-li Čechové, pokud to jich poněmčování 

trvá, šťastní býti, to věru jiná otázka jest. Uvažte sám a suďte! Pouhý Čech ode všech ouřadů 

vyloučen jsa, ani mizerným nádenním písákem býti nemůže, nýbrž jako tam u Egypčanů ku 

pluhu nebo šídlu otců svých zaklen jest, ježto zatím cizozemec nadutý v správu zemskou a 

prospěchy jeho se uvazuje; aneb velkým nákladem a prací k ouřadům ten klíč německý 

zjednati sobě musí, ve školách, očkovaných sice němčinou, ale k tomu nejvíce hodných, aby i 

ten poslední znik vtipu českého udusily; v nichž by i nejbystřejší hlavě za čtvero i patero let 

nebylo možné se naučiti kromě tomu německému bukvaru, hezký od slova k slovu, jako by na 

modlánky hrál. O porozumění věci, pohříchu! dbání není žádného, a k posledu vyjde ubožák 

jak všel, jen o něco tupější. Zdali vás nepřivítali jako mně, Čecha pouhého, s pouze 

německým slabikářem, snad abych zapomena česky, neuměl německy? Vás-li v kvadrátku 

magistříček neujišťoval jako mne tisíckráte, že Němec jsem, že němčina má řeč jest mateřská, 

ač že matce mé německého slova nikdy ani na jazyk nevstoupilo? A co študia? zdaž i tam, co 

by se nejvíce učiti mělo, u mládeže se nepředpojímá? Těch zajisté žák český buď pro 

nesnadnost dvou řečí neznámých, z nichž jedna neučí se tak, jak by se žádalo, brzy se odstraší 

a do dílny nebo na pastvu se vrátí, jestliže poštudentiv se více mrzkým povalečem nebude, - 



aneb pak všecku nesnázi zmužile přeskočí, a konečně buda výborným Němcem, Čechem býti 

přestane a k ouřadům v Čechách není mnoho lepší než Němec. – Netrpí-li sama při tom 

spravedlnost? Zdaž na tom jest dosti, že právům, takměř pouze německým toliko soudce 

rozumí? – Zdaž od našich ouřadů pouhý Čech spravedlnosti bezpečně nadíti se může? 

Prosebný jeho list český buď se zavrhne, buď, že žádný mu rozuměti nechce, do němčiny 

třebas naopak překládá, jsa podáván od Kaifáše k Pilátovi, an zatím každý škrabák nad ním 

frní, že německý není. A tak Čech, chce-li k svému vol nevol právnímu příteli, často řekl bych 

nepříteli, a opět na větším díle – Němci, do rukou se vrhnouti přinucen jest. 

Prot. Než odkud medle v českém místě sudí Němec, jelikož dle opatrného rozkazu při 

zkoumání za soudce zjevný se rozdíl mezi Němci a tak nazvanými obojetníky činí? – 

Slav. Činí jedno pozdě! Potom každý, ať jen něco po chůvě leptati zná, nebo dobrého jitra po 

česku dáti umí, za obojetníka, kterýmž ovšem v jiném smyslu býti může, se vydává, a tak 

zaobchází nejvyšší vůli; ale možné-li, aby jazyku, jemuž 15 let učiti se zameškal, v tom 

posledním, prací předůležitou zaneseném roce, naspěch se naučil? – Pravda, že Čechovi 

usudek český vydati se musí, ale pro Bůh, český-li? – kolik Linakrů cíditi by jej musilo, aby 

český smysl z něho se vytvořil? – Než nechci vás dlouho voditi po kancelářích, jichž jména 

samého, snad ne bez příčiny, mnohý se leká, to řeknu toliko, že mne po každé demokritský 

smích napadá, kdykoli ten německý lístek Intelligencí
1)

 do ruky vezmu a čtu, kterak tam neb 

zde pouhý Čech k dostavení se pod trestem se povolává, nebo veřejnou dostává zprávu o 

nápadném dědictví, rozchvacováné statku jeho a tisícerých věcech užitečných a potřebných, o 

nichž se celá německá říše snáze doví, než právě ten, koho se týče, jelikož tuze mnoho jest od 

něho žádati, aby Čech jsa, noviny německé, jimž nerozumí, kupoval a sobě vykládati dával. 

Což tak za právourážné uznáno jest, že samo nejvyšší řízení veřejně prohlásilo,
6
 že žádostivo 

jest, aby list Intelligencí také českým jazykem se vydával, jako by pravilo, aby se Čechové 

styděli jeden na druhého německy, rozuměj on neb nic, volati a mluviti. Prospěje-li to laskavé 

země Pána pokynutí? – Čas nejlépe ukáže. 

Prot. Na ten způsob Čech přece šťastný jest, jelikož ani sám neví, co mu chybí. 

Slav. Tak šťastný, jekož ten usměch váš jej šťastným býti dokládá! Bohužel, že ne šťastnější! 

Než jaký div, když není umělejší! A může-li to, pokud celé umění v rukou Němců jest? Čech 

velmi málo zví o vydokonaleném hospodářství, málo o přirození, vědomostech a jiných 

věcech, vzdělanému národu potřebných: ježto zatím Němec nejen z tolika učených spisů 

prospěch svůj béře, nýbrž i všelikými spisy potřebnými, co nějakými rukovětmi ku všemu 

umění a vědomosti hojně opatřen jest. I pomlouvá-li ten potom jej, že není tak správný jako 

lid německý, že není k dílnám rozmanitým a fabrikám způsobilý; medle není-li hoden 

poklepnutí, jako v bájkách pravice, ana své sestře levici nemotornic předhazovala? Bláznová! 

kdyby člověk cvičil obě bez rozdílu, což by překáželo, aby jí levice ve všem nebyla rovna? 

Prot. Co se týče hospodářství, ba i jiného umění, mním, že by v tom duchovní pastýřové a 

učitelé školní lidu přispěti mohli, an by příklad jejich více vydal, než knihovny spisů 

nejvýbornějších. 
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Slav. Dejme, že tomu tak jest, ač že veliké pohnůtky mám toho příti, dejme i tomu, že slušno 

jest, aby duchovní také v tělesných potřebách lidu dobrou radu posloužiti mohl: než, prosím, 

žádati-li se od něho může, aby on všecko ve světě uměl a v tom smyslu všecko všem byl, aby 

příkladně štěpoval, oral, včely přehlížel, snad i rozepře vedl a rány léčil? I kde by zůstaly 

povinnosti jeho duchovní, kde umění pěkná a svobodná, bez nichž by, jak zkušenost učí, málo 

ovčičky své předčil, a byl by jeden ze stáda, boje se strašidel, jako hospodyně jeho, a hlásaje 

slovo boží na kazatedlně, jako by v čeledníku mluvil; kde posléze to, jehož ujmy želela-li by 

nátura velmi?
7
 – Učitelé? – Kolik, medle, mezi nimi Borových, Pavlovských a Michálků? 

Nežádejmež pro Bůh, aby za skrovný plat svůj ještě i učení byli; ach, nežádejme takové 

pustoty u cymbálu a džbánku! – 

Prot. Vše to arci důvodem jest, že kde větší umění váha, tam i dělnost, pilnost a způsobilost se 

nakloňuje. Než to vás nejvíce těšiti může, že právě vzdělaným jazykem, jakož německý jest, 

umění nejlépe do národů přijde; a myslím, že Čech uvykna němčině, v umělostech a vzdělání 

dříve a snáze prospěje, než aby v svém jazyku od dvou set let, jakž na to sami Čechové 

naříkají, zanedbaném, vzdělávati se měl; ježto snadno to každý pochopí, že snáze jest, stu 

knihám v cizí řeči porozuměti, nežli jen jednu dobrou sepsati. 

Slav. Že umění s jazyky do země se vnáší, kdož pochybuje? Ale zůstane-li umění to v jazyku 

cizím, aniž s velkým národu zástupem se sdělí, tuť myslím, méně prospívá nežli bohatství, 

které tam pan Stejskal za žíto shrabuje a ve sklepě pochovává do truhly železné; tomu 

Vejskal, synáček otci na lejtka hledící, jen co z domu ho provodí, víka otevřít poběhne a 

uplnou svobodu i oběh mezi lidem požitečný způsobí. Ale kdo způsobí doma oběh náramné 

učenosti pana Vševěda? Ten umí všecky jazyky, jen ne český; učenosti pak má tolik, že neví 

kam s ní, nýbrž rok co rok balíky jí posílá do Lipska židům, ač že mu psali kolikráte, aby 

přestal voziti dříví do lesa, že jest tam více spisovatelů, nežli kupců. – On však přece neustane 

pracovati pro cizotu; jednak na vlastíny s outrpností zhlíží, že tak zpozdilí jsou a toho jazyku 

neumějí, v němž on tak utěšené věci vynáší. Nebo ve vlasti jeho jim nerozumí nižádný, a jest 

to pro domácí tak, jako by on ani učeným nebyl; a o něm právě říci se může, že není 

prorokem ve své vlasti. – To na vaši první námitku; druhou dovolíte mi tak obrátiti: Snáze jest 

národu sto dobrých spisovatelů vynesti, než celému v jiný národ se obrátiti. A věru, dejte 

Čechům, co k tomu potřebí, a stojím za to, že za 20 let divy své na literatuře jich uhlédáte; 

kdežto oněch 50 let, za které onen našeho národu dobrodinec, že Čechy celé se poněmčí, 

sliboval, již drahně minulo, a čím dále, tím více jest viděti, že selhal. Tak Bůh potrestej všech 

Čechových nenávistníků, aby zkvetati jej viděli, čím více se nadáli záhuby jeho. 

Prot. Což jest padesáte let vzhledem národu, an jako mravná osoba jest nesmrtedlný! Já 

pravím, že za 200, a když to ne, ovšem za 400 let zajisté se zněmčí. Nebo k tomu že přichází, 

vidíte sám, jestliže vás ta vlastenecká láska docela neoslepila. Za posledních 30 let okolo 

pomezí na sta městeček a vesnic se poněmčilo: šest krajů jest německých, a to jsou právě ti 

nejlidnější, právě ti nejvzdělanější, kdež obchod, umění, fabriky a hospodářství v takové 

dokonalosti se nacházejí, jakéž pouze českých ledva jaký stín onde jest znamenati. Němců, 

přidáte-li Prahu, větší města a uředníky pozemské, tolik nejméně jest, co Čechů; a tito, kdož 
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jsou proti oněm? – Sedláci a něco měšťanstva v menších městech; u větších, jak sám pravíte, 

za češtinu se stydějí; takže v Čechách jazyk český sedlským, a to jen z částky, německý 

naproti tomu městským a zvedenějším jmenovati se může. Ač že již pouze čeští sedláci děti 

své pilně k němčině mají, vědouce, že jinak jim od pluhu daleko staviti se nemožno; a 

městské dcerky? co platna těm krása, bohatství? neumějí-li německy, i ten chaterný bradýř 

nimi pohrdne. Německý jazyk této doby jest krása, vtip, ctnost, bohatství i poctivost. Toť hlas 

sedláka i měšťana; vše nevraží na ty předky naše, že nebyli raději Němci. Jelikož tedy 

němčina jediné jest spasení vlastenců vašich, i což jim jí nepřejete a to jim chválíte, čehož by 

rádi pozbyli? Však, věříte-li tomu Českému poutníku, nic vám pilnost vaše neprospěje, 

protože nad to všecko dobře on pozoroval, že země Česká se Slovany jinými toliko na 

Moravu mezuje, a což nejbolestnější rána češtině jest, že i novězrůstající pokolení v pouhých 

prvé Čechách nyní již vpravdě německé jest; i jestliž tak, jakož věru jest, není do toho času 

daleko, kdy se řekne: Kdež Čechové? Byli, a není jich více! 

Slav. Ten Český poutník, co tak brzy doputoval? – Tomu na potkání uhodnouti se mohlo, co 

jest za krajana: vždyť je na pomezí jezdil; a Čechové za to jeho k nim smejšlení, které sem 

tam podřekna se pronesl, málo příčiny mají jemu vděčni býti. Div-li, že ježek v bájce posavad 

píchá? – Že Čechie aspoň skrze Moravu s jinými zbratřenými Slovany se stýká, to má nad 

zemi maďarskou; může-li však Maďar udržeti se a zkvetati více, než cizozemci sobě 

představují, proč, chtěje též, nemohl by Čech? Ale přiznejme se, že zhasne-li jméno jeho, on 

sám toho jest největší příčina. Nedá-li jemu zdvořilost jeho, aby jako Maďar spolnýky své 

nazýval přípletkami, mělť by ovšem ho následnosti v tom, aby miloval jazyk svůj a zachoval 

původnost národu svého, která že s ujmou jazyka za našich dnů náramně trpěla, toho zapirati, 

bylo by arci o polednách slepým býti; že by ale národ náš v pravdě na počepí byl a strach šel, 

aby vše, co Čechem jest, před námi očitě nezhaslo, jak to již jistý lid s plnou hubou a 

s radostným srdcem provolává, jako nad hrobem Čechie dupaje a křiče: Ha! tu ležíš! přečkali 

jsme tě, hrdá sokyně! – to, myslím, směšný jest triumf před vítězstvím! Od té chvíle, co do 

Bojemie Čech nohou vkročil, v neustavném trvá zápase s cizozemci, a tolik vždycky nepřátel 

proti jazyku jeho doma i vně vláčilo, že divil-li se Balbín po tolika vojnách býti jen jednoho 

v Čechách obyvatele, my dnes právěji diviti se můžeme, po tolika nátiscích že slyšeti jest i ten 

nejslabší hlahol slovenčiny od předků nás došlé. Než tak zdlouha, i sám chtě, umírá národ! 

Přepal tedy usudek svůj ten, kdož pravil, že již německé po nás vyrostá pokolení, tak 

abychom my poslední Čechové byli; ó toť mluvil ze žádosti srdce svého! Čili mní, že se 

vypudí jazyk náš, co neduh nějaký, očkováním jiného? – Ta jest člověka povaha, aby, čehož 

neumí, nedbal, viděl v každém druha svého, a jako ona bezocasá liška, každému radil kusým 

býti. Zajisté pokud ten veliký obecného lidu zástup česky mluví, plésati na pohřbem Čecha 

jest směšno; právo-li? Tomu by tuším Němci, kdyby jich se to jako nás týkalo,
8
 nejlépe učili. 

Než děkujeme Bohu, že není tak zle, aby nemohlo lépe býti. Lid český jest; panstvo nechť 

sobě hovoří fransky neb chaldejsky (rozumnější jazyk lidu svého milují), což na tom? že lid 

za to je má, zač sebe vydávají, - za cizozemce, a tím méně je miluje, čím méně od nich 

milován jest. Však jim to špatně sluší, když s poddanými svými skrze tlumače mluví, což 

vpravdě tolik jest, jako by cizím uchem slyšeli, cizíma rukama jedli a cizích očí a nohou 

potřebí měli a voditi se dávali, jako by slepí a chromí byli. Pakliže to slepota a chromota 
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mizerná jest, což říci mám o těch trefných opičkách mezi nižšími, jenž myslíce, že když 

neumějí česky, hned jemnostpáni jsou a českou řeč za sedlskou mají? – Ubožátka! nevědí, že 

každý jazyk tu, kdež doma, sedlský jest, a že sedlák jest obyvatel země nejpřednější, an by 

jim právě říci mohl: Což mi to ječí okolo hlavy? Já vám dávám jísti: jste-li vy lidé jako já, 

mluvte, ať vám rozumím! Divno jednak, že mnohý děti své německy učiti rád dává? Však i 

Němci svých do Čech posílají; oba tedy obou jazyků potřebu cítí. Než má-li Čech, že se 

Němec v zemi jeho rozšířil, přestati Čechem býti? Proč ne raději onen Němcem? čiliž, aby, 

kam směřuje, vyšlo a řeklo se: Hle: nebylo z Čecha nic, pokud se nezněmčil? I bylo pravdivé 

cizinců přísloví: České jest
9
: vědění nehodno! 

Prot. Kam vás nese zámezní horlivost! Zdaž jest Čechům na škodu jedno neb druhé 

cizozemců přísloví, kteréž jediné dovodí, že oni jazyku českého neznají? Toť zajisté 

zvedenějším Čechům žádný za ouhonu nepoklade, že německy se učí a s jazykem umění 

německá sobě osvojují. 

Slav. Není to jejich ouhona, že německy umí, ale že neumí česky! jakž toho  dobré a sláva 

vlasti jejich vyhledává. Kdyby, medle, cizozemec, čta příběhy země České, žádosti pojat byl 

viděti ten národ, jehož kolik předků, tolik hrdin bylo, který nejsa viděti veliké sobě ve světě 

získal jméno a samým sebou toliko přemožen býti mohl; kdyby pravím připutovav k nám 

viděl a slyšel, jak mnohý poctivých otců nezdárný synek nemírným veselím v divadle tleská 

rukama na pochvalu herci německému,
10

 který přijda pohostinnu opovážil se toho hrubešství 

praviti veřejně všem vůbec Čechům, že v bouřlivém času dokázali se býti pravým národem 

německým! jako by jen Němec hodným býti mohl; - kdyby viděl a slyšel, jak za tak velebné a 

šlechetné předky tak chaterní potomečkové se hanbí a studem lekají, když Čechy je někdo 

nazve, viděl a slyšel, jak čím kdo méně Čechem jest, tím větší hodnosti dochází: jak tu soudce 

protokol sobě do němčiny překládat dáti musí, nebo kraje správce, jako tam v N. důležité 

země pána rozkazy pouze českému lidu německy vykládá, a kdy vše hubu naň otvírá, mní, že 

to pozornost, a neví, že posměch jest; nebo jak tam v N.
11

 není Čecha duchovního an by lidu 

slovo Páně česky hlásal, protože v Čechách študující za patnácte let nemá, kde by se naučil 

česky, a má-li, neví, že k platnosti to jest; jak Němec kaplan s lidem se modlí, až se všecko za 

břich popadá, a jak na to jeho správce druhý den do školy běží, honem německy učí, a když to 

hned nejde, všeho tak nechá a spokojí se tisíci důchodů svých; kdyby ty a těm podobné věci 

na své oči viděl a na své uši slyšel, jako my je vidíme a slyšíme den co den; kdyby viděl 

konečně ten národ pocestným jedoucím po deližancí podobný a spojený jen místem, bez 

spolní důležitosti (Interesse), bez odměnné lásky, bez vlastenctví; podobným oněm čtyřem 

sochám představujícím čtvero národů, ježto stojí na mostě Pražském, zdělané od velikého 

mistra Prokofa, aby byly věrným obrazem cizího sobě českého národu, jemuž na dovršení 

hanby nic neschází, než aby, k čemu se i již schyluje, jako páni s poddanými, sudí  s stranami, 

tak i duchovní učitelé s lidem skrze tlumače mluvili: - ó což by se pohrdlivým čelem obrátil, 

nebo smíchy pukal, blahoslavě sebe, že cizokrajný jest, a pospíchal by z té hrdin starých 

zaškoudlé krajiny, kde patrní vyjevují důkazové, jaká neřest z toho bývá, když národ, 
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znechutě sobě ctnost a mravy předků svých, zanedbá i jazyka svého a svízel doma, vně pak 

potupu sobě připraví. 

Prot. Vidím, ovšem a příti nemohu, že buď jak buď v čase budoucím, nyní aspoň toho jest 

potřeba, aby každý mezi námi, kdož nějaký ouřad zastává, česky uměl, ano i tomu za pravdu 

dávám, že, jestli ne ten lidu druh, který k Němcům se přirazil, kamž i uředníci náležejí, 

alespoň ostatní lid potřebu literatury české cítí, řekl bych z částky, že však pro úzký všech 

umění svazek toho říci nelze, pravím bez obmezení, literatury české; kteráž by ale tak 

dokonalá býti musila, aby i ten, kdo s německou známý jest, zamilovati ji mohl, jinak vždy by 

mu, jako sama čeština, byla zavržena. Nebo jen s literaturou k jazyku láska se vštěpuje, a 

jestliže ji potracují tudíž Čechové, jak brzy německou literaturou zachutnali, zdaž i Němec ji 

míti může, an mimo to s velkou nesnadností jazyka zápasiti musí? A vpravdě, chudoba 

literatury české jest snad to největší příčina, pro kterou český jazyk tak málo milovníků má. Já 

sice se přiznávám, že o ceně její nejsem posavad cele přesvědčen, ale mním, že kdyby něco na 

ní bylo, již dávno bychom to na jevě viděli. To vím, že Němci jak samému jazyku tvrdost pro 

mnohé spoluzvučky, tak literatuře tu náramnou chybu vystavují, že až po tu dobu ani jedné 

knihy české nevyšlo, která by něco nového, výborného obsahovala. Všecko, co potud Čech 

dobře pověděl, buďto v německém jazyku pověděl, buď to lépe pověděl Němci nežli on, 

jelikož literatura jejich českou, i v Čechách samých, již dávno převážila. Přidám i to, na čež 

sami Čechové sobě naříkají, že zvláště v technických slovích velký nedostatek trpí. I jestliže 

tomu tak, jakož nelze pochybovati, tuť malý prospěch učiní ten jazyk ve filosofickém i 

artistickém umění; (vidíte aspoň, že já velice té nouze cítím); od jiných ale dialektů (nářečí 

slovenských, aby sobě jich zapůjčil (německá by jen smích způsobila), neprospěje tím mnoho, 

protože jim Čech přece rozuměti nebude. Tak veliká, hle, leží klatba na tom, co českého jest! 

Slav. Jak toho jednou žádný nebude zapírati, a kdož by zapíral, což i Protiva uznává? – že 

jazyka českého vědomost Čechům jest i chvalitebná i prospěšná, ano co vše do se zavírá, 

nevyhnutelně potřebná, jestliže nemají mravy, duch, spravedlnost, štěstí, až i sám národ jich 

zahynouti: o jazyku a literatury české zvelebení malá péče bude. Že jazyk ten dosti 

vybroušený a způsobný ku vzdělání všelikých umění jest, toho staří spisové zjevnými 

zůstávají důvody, a nýbrž i jak našincové, tak Němci (vyjmouce ty naše nenávisti zaslepené) 

nestranně ukázali. Slov, kterých mudřec a umělec žádá, ovšem na mále najde; než, prosím, 

dlouho-li tomu, že v němčině více? A u koho jest ten nedostatek největší? U koho, kdo 

s jazykem nejméně jest známý! Potom táži se všech české řeči milovníků a zpytatelů: již-li 

všecka slova a mluvení způsobové mezi lidem a v spiscích sebráni a vůbec v obchod uvedeni 

jsou? – Posléze nepochopuji, tu kde by se pravý nedostatek vyskytl, co by zabránilo Čechovi 

bráti slovce od jiných dialektů slovenských – od jedné matky pošlých? – Slova německá 

duchu českému se protiví. – Ten ale křik nad množstvím spoluzvuček v našem jazyku 

zpozdilý jest. Má-li sem tam Čech něco více jich na začátku, zdaž zato Němec na konci tolik, 

ba i více jich nenahrnuje? Zvykem nesnadnost míjí.
12

 Zatím dobrý spisovatel v obojím jazyku 
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mnohým tvrdostem ne nesnadně se vyhne. Jsme za Němci této doby, ale ujdeme-liž kam, 

zůstanouce státi? Ač že i v tom se nám utrhá. Máme důležité spisy o národu našem, máme o 

slovu Páně, máme práva, máme – nechci se do literatury naší pouštěti na tom místě, snad toho 

jindy hodná příležitost bude. A již tam na východu vystoupá olověné nebe, i my oba dva 

máme potřebí varovati se večera chladného, jenž v tomto luhu jest, chceme-li napotom ještě 

pracovati pro miláčky své, vy pro ten váš celý svět, a já pro Čechy své. 

Prot. Byl bych Slavomilovy satiry hoden, kdybych ještě nevyznal, že kdo svým vlastencům 

prospívá, světu nejlépe prospívá. Co více? pozoruji dle sebe patrně, že pohrdání českým 

jazykem konečně od jediné neumělosti jeho pochází; již i jeho potřebu uznávám a že mnohé 

nevědomé přednosti má, to cele věřím vám, ježto to ho vědom jste. Jednak pochybuji, aby kdy 

jen na prostřední stupeň dokonalosti se vynesl, pokud (povím otevřeněji, jelikož jen tento 

němý háj jest svědkem naším) ta hlavní závora jej svírá a znikati mu nedá a dáti nemůže. – 

Slav. Myslíte zemské řízení? – 

Prot. Totéž! Nebo patrné jest, že dobré slavného domu panujícího žádá, aby z Čechů Němci 

se stali; toť by jemu snadnost správy, jednotu a sílu vlády zjednalo. Nebo, ať všecko slovem 

uzavru, Francia pro jednotu řeči jest nepřemožená. – 

Slav. Já bych zjevně mluvil, byť i celý svět za svědka stál. Dvůr náš i s nepřáteli zachází 

pravotně: by bychom s pravdou předeň jíti se štítili? Čirá noc by nás tu na tom mechem 

obrostlém kořání napadla, kdybych vyprávěti měl, jak vždycky Čechové k sobě Nečechy byli, 

takže, ač všickni slavní z toho velkého domu panovníci neměli se stejně k Čechům, říci se 

může, že padne-li jazyk český, Čechové sami tím vinni budou. Nebo, již-li kdy jednohlasně 

prosili země pána o zachování jazyka svého, již-li jen znáti dali, že jim milý jest? Již-li jim, 

kdy čeho požádali, odepřel? Zdaž k pokynutí na prosbu svých věrných vždycky nebyl 

přeochotný? – Francie nepřemoženost? Ta, myslím, v hlubině politiky celé jiné má průvody. 

Jisté jest, že dialekty jazyku franského, britský, kimriský a biskaiský dosti se patrně dělí; a 

nezní-li i potud keltský mezi nimi, ať pominu německý a jiné rozšířenější. – Panovaliť již ve 

světě mnohojazycí národové: sloužili také lidé jednoho jazyku. I jestli slavný dvůr náš kdy 

přemožen? A jestli kdy s štěstím nerovným bojoval, zdaž jazykové národů jeho byli tím 

příčinou? Zdaž právě tím nestal se silnějším, že kolik národů, tolik zvláštních o čest zápasníků 

do pole uvedl? – Jaký div? všickni mu srdcem oddáni jsou, jelikož vědí, že váží sobě práv, 

náboženství a jazyků národů svých! – Než mníte-li nicméně, že jednota jazyků jemu potřebná 

jest, táži se právem, kterému by z těch čtyř hlavnějších nejslušněji přistál předek ten? I 

myslím, že slovenskému z toho prostého důvodu, že 4 více jsou než 2, a více než 1 i 
3
/4; nebo 

v takovém srovnání téměř Slované s Němci, Maďary a Vlachy v naší monarchii stojí. 

Prot. Vímť já, že Slované nejsilnější jsou; jednak považte, že titéž jako mnohé národy 

rozličné představují; nebo není to jedno Čech, Slovák, Moravan, aneb dokonce Polák, Srb, 

Charvát. – 

Slav. Ale sami jsou to Slované, v dialektu toliko rozdílní, ač ne snad víc než jako u nás 

tachovští a kameničtí Němci. V brzce by je všecky literatura a politika spojila. Já aspoň ne 

nesnadně domejšlím se jistého prostředního dialektu, kterýž by Slovany zbratřené spojiti 



mohl; buď on jako jest vzešená němčina mezi německými, anebo jako poetický, aneb aspoň 

Plutarchův mezi řeckými. 

Prot. O tom všem já pochopuji toliko, že to všecko sen jest vyplnění hoden; jednak přeji od 

srdce, aby se někdy říci mohlo, že i tento od Boha sen byl! – 

Slav. Dobře! ten Otec všeobecný, an živí lidu i živočichů pokolení všeliké, an i národ náš, 

skrze mnohá zkušení prošlý tak dalece dochoval, ostříhá jeho, jsme té naděje, i do časů 

budoucích. Ještě, než domů se odebéřeme, dovolte, abych pronesl několik pobožných žádostí, 

jelikož ty se ke snům dobře hodí: aby nám opět do škol a rádnic jazyk náš milý uvedli, aby se 

mládež češtině učiti musila, neb ona žel!! neučí se, než co musí! – aby vznikla velká 

slovenských učených společnost, mající dělníky a ochránce ve všech provincích, a zlepšeno 

bylo slovenské knihkupectví, nad něž ve světě nic není daremnějšího, aby všem Čechům láska 

k vlasti své a svornost mezi sebou, Němcům pak našim větší snášenlivost nás a větší chuť 

k našemu jazyku s nebe do srdce sstoupila; a každý, čemuž jakžd náleží nerozumí, aby jak 

slušno na skrovného člověka, haněti a tupiti hezky se varoval! 

Hlasatel český I/1806, str. 321-354. Též: Boj o obrození národa. Výbor z díla Josefa Jungmanna. 

Uspořádal Felix Vodička, Praha 1948, str. 31-50. 

Vysvětlivky: 
1)

Jde o Inteligenzbatt, inzertní časopis vycházející týdně v podstatě jako příloha k Prager   

Oberpostamtszeitung vydávaných závodem Jana Ferdinanda ze Schönfeldu.)  

                                2)
Johann Christoph Adelung (1732-1806), německý historik a gramatik. 

Převzato in: Obrození národa. Svědectví a dokumenty. Melantrich, Praha 1979, str. 108-127. 

 

     Článek Josefa Jungmanna O jazyku českém rozmlouvání  druhé (1806) zahajuje novou éru 

v dobové sebereflexi českého národního obrození. Doposud se zdůvodňování existence 

českého jazyka neslo v duchu individuálních monologických apologetických obran (např. 

Karel Ignác Thám, Jan Hrdlička, Jan Rulík), které se vesměs obracely proti – ať již skutečným 

či domnělým – „utrhačům“, tedy těm, kteří českému jazyku nepřejí, vysmívají se mu a jeho 

existenci neberou vážně. 

     Jungmannovo východisko je jiné. Mateřský jazyk vnímá jako základní prostředek lidského 

porozumění světu, jako právo člověka být vzděláván v jazyce, kterému dokonale rozumí. S tím 

se i proměňuje Jungmannovo pojetí vzdělání. Přestává je vnímat jako obecný pojem, při jehož 

naplňování na zprostředkujícím jazyce nezáleží, ale razí pojetí národní vzdělanosti. Jazyk a 

v něm vedená vzdělanost je pro Jungmanna i jistou filozofií každého národa, který takto 

manifestuje svou svébytnost a národní charakter. Dobové romantizující prvky se objevují 

v chápání mateřského jazyka jako přirozeného, přírodou daného jazykového prostředí, které 

nejlépe odpovídá lidským potřebám. 

     Článek je stylizován jako dialog, který mnohde nabývá až dramatického a vášnivého rázu. I 

když v dialogickém zápolení je zřetelné, kterému z obou diskutérů je autor nakloněn, , je zde 

vytvořen prostor pro úvahu čtenáře, který z obou názorů je mu bližší. 



 

Otázky a úkoly: 

1. V kterém bodě a proč dialog kulminuje. 

2. Formulujte stanovisko Protivy a nalezněte jeho argumenty. 

3. S jakými dalšími hodnotami je spojen vztah k mateřskému jazyku?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Josef Jungmann: O klasičnosti literatury a důležitosti její (1827) 

 

 

Pojednání Josefa Jungmanna „O klasičnosti literatury a důležitosti její“ z roku 1827 určené 

pro první ročník Muzejníka (Časopis společnosti vlasteneckého Muzeum v Čechách) 

přinášíme v jeho původní nezkrácené podobě zachované v rukopise bez cenzurních zásahů a 

úprav pro tisk. V pojednání vymezil Jungmann především vztah mezi klasickým a moderním 

v literatuře. Klasičnost literárního a uměleckého díla nespatřuje pouze v odkazu antiky, ale 

především v jeho dokonalosti, ve shodě obsahu a formy. Pod pojmem klasičnosti zahrnul dále 

rozvinutost národní literatury, která se musí stát vlastnictvím všech vrstev společnosti, aby 

mohla přispívat k jejich vzdělanosti a kulturní úrovni. V té souvislosti pak Jungmann 

zdůraznil i úlohu živého národního jazyka v literatuře. Postavil tak literaturu do kontextu se 

širokou demokratickou základnou národní společnosti. 

 

Každá větší nebo v času prodlouženější literatura nestejné, to jest více méně dobré, plody 

vynáší; z kterých ony, ježto nejlepší býti se vidí, obyčejně jménem klasických spisův se 

nazývají. I naše téměř tisíciletá česká literatura, prošedši rozmanité doby a zakusivši moci 

nejedné, jak od náboženství tak od správy obecné, zajisté v počátku, prostředku a konci svém 

rozdílná jest materií a formou. Jak dalece ona klasičnou slouti, a kterak té chvály, jest-li jaká, 

dovršiti může, jest otázka, na kterou ne všickni jedním hlasem odpovídají. Zvláště pak se o 

nové její části rozličně soudí. Jedni již dokonalé mezi námi klasiky vidí, a dle domnění jejich 

Ciceronů, Liviů, Horáciůˡ) a j. máme bez nedostatku; druzí na některém ze starších věků 

lpějíce, vším, což nového jest, bez rozdílu, o zemi dávají; jiní konečně, podlé svého srdce 

žádosti, sebe, své bratry, strejce, krajany a kdo jich kdy pochválil byť to i nejsprostší 

básničkou bylo, za klasiky pokládají, ostatní všecky pod klassu, to jest pode vší cenu stavíce. 

Hodno tedy bude o klasičnosti vůbec i obzvláště české a o důležitosti její tuto několiko slov 

pronesti, s užitím k tomu, co o té věci jeden z lepších spisovatelů německých pověděl.
13

 

Neboť poznání sebe jest všeliké dokonalosti počátkem. 

Klasický neb klasičný, jakoby třídný (povozené od slova classis, třída), Latiníkům, tré 

znamenalo: a) potahmo na třídy lidu Serviem Tulliem²) ustanovené tolik, co měšťan z první 

třídy, nejbohatší, nejobzvláštnější; b) potahmo na vojsko tolik co vojenský, bojovný: 

classicum canere, znamení ke shromáždění se, k tahu, k boji dáti; c) potahmo na loďstvo neb 

koráby tolik, co lodní korábní, u p. classicum bellum, classici milites. Zdá se, jako by někteří 

slovce klasičný v prvním a druhém smyslu příliš těsně co nejvlastnější brali, stavíce klasičnost 

na dobytém zboží a důstojnosti osobné. Aspoň to mrav a konání jejich ukazuje. Neboť dlé 

přísloví bohatství plodí pejchu a pejcha válku; a oni vpravdě i neobyčejně hrdí jsou v cenění 

svých i cizích zásluh, i svárliví a neústupní v zastávání svých předsudků. Že by třetího smyslu 

pouze šetřiti, a rozumějíce svou nestatečnost a chudobu duševnou nazývali sebe klasiky, jako 
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by korábníky, kterým pro nepřiučování se v českém jazyku dostalo se přijetí na koráb, tomu 

hrdá povaha jejich odporuje. Nedím konečně, že by pouze českým rozumem na klasy 

pomejšleli, poněvadž, jak praví náš básník: ještě stébla není, by chtěli míti klasy. My béřeme 

slovce classisus, jak je bral Gellius (Noct. Att. XIX, 8.): c cohorte illa duntaxat antiguiore, vel 

oratorum aliquis, vel poetarum, id cst classicus assiduusque, aliquis scriptor, non proletarius.³) 

Rozumíme je tedy na spisovatele, kterýchžto hlas v literatuře tak rozsuzuje a rozhoduje jako 

v Římě mohovitější měšťané ve věcech obecních rozsuzovali a rozhodovali. Klasičnost nám 

znamená uměleckého díla v svém způsobu dokonalost, kdež se materie s formou pronikají a v 

jeden celek svrchovaný splývají. Mluvnická správnost a řečnická ozdoba nejsou k tomu 

dostatečny; v klasičném spisu pohledává se netoliko jasnost mluvy a spojená s ní čistota, 

vlastnost a určitost výrazů, ale také ukončená krása a jednota, nebo souhlasná míra a sličnost 

všech částek.  

Tato klasičnost jest jakoby květ neb raději ovoce dlouho zrostajícího štěpu národní literatury. 

Pravý genius ovšem činí i zde  výmínku; on předbíhá věk svůj a jímaje své souvěké mocí 

neobyčejnou, dává budoucímu věku zákony: ale doba klasická literatury a jazyka nepovstává 

jedním nebo druhým spisovatelem vynikajícím, ani vzděláváním prospěšným jednoho neb 

druhého pole slovesnosti, ku př. básnictví, anobrž znamenitým množstvím spoluvěkých, 

výtečných, původních hlav, a zdařilým vzděláváním všech, anebo skoro všech hlavních forem 

spisovatelských – básnictví, prostomluvy a řečnictví. Takováto doba klasická teprvé 

posvěcuje národní literaturu, a spolu na budoucnost klade pevný základ veškerému 

duchovnímu i mravnému vzdělání a mluvě bohaté. Nebo jen tenkráte, když spisové 

nepochybných klasikův národních netoliko ve vyšších okresech společenstva se čítají, ale také 

prostředním ano i nízkým stavům k obláštnímu vzdělání a k správě i řízení duchovnímu 

základem jsou; jen tenkráte, když to, co právě klasičného jest v národním básnictví, v ustech 

zástupu obecného žije, u vyučování mládeže přechází, a v rovné míře živoucí a zkvetající 

pokolení pozdvihá, nadechuje, proniká; jen tenkráte plodí se všestranná literatura národní, 

veliká k ní vážnost, a objevování se též literatury ve veškeré činnosti národů. To pronášeli za 

starodávna Řekové a Římané, to v novějších časem pronášejí Italové, Španielé, Frankové 

Britové, to Němci, Polané a Rossaníni, Cervantes
4
), Tasso

5
), Petrarca

6
), Ariosto

7
), Racine

8
), 

Corneille
9
), Shakespeare

10
), Thomson

11
), Pope

12
), Schiller

13
), Goethe

14
), Kochanowski

15
), 

Krasicki
16

), Lomonsov
17

), Deržavin
18

) a jiná slavná jména, živa jsou v ustech každé 

vzdělanější osoby těchto národů, a nepřehledná jest moc a působení takovýchto klasiků 

v rozvíjení a vzdělávání dorostlých a dorostajících pokolení – 

V klasičnost a v literaturu vůbec nejvíce působí správa obecná, náboženství, duchovní 

vzdělání a mravy. V despociích sice tam zde básnictví poněkud dozrávati může; chyběti však 

budou klasici v libomudrctví, v dějepisu, v politickém řečnictví. Čím ale volnomyslnější jest 

vláda, čím více, nepodporujíc vládařství lůzy, obecnou svobodou vštěpuje a utvrzuje, čím 

lehčeji duch lidský pod přiměřenou časům správou, vynakládáním všech duchovních i 

tělesných mocí národových se pohybuje a mnohostranně vzdělává: tím rychleji rozvíjí se 

jazyk, tím dřívěji národní klasikové zlatý věk literatury přivodí. Důvod toho ukazuje římská a 

řecká země, kdež rodem svobodní a svobodně vychovaní mužové, na díle znamenití občané, 

v plození velikých myšlének a v svobodném jevení síly málo nebo nic neobmezení 



vystupovali jako básníci, řečníci nebo prosaičtí spisovatelé. Dovozuje toho i Toskana za 

Mediceů, Britanic od Viléma III. 
19

) 

Čisté, ušlechtilé náboženství mluvu lidskou mocně povyšuje a k vyznamenání pravd, 

nadsmyslnému a netělesnému světu náležejících, hojnost ponětí odtažených v řeči rozvíjí, 

nedostávajících se jazyku, kdež národ na stupni celé smyslného náboženství a obřadu stojí. 

Duchovní vzdělanost národu, visící od plození um a věd, má-li k dokonalení jazyka patrně 

přispívati, žádá, aby mezi umami obláštně básnictví a řečnictví, a mezi vědami libomudrctví a 

dějopiství kvetlo. Obecenská, sebe uhlazenější mluva není v stavu dosaditi vyšší síly jazykové 

u vystavení básnických, libomudrckých a dějepisných předmětů. Žádný jazyk v celém okresu 

svém klasičný nazýván býti nemůže, který toliko básníře a řečníky, ne pak i libomudrce a 

dějepisce v řadu svých klasiků počítá. Při čemž pozorovati slušno, že vlastnost a klasičnost 

jazyka a tím výše stoupá, čím více lyričtí, dramatičtí a epičtí básníři předměty zpěvu 

z prostředku života, z dějův a z ducha národního čerpají, čím více oheň politických řečníků 

z nadšení a lásky k vlastenské zprávě vychází, a čím mnohostrannější a zajímavější jsou 

strany dějů národních, na kteréž dějopisci zřetel vlastenců obracejí. Tudy a jen tudy patrno, 

proč Homér
20

) výše stojí nežli epik Virgil
21

), proč libomudrci římští daleko za řeckými 

zůstali; proč ale političtí řečníkové obou národů na rovném stupni klasické dokonalosti se 

zjevují, a i dějopisci jejich klasičností v celosti sobě rovni se nalézají. To samé ukazuje se 

v nových časech. Italie má své básníky a svého Guicciardina
22

): vlastních filosofů a 

politických řečníků nepoznala. Podobným způsobem francouzská literatura, bohatá na 

básníře, počítá některé výborné politické řečníky a dějopisce, ale jejich eklektické filosofii 

nedostává se hlubokosti, bohatství a osoblivosti. Britové mají básníky, řečníky a dějopisce, 

jen ve filosofii jsou za Němci. Němci pak také honositi se mohou svými filosofy, básníky a 

historiky, ano i v duchovním řečnictví nad jiné mnohé předčí, avšak v politickém řečnictví za 

Brity a Franky stojí. 

Naposledy mravy v klasičnost mluvy národové znamenitě působí. Jsou-li mravy prosté a čisté, 

jest i mluva šlechetná a čistá; klesají-li mravy v rozličných stavích společnosti obecné, tratí 

mluva svou vnitřní důstojnost, byť i na vtipové hříčky a obojetnosti, ukrývající pod 

zevnitřnou slušností nemravnost, přebohatá byla.  

V určení klasičnosti mimo to zřetel míti náleží na vzdělanost jazyka a na rozdíl, živ-li on či 

mrtev. Vzdělaný jazyk sluje ten, který v ohledu na materii a formu dokonalý jest. Co do 

materie takový jazyk postačuje k vystavení všelikého předmětu, k vyznamenání všelikého 

stavu a vztahu vzdělanosti národové, jak ve fysickém, tak [rozumovém (intelektuálním)], 

krasocitném a mravném ohledu. Každý stav domácího i obecného života, každé ponětí, každý 

cit a každé snažení vůle nalézá dostatečné a ouplné vyjadřující slovo, které buď původně 

jazyku tomu náleží, buď z jiného přijato, ale dlouhým užíváním zdomácněno jest. Co do 

formy vzdělaný slove jazyk, když cele rozvitý jest a postačitedlný ke všem formám 

prosaickým, básnickým a řečnickým. Naproti tomu známka nevzdělaného jazyka jest ta, když 

v některém, když ve více, nebo v každém vztahu na materii nebo formu nedostatečným a 

nedokonalým býti se nalézá. Příčina toho bývá, buď že národ jazykem tím mluvící, po 

všechnu dobu svého politického bytu neuměl příležitosti a potřeby moci své duchovní 



svobodněji rozvinouti, anebo že se jazyku jeho nedostalo onoho postupu u vzdělání, jakovýž 

v každém vzdělaném jazyku znamenáme. Postup onen záleží v tom, že nejprve básníci 

z prostředku národu povstávají a jazyku bohatství, novoty v slovech a spojování, 

blahozvučnosti a národovosti udílejí; že k básníkům připojí se libomudrci, jimiž jazyk 

správnosti, určitosti a rázu vědného ve všem okresu, a bohatství nabývá; že po těch následují 

řečníci, kteří naleznou a filosoficky spořádanou hojnou zásobu mluvy k okresům religijného a 

politického života vztahují, až na konec dějopisci jazyk již co vycvičený a cele vzdělaný 

nástroj naleznou, by jeho pomocí všecky vztahy a úkazy vnitřního i vnějšího národního a 

obecního života v živém obrazu vystavili. 

Z vyhaslých jazyků nám toliko oni důležiti jsou, v kterých písemné památky, a sice z věku 

duchovní i politické dospělosti národu se zachovaly. Mezi těmi (ano nejstarší indické 

literatury známost ne vele posud v Evropě rozšířena) vždy ještě řečtina a latina první místo 

mají. V spisovatelích řeckých a římských spatřujeme postupující vzdělání jazyka v rozličných 

dobách a veliké již ve starožitném světě bývalé bohatství rozmanitých forem básnických, 

prosaických a řečnických, a spolu obraz vzděláni jich a výše politické. Zde jsou básníci, 

filosofi, řečníci a dějopisci, kteří všem věkům za klasiky platí a kteří svou důstojnou prostotou 

a krasou, velikým, mnohoobsáhlým smyslem a plastickou dokonalostí ke vzdělání a dobytí 

podobné klasičnosti napotomním národům nesmírně posloužili. Avšak vzdělání klasické 

novějších národů není bez obzvášnosti, aniž pouhý oblesk starosvětské klasičnosti. Rozdílnost 

země, náboženství (křesťanského) a správy obecné dala také obláštní ráz novějšímu vzdělání 

a utvrdila samostatnost jeho na věky. Pročež klasikové novější v jazycích k zlatému věku 

dospělých, nestojí ani pod klasiky starožitnými, ani nad nimi, ale vedlé nich v rovnosti; 

jelikož rozdíl věků a národů, ku kterémuž tito vzorní spisovatelé náležejí, šetřín býti musí. 

Živý jazyk jmenujeme ten, kterým národ vůbec mluví a píše a který nese osud národu toho 

vzhledem na celé vzdělání a správu. V živém jazyku tedy vystupují klasikové, jak brzo jazyk 

ke všem předmětům domácího, společného a obecného života a ke všelikému oučelu vědy a 

umy rovně zdokonalen, a ve všelikých formách prostomluvy, básnictví i řečnictví vzdělán 

jest. Zlatý věk jazyku padá v tu dobu, když národ ve svém fysickém, rozumovém 

(intelektualním), krasocitném a mravném vzdělání nejvyššího stupně dokročil a vzdělání toho 

obraz v dokonalých (klasičných) formách vystavuje. Neboť jakož ku prospěchu jazyka 

potřeben jest prospěch národního vzdělání: tak zase rychlý pokrok jazyka nápomocen 

k rychlejšímu pokroku ve vzdělání. 

Na to však pamatovati sluší, že klasičnost v živém jazyku z jiného ohledu považována býti 

musí, nežli ve vyhaslém; že vůbec klasičnost ona toliko v jisté míře platí, potažitá (relativní) 

jest. Neboť v živém jazyku to možno, že nastoupí doba, ve které literatura vyššího vzdělání a 

dospělosti nabude, tak aby klasikové její nad klasiky dřevních věků daleko předčili. A protož 

o klasičnosti literatury, o rozdílných dobách a zlatém jejím věku, toliko po vyhasnutí národu 

konečný úsudek vynesen býti může. Ve vyhaslém jazyku klasictví pokazuje se jakožto celek 

ukončený, ve své stupně neboli věky oddělený, stálý, pevný, neproměnitedlný;  v živém 

jazyku to samé klasictví vyjevuje se jakožto celek živou posavad působící silou utvořený, 

vždy ještě k větší dokonalosti zrající a dospívající. Český jazyk ten zvláštní a nešťastný osud 

měl, že po celý svého se rozvíjení čas o samostatnost a jako o život zápasiti musil se dvěma 



jinýma, latinským, svou ukončenou vzdělaností a přijatou od náboženstva důstojností jemu 

v světě stojícím, a s německým, pro politickou převahu blízkých, podnikavých Germanů jemu 

nebezpečným. Protož jen na krátké doby, a to ne bez násilí a necele v samovládě se udržoval. 

Ouplná historie literatury v Čechách zavírá také literaturu latinskou a německou. Česká, 

vlastně jen část celku toho, sama sebou rozpadává se na tři epochy, z nichž první vztahuje se 

od počátku literatury až do 15. století; druhá odtud až do 17ho, a poslední odtavad až po naše 

časy. První epocha, obsahující nikdy dosti neoceněné zůstatky nejstaršího básnictví, v svém 

způsobu klasické, ale na několiko druhů zoužené, nemůže pro nedostatek ostatních jak 

básnických tak prosaických a řečnických druhů vlastně epocha klasická slouti. Jazyk sám té 

epochy, ačkoli slovenštější než kdy napotom, již nyní zastaralý a od nové češtiny znamenitě 

rozdílný jest. Jest to peníz z čistého, drahého kovu, ale se starým rázem, toho věku neberným, 

a v příliš malém množství, než aby běžnou minci zastati neb zapuditi mohl. Druhá epocha 

literatury ráz jazyka až dosud trvající ustanovila, a zvláště druhá její polovice obyčejně zlatým 

věkem zvaná, znamenitá jest plody rozličnými v poli historickém, lékařském, právnickém a 

zvláště bohomluveckém; ale básnictví její, co do krásy, za starším věkem zůstalo, a celá 

literatura té epochy při vší ostatní dokonalosti jednotlivých spisovatelů má předně 

jednostranný ráz a jako jeden obličej – bohomluvecký. Bylť to tehdáž v celé Europě, a zvláště 

v Čechách obyčej, že cokoli psáno, byť to o hvězdách neb o hospodářství bylo, jako v meze 

Písma svatého zavřeno, nebo polemickými, nebo aspoň křesťansky-mravnými výběhy hojně 

nadáno bývalo. Což třeba chvalitebná strannost byla, vždy stranností zůstává a jednotu a 

dokonalost klasičnou vylučuje. Mimo to duch pověrečnosti, hadactví, astrologie, alchymie, 

celou tehdáž Europu kryjící, na plodech literatury naší tehdejší rovně leží. Druhý 

k dokonalosti klasické nedostatek literatura z té epochy nese ten, že pouze prostonárodní jest. 

Není jí to na snížení; neboť toho času téměř nikde v Europě jiné literatury v národním jazyku 

nestávalo, kromě prostonárodní, protože všudy tehdáž vyšší umění v latině se přednášelo a 

vzdělávalo. Aniž v sobě vada jest, že prostonárodní byla, ano každá klasická literatura také 

prostonárodní stranu míti musí, má-li do života národního vcházeti; ale to vada, že vědné 

strany rovně potřebné neměla. Odtud pošlo, že jazyk český, ačkoli ostatně bohatý, ohebný, 

přece ani pro vyšší básnictví, ani pro filosofii a soustavné vědy uzpůsobiti a vzdělati se 

nemohl, bez čehož pravá klasická doby jazyka i literatury nikoli povstati nemůže. Tu vadu, 

jakož dotčeno, všecky literatury europejské na onen čas více méně nesly. Teprvé v 17. století 

národní jazykové nad zletilým právem vzdělané latiny vítěziti počali, a zvláště Italové záhy, 

pak i Francouzi, Engličané a posléze Němci svůj domácí jazyk za hlavní vzdělanosti nástroj 

slušně vyzdvihli; kteréhož štěstí Čechům pro dosti známé okolnosti nedostalo se. Má-li tedy 

česká literatura s jinými europejskými na spravedlivou váhu položena býti, nejinak to státi se 

může, než od oněch dob to jest do 17. století; a tu směle říci můžeme, že tehdejší naše 

literatura, ačkoli v celku svém pravé klasičnosti nedosáhla, přece chvalitebné místo mezi 

sokyněmi svými zasluhovala, a co do čistoty jazyka, mnohé jiné přesahovala. Jméno tedy 

zlatého věku, které zvláště  literatuře za Rudolfových časů podnes se uděluje, neznamená nic 

jiného, než ten věk mezi ostatními věky nejvíce plodů vlastenské literatury vynesl, a co do 

jazyka, posud zákonem zůstává, jelikož napotom vzdělání jazyka více nepostupovalo, ale 

ovšem klesalo. A potud my dobře srovnáváme se s těmi, kteří na tom ustrnuli, abychom jinak 

nepsali, než jak psali Veleslavínové
23

), Komenští
24

), Kocínové
25

) naši, ano jistě při všem 

snažení svém jich čistotou a vlastností jazyka převýšiti, ba ani dostihnouti v stavu nejsme. 



Však s těmi, kteří domnívají se, že zlatý onen věk byl také věk svrchované klasičnosti veškeré 

literatury, kteří mnějí, že ani nesluší o věcech česky psáti, o kterých se za krále Rudolfa 

nepsalo, kteří chyby a vady onoho věku podobně jako jeho ctnosti sobě v zákon vystavili; 

kteří myslí, že nižádné jakkoli jmenované opravy buď ve způsobu mluvení, buď ve způsobu 

psaní nesluší přijmout nad to, co oni staří zavedli a užívali, kteří v ničem ani o vlas od oněch 

starých uchýliti se nechtí, ačkoli nás dvě stě let od nich dosti uchýlily -, s těmi srovnati se 

nemůžeme a tvrdíme, že buď jest nám ousilně za příkladem jiných národů ku předu 

postupovati, buď všechno tak nechati, a jazykem připojiti se k nejbližšímu, na všelikou 

literaturu bohatému národu, k němuž bez toho vychováním a myšlením hnedle všickni 

připojeni jsme. Neboť neklamem-li sebe sami, vidíme zajisté, v jakém stavu se řeč a literatura 

česká tohoto věku nachází, až nikdy v horším se nenacházela. Již jsme ke všemu, co 

vlastenského jest, ochladli a zelhostejněli. Možnější odcizili se nás a jsou cele Němci, anebo 

pro obláštnost, Francouzi. Chudina což může? a i ta děti své raději k německému nežli 

k českému syllabikáři posílá. Němčina ve všech stavích den co den se plodí a šíří, a přijde 

brzy na to, že jakž to bývalo v Pomořanech, bez němčiny nikdo ani nejsprostějším 

řemeslníkem učiněn nebude. Ona a učiliště její z bohatých nadání se radují: česká pravidelní 

škola, již od země pána povolená, pro chudobu vzniknouti nemůže. Nám se dostalo (ó kéž se 

mýlím!) býti svědky a pomocníky konečného mateřčiny zahynutí. 

                      Námi, (ach v tom hoři dejž odtuchu, 

                      jsi-li kde, a ochraň, český duchu!) 

                     odrodnými obstoupená syny 

                     vlast se řítí v smutné rozvaliny. 

(viz Puchm, bás. IV. přípis.) 

Nová literatura česká jest plod některých milovníků, kteří, nepřátelům na ourážku, svojim 

nevděk, sobě na škodu, přinášejíce drahé oběti vlasti a přirozenému svému jazyku, ji až posud 

zachovali mezi životem a smrtí, jako byl onen básněný mouřenín neb Uzim-Osantaj ve 

Wielandově
26

) zimní báji (wintermächen). Učinili vpravdě tito podnikatelé k divu mnoho, a 

v jednom ohledu nad předešlé věky vynikli; zásluhy jejich, jimžto mnozí nevděčníci toho času 

rozuměti nechtějí, budoucí časové zajisté uznají: avšak, má-li k vyššímu životu a zniku 

literatura přijíti, daleko více zbývá, než činěno jest, Potřebí starati se o to, aby dobrý, bohu i 

vládě líbezný duch a pravý národní smysl, který velice utuchl, opět se zkřísil a zmáhal;  

potřebí nezištné, bezzávistné oučinnosti více zkušených, moudrých spisovatelů, a vůbec 

mravného vyššího vzdělání, a dobyté tudy důvěrnosti a podpory veřejné; potřebí snahy o 

pravou jak jednotných spisů tak celé literatury klasičnost, o dokonalé všeliké vědy a umy 

vzdělání, odkudž by napotom, jako krev ze srdce do žil tělesných, tak vědomost všeliká a 

vzdělanost do prostonárodní literatury vplývala, a tak literatura naše co možné ze života 

vycházela a do života národního vcházela; slovem potřebí nám ve všech formách poetických, 

prosaických i řečnických jak obsahem tak slohem dokonalých původních spisů bez 

nedostatku, klasiků klasikům jinonárodným podobných, které, přičiní-li se o to národ, svoje 

doba i u nás vynese. Tento buď našich prací veliký oučel; oučel, který všecku práci, pilnost a 



snažení zasluhuje. Neboť od něho visí zachování toho, kterým se zůveme, národu. Národ (dí 

Pölitz), který vyvedl klasiky, může pojíti, ale řeč jeho zůstane; naproti tomu národ nemající 

klasikův neslavně pochází a rychleji mizí v proudě věků než národ, který ve vzdělání a v řeči 

své více chová, nežli zemi, na které bydlí. Nechať země ta změnou časův jiným obcem vlastní 

bude, klasikové, kteréž nesla, až do skonání světa jmenování budou po tom národu, který je 

zplodil. 

Dvě jsou známky neomylné národnosti: dějiny a jazyk, čili historie a literatura, plody 

národního života. Historie zanímati může toliko, když národ náleží k řadu mravných a u 

vzdělání pokračujících národů, ne pak, když jako kočující horda opět zhasne a ztratí se bez 

stopy života znamenité. Důležitější proto obec římská, řecká, fönická, nežli cimmerická, 

numidická, hunská, pečenegská. A medle jaká jest historie našeho národa! Jsa on částka 

velikého, předhistorického, prastarého slavného národu slovanského i po svém od něho 

oddělení mezi jinými výtečnými býti nepřestal. Národ zajisté orby, obchodu, umění a 

pokojného života milovný, avšak, kde potřebí, udatenstvím slynoucí, národ, jehož historie 

v historii Evropy hluboko sahá, kterýž Evropu dvakráte ode jha ukrutného – Avarů a Tatarů – 

vysvobodil, kterýž jazyka i náboženství svého proti celé Evropě statečně hájil a nejednou  

v cizině udatenství svého nadobyčejné důkazy vydával, byť i pod losem časův neúchranným 

klesl, vždy památný, vždy důležitý a slavný zůstává. 

Druhá známka národnosti jest jazyk a literatura národní, ještě důležitější nežli první. Tato 

známka trvá, i když národ během všeho, co svět vynáší, dávno přestal. V literatuře národ sám 

sebe přečká a duchovně nikdy nezhyne. Římané, Helleni, byť i trávník ukrýval rozvaliny 

jejich hrdých palácův, žijí po věky v svých Virgilech, Ciceroních, Homéřích, 

Demosthenech
27

), an již dávno nehlaholí jazykové Koptů, Karthagů, Medů a jiných, kteříž 

nezůstavili básnířů, řečníků, historiků, bez nichžto nižádný jazyk na světě bouřem časů 

neodolá. Nevyhasla hebrejština, jíž se dostalo býti nástrojem zvláštního básnictví, náboženství 

a zákonodárství; žije perská řeč v Zoroastrově zákonu o náboženství, vyšlechtěná ozdobou 

bohatých barev básnických; žijí staří jazykové indický a arabský v básnířích, zákonodárcích, 

bohomluvcích jejich. Čím tedy více prospějeme v literatuře vlastenské, tím stálejší památku 

jsme národu a jazyku svému postavili. Nasvědčuje tomu znamenitý Heeren
28

) (Ueber die 

Mittel zur Erhaltung der Nationalität 1810), jehož slova k závěrce tuto položíme: »Vážení 

sobě«, dí on, »jazyka mateřského v tom se jeví, když jeho užíváme, kdekoli můžeme. Kdo 

sám chtě mimo potřebu cizího jazyka užívá, ten se aspoň na tu chvíli své národnosti odříká. 

Čech, mluvě německy, francouzsky, v tom okamžení Čechem býti, pokudž jen může, 

přestává. Dlužno mu německy, francouzsky mysliti, nechce-li mluviti po žácku. Budiž to 

jakkoli na přestávky; co se často vrací, bývá obyčej. S vážením sobě jazyka mateřského úzce 

spojen jest druhý prostředek k jeho zachování, totiž vzdělávání jeho. Dokavad první hlavy 

národů zasazují se o vzdělání jazyka, nemůže on klesnouti nebo dokonce pojíti. Že ale to 

vzdělávání děje se s velikými spisovateli, toho vzpomínati netřeba. Taková národní literatura 

stává se neomylným prostředkem k zachování národnosti, poněvadž prostředkem jest 

k zachování jazyku. V jakém, v jak velebném světle zjevují se tedy námi oni pokojní hrdinové 

národní. Jimi zakládá se trvalost národu pevněji, nežli mnohými vítězstvími založena býti 



může. Stůjte k své literatuře! jest zákon, kterýž vydává rozum a zkušenost národům chtějícím 

zůstati národy.« 

Z původního rukopisu srov. Boj o obrození národa. Výbor z díla Josefa Jungmanna. Uspořádal Felix 

Vodička. Praha 1948, str. 102-113. 

1
)Cicero (106- 43 př. n. l.), římský řečník, spisovatel a básník. Titus Livius (59 př. n. l. – 17 n. l.), 

římský historik. Horatius Quintus Flaccus (65-8 př. n. l), římský básník. 

2
) Servius Tulius, předposlední římský král. 

3
) „Z oné přednější kohorty pouze buď někdo z řečníků nebo z básník, t. j. nějaký mistrný a majetný 

spisovatel, ne proletář.“ Gellius Aulus G. (123-165), římský spisovatel. 

4
)Miguel Cervantes de Saavedra (1547-1616), španělský spisovatel. 

5
) Torquato Tasso (1544-1595), italský básník 

.
6
) Francesco Perarca (1304-1374), italský básník. 

7
) Lodovico Ariosto (1474-1533), italský básník. 

8
) Jean Babtiste Racine (1639-1699), francouzský spisovatel a dramatik 

.
9
) Pierre Corneille (1606-1684), francouzský spisovatel a dramatik. 

10
) William Shakespeare (1564-1616), anglický dramatik. 

11
) James Th. Thomson (1700-1748), anglický básník. 

12
) Alexander Pope (1688-1744), anglický básník. 

13
) Friedrich Schiller (1759-1805), německý básník a dramatik. 

14
) Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), německý básník. 

 
15

) Jan Kochanowski (1530-1584), polský básník. 

16
) Ignacy Krasicki (1735-1801), polský básník 

.
17

) Michail Vasiljevič Lomonosov (1711-1765), ruský učenec a básník. 

18
) Gavrilij Romanovič Deržavin (1743-1816), ruský básník. 

19
) Vilém III. (1689-1702), anglický král. 

20
) Homér (asi 800 l. př. n. l.), starořecký básník 

.
21

) Vergilius Publius (70-19 př. n. l.), římský básník. 

22
) F. Guicciardini (1483-1540), italský historik. 

23
) Daniel Adam z Veleslavína (1546-1599), český spisovatel a vydavatel. 

24
) Jan Ámos Komenský (1592-1670), český pedagog, významný činitel české pobělohorské emigrace.

 



25) Jan Kocín z Kocinétu (1543-1610), český spisovatel. 

26
) Christoph Martin Wieland (1733-1813), německý básník. 

27
) Demosthenes (383-322 př. n. l.), řecký řečník. 

28
) Arnold Hermann Heeren (1760-1842), německý historik. 

 

Převzato in: Obrození národa. Svědectví a dokumenty. Melantrich, Praha 1979, str. 230-242. 

 

Otázky a úkoly: 

1. Uvažujte nad Jungmannovým pojetím vztahu pojmu klasika (klasičnost) a společenská 

situace. 

2. Jak se historicky vyvíjel český jazyk a literatura ve vztahu k Jungmannovu pojmu 

klasičnosti? 

3. Které disciplíny a proč jsou podle Jungmana pro utváření národa nejdůležitější? 

Srovnejte pojetí Jungmannovo a pojetí Miroslava Hrocha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Božena Plánská: Východiska témat a Puchmajerových almanachů žánrů  

 

 

 

 Z pohledu dvoutisícileté křesťanské religiozity a jejího pojetí věčnosti a časnosti   jen necelých 

sto padesát let dělí báseň Bedřicha Bridela Co Bůh? Člověk? (1658) a Puchmajerův překlad 

Cheraskovovy Ódy o velebnosti Božské, která uvádí první Puchmajerův Almanah Sebrání básní a 

zpěvů (1795). Obě básně tematizují vztah Boha a člověka. Barokní básník co nejostřeji polarizuje 

bytost božskou, viděnou v její duchovní skvělosti a jevové všemocnosti, a bytost lidskou, která je mu 

nejen prachem, ale i hnusem a hnojem země
14 

, odkud může být jen Bohem pozdvižena ve víře v 

Božskou Prozřetelnost. V básni v roce 1795 se ozvou verše vystihující sice ne žádoucí, ale přece 

chápaný a respektovaný vztah člověka k Bohu:  

 “Což se vevší zdejší době 

  Pramen štědrých darů tobě 

                           Neprýští a neteče? 

  Proč se, moudrost Páně znáti, 

  Jemu čest a díky vzdáti 

                Zpěčuješ ó člověče?”
15 

 (Podtrhla B.P.) 

 A nejen to. V poslední sloce dokonce člověk pro sebe nachází platný důvod, proč jeho uctívání 

Boha není bezrozporné: 

 “Vězylyť mne líté zlosti, 

              duše škůdce, dlouho dosti, 

                              Jakž sem tě mohl proně ctít?”
16 

 

                                                           
14

 „Já nad oteklé vředy, / i nad hnůj jsem ohavnější, / všecek zapuchlý, bledý, / nad jed i mor ohyzdnější. / Já 
jsem samý pouhý vřed, / umrlčina zpráchnivělá, / puch, hnůj, hnis, jizlivý jed / pro svrab oplzlého těla.“ In: 
Fridtich Bridel: Co Bůh? Člověk?, in: Fridrich Bridel: Básnické dílo. K vydání připravil, předmluvu, vydavatelské 
poznámky, vysvětlivky a slovníček napsal Milan Kopecký. Nakladatelství Torst, Praha 1994, str. 166-167. 
15

  Sebrání básní a zpěvů vydané od Antonína Puchmajera. Svazek první. V Praze 1795. Almanahy Antonína 
Jaroslava  Puchmajera. I. Znovu vydal Jroslav Vlček. V Praze 1917,  (dále v poznámkách bude značeno jako I.), 
str. 4-5.  Puchmajerovci přistoupili na Dobrovského nauku o českém přízvuku (Česká prozódie, 1795), což 
dokládali i v pravopise předložkových vazeb. 
16

  I., str. 6. 



 Víra v Boha, Absolutno, Věčnost, dárce života a štěstí tedy přestává být samozřejmou summou 

lidského života, platnou od počátků do věčnosti, ale stává se hodnotou, mající v lidském životě svůj 

začátek v prozření, v duchovním aktu (“Nyní ale zhlídna Tebe...
17 

 Podtrhla B.P.), který je vědomě 

přijatým postojem v důsledku rozpoznání Boží péče o člověka (“Navše patří Páně oko, / Vnás i hledí 

přehluboko, / Srdce naše zpytuje; ...”
18 

), jeho milosti (Sčítá péče, jenž je/ srdce/ trudí ...”
19 

) a je 

vděkem za tuto milost (Vprachu můj tě slaví duch; ...”
20 

). Boží láska je tedy milostí, darem, 

nesamozřejmostí, jejíž zřetelné projevy se dostanou jen nemnohým. V podobném duchu se nese vlastní 

Puchmajerova Óda k Bohu, která zahajuje básně  druhého svazku
21 

. Je to spíše modlitba, jejíž ich - 

forma vyjevuje osobní  básníkovo přání (“... nechť má ... hlučně zavzní lýra.”
22 

), opodstatňuje svou 

prosbu (“Po svrchované tvé / Lásce stále vzdychám; / spusť ji známou ducha / mého na pokoru.”
23 

), a 

anticipuje důsledek Boží lásky (“... v hvězd i já tvých kole / zastkvím, ... , / ohnivým se čelem.”
24 

). Z 

Bridelova “já” označujícího člověka obecně (člověka před Bohem) se stává “osobní já” individuálního 

charakteru i přání. 

 V 90. letech 18. století jsme jistě ještě vzdáleni době, kdy zazní ona slavná věta “Bůh je 

mrtev”, ale tříbící se vědomí nesamozřejmosti víry v Boha a především nesamozřejmosti jejího 

vyznání (toleranční patent na jedné straně a rušení katolických klášterů a řádů  na straně druhé) 

přiměje člověka této doby znovu a především nově promýšlet absolutní horizont bytí člověka a lidstva 

vůbec. Pro neznámého autora či překladatele prozaického Listu Rozyně O štěstí člověka
25 

 je božská 

bytost ještě nutným obligátním východiskem. Není to však již onen bezpodmínečný biblický Bůh, 

“který jest”, ale Bůh, “který jest dobrý”: “Kdokolivěk vmysli božství sobě vystavil, tenť spolu i 

dobrotu vystaviti musí; tak to jest  nerozdílnou té věčné bytnosti vlastností. Jakžby se to sdobrotou 

boží shodnouti mohlo, aby natvořiv tolik nevinných stvoření, chtěl je míti nazemi nešťastnými? Bůh 

dobrý jest; totě nejspravedlivější vyřčení; toť i štěstím musí býti na světě.”
26 
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  I., str.6. 
18

  I., str. 5. 
19

  I., str. 5. 
20

  I., str. 6. 
21

  Sebrání básní a zpěvů, vydané od Antonína Puchmajera. Svazek druhý.V Praze 1797. Almanahy Antonína 
Jaroslava Puchmajera . II. Znovu vydal Jaroslav Vlček. V Praze 1920, (dále v poznámkách bude značeno jako II.), 
str. 27-28. 
22

  II., str. 27. 
23

  II., str. 28. 
24

  II., str. 28. 
25

  Nové básně vydané od Antonína Puchmajera. V Praze 1798. Almanahy Antonína Jaroslava Puchmajera. III. 
Znovu vydal  Jaroslav Vlček. V Praze 1920, (dále v poznámkách bude značeno jako III.), str. 1-16. 
26

  III., str. 2. 



 Nejvyšším výslovně pozemským stavem člověka (“... nemluvíce opříštím člověka životu, ale 

vzvláštním smyslu, jelikož člověkem nazemi jest; ...”
27 

) je pak štěstím dosažitelná blaženost, kterou 

každý musí nalézt sám v sobě (“Rozyno! nehledej daleko blaženosti; ona vtobě samé jest!”
28 

). Autor 

pak pátrá po životním absolutnu, konstantě, tvořící bolesti odolný i bolesti prostý středobod lidského 

života: “My chtíce člověka šťastným učiniti, chceme ho, jakž možná nejlípe ozbrojiti, aby (dle 

možnosti) přišlá stětivy střela nenalezla místa, kdeby ho poranila.”
29 

). Bere do úvahy a posléze odmítá 

řadu více či méně prokazatelných hodnot (zdraví, bohatství,  rozkoš, spokojenost mysli, ctnost), aby 

posléze doložil, že svrchovanou hodnotou je láska. A to nikoliv láska vycházející ze Šalamounovy 

biblické Písně písní, tedy láska založená na vztahu  dvou lidí, ale láska, jejímž předobrazem je příroda 

a jejíž vyjádření nachází autor v antice. List je bohužel nedokončen, ohlášené pokračování ve 4. 

svazku  není. 

 Ale i z tohoto torza lze dovodit, že základním problémem takto konstruované lásky je 

jednostranné naprosté zvýznamnění milujícího jako osoby (a literárně tedy i postavy) v  plné lidské 

situaci, kdežto milovaný (či pochopitelně častěji milovaná) je jako osoba i postava postavena pod 

(samozřejmý)  nárok  tuto lásku přijmout, opětovat, povzbuzovat či alespoň strpět. Mezilidský rozměr 

vztahu dvou subjektů je redukován na subjekto-objektový poměr. Jednodušeji tuto úměru vyslovuje 

např. Blaženost
30  

příznačně podepsaná Jaroslavem Puchmírem, či Vojtěcha Nejedlého Na Lilu
31 

. 

Sofistikovaněji se pak ozývá v baladách. V Běle
32 

 neopětovaná láska nejprve zahubí mládence, pak 

dívku, tragické důsledky nedodržení slibu lásky jsou námětem snad nejznámější balady Šebestiána 

Hněvkovského Vnislav a Běla
33 

. 

 Je tedy snad možno říci, že spíše než “světáckou morálku” vyjadřuje např. známá znělka Josefa 

Jungmanna Těžké vybrání
34 

 či s dívčími protagonistkami Hněvkovského Běla a Vláda
35 

 a v té či oné 

míře i celá baladika a anakreontika almanachů nerozpačitý postoj individua, které, stylizováno jako 

milující, je samo v sobě ujištěno, že jedná v souhlase se zákony lidskými, přírodními i božskými -  
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  III., str. 8. 
28

  III., str. 7. 
29

  III., str. 12. 
30

  „… - zdaž jak růže / spanilého děvčete / pěkné líce nekvete? -  / Med-li sladší dáti může, / nežli usty pěkná 
Jela, / libá včela? - “ in: II., str. 64-65.  
31

  „Dyž tak krásná mohu tě milovati! / v tvém milém objetí radovati!“ in: II., str. 152. 
32

  Vojtěch Nejedlý, II., str. 33. 
33

  II., str. 155. 
34

  Nové básně vydané od Antonína Puchmajera. Svazek čtvrtý. V Praze 1802. Almanahy Antonína Jaroslava  
Puchmajera. IV. Znovu vydal Jaroslav Vlček. V Praze 1921, (dále v poznámkách bude značeno jako IV.), str. 29.  
35

  I., str. 62. 



domníváme se, že právě odtud pramění ona konstatovaná “veselost”
36 

: konec konců láska a milenci 

jsou nezřídka k božskosti či božstvu přirovnáváni.
37 

. 

 Již jsme se letmo dotkli kategorie času. Důraz na časové určení v úvodní básni jako nyní vůbec 

není náhodné či ojedinělé. Právě důrazem  na přítomnost vyrovnává člověk přelomu 18. a 19. století 

své znejistění plynoucí ze vzdání se časového horizontu věčnosti. Přítomnost je jediný časový rozměr, 

který člověk vpravdě “má”: “Za zisk měj den, co Bůh přidá tobě; ...”
38 

, “Tak si říci dej: / mně teď 

lásky přej ... “
39 

, neboť budoucnost je či může být jen zhoršením současnosti, či vůbec bezpředmětná: 

“Nic se neptej po zejtřejší době. / Milý brachu! myslit o tom: / co znás bude? co je po tom?”
40  

, “... 

brzy můžeš zmdlít; / potom budeš žít prázdna radosti.”
41

 

 Minulost je buď dávnověká, a tedy je jen marným snem (“Ale byl-li kdy věk taký? / Kdož tak 

pěkné chvíle znal? / Viděl-li  je svědek jaký / nasvětě, co o nich psal?”
42 

, nebo je výrazně zhodnocena 

historickými událostmi, a pak ovšem  představuje úhelný kámen hrdosti a vlastenectví jak osobního tak 

i společenského, jak je patrné ze dvou zpěvů Vojtěcha Nejedlého o Přemyslu Ottokaru II.
43 

a pak 

především z Puchmajerovy Ódy na Jana Žižku z Trocnova
44 

. Zde ani otázky náboženského vyznání 

nemohou přehlušit vlastenecký tón, až v závěru je Žižkovi vytýkáno plenění vlasti, nikoliv kališnictví. 

 Ani vzývaná přítomnost však není bezrozporná a samozřejmá, je totiž prchavá a proměnlivá. 

Jeden z “menších” puchmajerovských básníků Prokop Martin Kučera píše v překvapivě zdařilé básni 

Třicátý první den měsíce prosince
45

 s názvukem až máchovským: “Dnes se rok již dokonává, / 

poslední jest jeho den. / Takť čas běh svůj vykonává; / přejde rok co krátký sen. / Minul opět jeden 

rok: / ubyl k mému cíli krok.” A Kučera pak téměř v moderním duchu právě v proměně času vidí jeho 

vzácnost: “...  neb jak větřík přechází, / tak se změna nachází. // Važ si nadevšecko času: / neb nic není 

dražšího.”
46 

 

 Se stoupajícím akcentem na autentičnost člověka a jeho prožívání  či volbu a s přesunem 

pozornosti od božské bytosti jako takové k dobrům, která činí, souvisí i tematizace přírody jako božího  

“dobrého” výtvoru. Tematizace přírody má sice u puchmajerovců svůj předobraz a literární vzor 

                                                           
36

  Srov. především: Jaroslav Vlček: Z dějin. Dějiny české literatury III. SNKLHU, Praha 1960, str. 51-55. 
37

  Josef  Rautenkranc: Má bohyně. III., str. 22. V Poutníkovi Jana Nejedlého čteme:  „Donáručí padli milé, / 
Jakoby se žehnali, / Vnebi zdáli se té chvíle, / …“,  III., str. 111. 
38

  A. Puchmayer: Óda Šebestyánovi Hněvkovskému, II., str. 76. 
39

  Josef Rautenkranc, II., str. 67. 
40

  II., str. 76. 
41

  II., str. 67. 
42

  A. Puchmayer: Věk pastýřský, II., str. 170. 
43

  Vojtěch Nejedlý: Přemysl Ottokar v Prusích. Zpěv první. I., str. 91.  Týž: Přemysl Ottokar. II., str. 117. 
44

  IV., str. 60. 
45

  II., str. 94. 
46

  II., str. 96. 



především u antického Horatia, přece však, poněkud stranou ústřednímu, a tedy nejkánoničtěji 

stylizovanému tématu lásky, dovoluje autorům patrně nejosobitější  i nejosobnější výraz. 

 Hned v prvním almanachu otiskuje Puchmajer řadu básní s přírodní tematikou různě 

zbarvenou. Základní tón udává příroda jako  místo ochrany a bezpečí člověka: “Povětří jen zchladí 

lesk, / Nás však mine hrom i blesk.”
47 

, spočinutí: “Což mně po vší světa slávě, / Když tu vměké (sic!) 

sedím trávě.”
48 

, či vhodného prostředí pro přátelské schůzky: “Poď (sic!), bys viděl, jak se máme 

blaze, / Honem knám ven, milý brachu, poď!”
49 

. Už v této básni (Živobytí vkraji) a silněji v ironicky 

laděné skladbě Píseň jarní Milost Slečny
50 

 ozývá se srovnávání města a vesnice ve prospěch života 

venkovského. Není to však jen kvůli kráse přírody a pokojnému životu v ní, ale objevuje se i morální 

aspekt
51 

. Patrně biografický moment se objevuje v další Puchmajerově básni Můj ráj
52 

, kde své 

venkovské obydlí na rozdíl od Prahy, kterou vidí jako “zlá sídla”, stylizuje až do sakrality: “Napahorku 

žiji, / Kde svůj domek mám; / Tu se vnoci kryji, / Tu můj byt i chrám.”
53 

 Přírodní motiviku, a to jak 

obecnou tak i zeměpisně konkrétní, neváhá Puchmajer uplatnit i v oslavné básni, respektive ji celou na 

přírodní motivice vystaví: “Ó Strome vrácný! Tobě všírém celém, / Co samovládci, okolí / se pyšné 

boučí nízkým klaní čelem, / a bujné koří topolí. / Ty velebný čníš nadbřézí a bory, / Jak vážný Boubín 

nadokolní hory.”
54

  

 Tato stylizace přírody a života v ní je doprovázena i od minulosti odlišnou stylizací sedláka 

jako člověka mající s přírodou co nejdůvěrnější vztah. Na rozdíl od hrubé zesměšňující burlesky, která 

ještě v 18. století vidí sedláka jako až idiotského neotesance, již v 1. almanachu v Hněvkovského 

epické baladě Vyšehradský sloup
55 

 se sice sedlák zpočátku nechá čertem ošálit, dá si však poradit od 

svého syna kněze a nakonec nad čertem vyhraje. Snad můžeme dovodit, že sice v dobově příznakové 

anakreontické poetice, tematizací polarizace života městského a venkovského pootevírají např. básně 

Spokojený sedlák Vojtěcha Nejedlého
56 

 či Blažený sedlák Josefa Rautenkrance
57 

dveře velkému 

tématu české literatury 2. poloviny 19. století. 

                                                           
47

  A. Puchmayer: Večír vlétě, I., str. 43. 
48

  Týž: Píseň jarní, I., str. 45. 
49

  Týž: Živobytí  vkraji, I., str. 81. 
50

  Týž, I., str. 122.  
51

  Š. Hněvkovský: Dvě sestry,  I., str. 84; starší sestra v Praze mravně zpustne. 
52

  III., str. 99. 
53

  III., str. 100. 
54

  A. Puchmajer: Dub Černohorský. Píseň Jeho knížecí osvícenosti Jozefovi ze Švarcenberku, vévodovi 
krumlovskému, etc. etc. obětována 19. března 1800. IV.,  str. 47.   
55

  I., str. 13. 
56

  „S mocí Boží / v poli zboží / počíná mi zrát. / Nemám mnoho: / co je z toho? / směle mohu spát. // Jen mne 
hezká / holka česká / vroucně miluje: / kdežto v městě / na nevěstě / lest se zjevuje.“ II., str. 81. 



 I když tedy k nám anakreontika ze známých důvodů přichází později než do literatury 

francouzské či polské
58 

, dobová oblíbenost patrná i v počtu relativně široké abonentské obce
59 

a 

faktická literární živost almanachů či alespoň některých balad, bajek nebo ód charakterizuje 

puchmajerovce jako literární družinu, jejíž program nejen  konkretizuje Dobrovského zásady 

přízvučné prozódie
60 

, ale která i tematologicky nechává českou literaturu, po relativně dlouhém 

období ztráty kontaktu s evropským literárním vývojem, projít etapou pozdně osvíceneckou a vytváří 

základ preromantickým postulátům. 

 

Převzato in: Jeden jazyk naše heslo buď I. A. J. Puchmajer. Plzeň 2001. ISBN 80-85778-29-9. Str. 

241-245. 

                                                                                                                                                                                     
57

  „Blážeji mi vlese, / Když se soblak snese / Knám Bůh milosti: / Nežli vhrdé skály / Zavřenému králi / Prostřed 
žalosti. // … // Naše duše čistá / Předouklady jistá / Ctí si tichou ves. / Vvěrném milování / Vvonném prožívání / 
Žijem každé dnes.“ III., str. 68. 
58

  Jaroslav Vlček: c. d. , zvl. Str. 22-42. 
59

  Téměř 300 abonentů, z nichž někteří odebírají 6 i více kusů. Seznam viz na závěrečných stranách II. 
(nečíslováno). 
60

  Jaroslav Vlček: Dějiny české literatury II. SNKLHU, Praha 1960, zvl. str. 167-168.  
 
 
 
 
 
 

Otázky a úkoly: 

Charakterizujte puchmajerovský lyrický subjekt. 

Jak se u puchmajerovců proměňuje vnímání času a prostoru? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Realismus - úvod 

Podle Vladimíra Křivánka. 

 

„Realismus je umění, je fotografováním skutečnosti, dovozováno na románech Tosltého, že realism 

není bezmyšlenkovité popisování a registrování, ale že právě tak, jako starší básníci – umělci, i realista 

má ideje, jež ztělesňuje ve své formy.“ 

(Máchal, Jan. Boje o nové směry české literatury. 1926. s. 39) 

 

„Z latinského realis= věčný, skutečný. Jedna ze základních tendencí v literatuře a umění zahrnující 

vztah díla i autora k realitě jakožto objektu umění, ztvárnění této reality v uměleckých dílech i funkci 

díla ve společnosti.“ 

(Ústav pro českou a světovou literaturu. Slovník literární směrů a skupin. 1976. s. 245) 

 

„Umělecký proud, který se rozvíjel v souvislosti s vývojem společnosti, společenským vědomím i 

vývojem umění.“ 

(Ústav pro českou a světovou literaturu. Slovník literární teorie. 1977. s. 314.) 

 

„V literárně-teoretických úvahách se kromě návratů k estetice osvícenství, Schillerovým teoretickým 

spisům a výrokům romantiků setkáváme i s prakticky orientovanými rozbory Shakespearových děl 

s odkazy na romány Sira W. Scotta, Ch. Dickense, Honoré de Balzaca, I. S. Turgeněva a Lva N. 

Tolského. Rozhodujcí význam však měl program realismu, který vypracovaly přední literární časopisy – 

např. Die Grenzboten, Europa, Deutsches Museum aj.“ 

(Bahr, Ehrgard. Dějiny německé literatury. 1998. s. 24.) 

 



„Pojmy realismus či kritický realismus a viktoriánská literatura se do značné míry prolínají, avšak 

nejsou totožné. … Viktoriánská kriticko-realistická literatura je jedním z nejcharakterističtějších 

produktů společenské situace a společenského vědomí tak, jak se formulovaly už od prvních desetiletí 

minulého století.“ 

(Oliveriusová et al. Dějiny anglické literatury. 1988. s. 152.) 

 

„Už v roce 1852 vytyčil Champflery (Jules-Francois Husson) principy realistické tvorby. Román má 

představit současného člověka a jeho prostřednictvím moderní civilizaci. Nároky na autenticitu jsou 

takové, že se podstatou romanopiscovy práce stává sběr dokumentů všeho druhu (sleduje například 

životní podmínky lidí, které chce učinit literárními postavami, vyptává se na ně sousedů). Základní 

prací spisovatele se stávají namísto jeho vlastní tvůrčí představy objektivní fakta.“ 

(Šrámek, Jiří. Dějiny francouzské literatury v kostce. 1997. s. 179.) 

 

Umělecký model realismu (lat. realis= věčný, skutečný) zobrazuje skutečnost s cílem objektivního a 

autentického pohledu na společnost.  

 

N a t u r a l i s m u s  

 

„Proti vlně románového a dramatického realismu se mnohem výrazněji vyprofiloval naturalismus. 

Zatímco realismus nepozbyl svou důvěru v člověka, naturalismus jej uvěznil do okovů biologických a 

sociálních závislostí a jeho existenci podnítil etnickou příslušností, dědičností a sociálním prostředím.“ 

(Machala, Lubomír. Paradigmata české literatury [online]. 2008 s. 162) 

 

Pro naturalismus je klíčový pohled na člověka jako na přírodní bytost determinovanou biologicky a 

sociálně. 

 

 



 

 

REALISMUS - teorie 

(Podle Vladimíra Křivánka.) 

Filozofické předpoklady realismu 

Od druhé poloviny 19. stol. prožívala celá Evropa rozmach přírodních a technických věd. Darwinova 

evoluční teorie, Pasteurovy lékařské objevy, vynález dynama, rychlý rozvoj železnic, prudký vzestup 

průmyslové výroby, to vše naplnilo evropské lidstvo důvěrou v rozum a smyslové poznání, ve 

spolehlivost exaktních věd a přírodovědeckých experimentů. Rozvoj přírodních a technických věd byl 

tak mohutný, že i společenské vědy přejímaly metody přírodovědného bádání. Francouzský filozof 

August Comte chtěl svou pozitivní filozofií (jejím východiskem je názor, že jen to je skutečnost, co 

lze dokázat pozitivně, tj. smysly a zkušeností) vytvořil nový politický a ideologický systém, mající 

nahradit dosavadní náboženství.  

Podle zásad exaktních věd začali spisovatelé studovat i lidské nitro. Realisté věřili, že duševní život je 

výslednicí dědičnosti, výchovy, společenského a národního prostředí. Tento determinismus se 

stupňoval v tzv. naturalismus. Filozofickým východiskem naturalismu bylo přesvědčení, že základem 

všeho dění je pouze hmota a člověk je trpným produktem pudů prostředí, od jejichž vlivu se nedovede 

osvobodit.  

 

Umělecké zásady realismu 

Ze všech těchto filozofických a vědeckých podmětů čerpal své názory i své umělecké zásady 

realismus, který v druhé polovině 19. století nabyl naprosté převahy nad romantismem a zasáhl do 

literatury, kde se označuje někdy jako kritický realismus.  

Realismus se vyskytoval souběžně již v době romantismu jako jeho popření nebo doprovodná součást. 

Proto např. dílo Stendhalovo nebo Puškinovo má vedle rysů romantických i výrazné prvky realistické.  

Krize romantismu nastala, když umělec poznal, že nestačí jen hledat ideál mimo skutečnost, že je třeba 

poznat důkladně veřejný život, vztahy mezi lidmi, jejich život, jejich myšlení.  

Zastánci uměleckého realismu požadovali přesné a všestranné studium společenského života ve všech 

jeho projevech. Všechny předchozí umělecké směry zobrazovaly člověka v jistém smyslu hotového. 

Romantická literatura zobrazovala hrdiny, jejichž životní příběh je předurčen osudem, kdežto pro 

realistickou literaturu je typické, že hrdinův charakter vytváří doba a okolnosti. Realistický spisovatel 

sleduje hrdinu ve vývoji.  

Zásadou realistů bylo přesně zobrazovat skutečnost. Neznamenalo to však, že šlo o kopírování 

skutečnosti. Realistický spisovatel vybíral jen některé jevy, které chtěl typizovat, ukazovat na nich 

příznačné rysy myšlení i jednání lidí. Realismu vyhovoval román nebo drama než poezie, protože 

chtěl zobrazovat jedince nebo společenský celek jako součást přírodního dění. Ve většině evropských 

literatur se za realismu rozvíjí především román, který se stává zrcadlem společnosti, kronikou jejích 

mravů. Realisté si kladli přímo za cíl své tvorby upozorňovat na společenské křivdy, volat po jejich 

nápravě a odhalovat zlo. Neváhali proto zobrazovat i takové jevy života, které dříve pokládali za 



„nízké“ a nevhodné pro umělecké dílo.  Snažili se i o přehlednou kompozici a věcný jazyk. Souviselo 

s tím uvádění hovorového jazyka a dialektu do literárních projevů a na divadelní scénu. 

Realismus (Slovník literárních směrů a skupin, Praha 1976) 

Teoretický zájem o pojem realismu nastává v 19. stol. v souvislosti s rozvojem kritického realismu. 

Spojení problémů realismu s literární prací, sehrála důležitou úlohu při utváření teorie realismu ruská 

kritika, zvláště svým pojetím sepětí umění se životem, reálného základu estetických hodnot a 

společenské funkce umění a literatury. K nejdůležitějším znakům realismu se řadí: 

 pokrokovost – sepjetí s pokrokovými vývojovými tendencemi, pokrokovost realistického 

umění je především v obsahu, tematice a způsobu ztvárnění, dále ve vztahu k předchozím 

společenským i uměleckým tradicím, které neodmítá ani na nich nelpí, nýbrž je rozvíjí a 

prohlubuje 

 humanismus – úsilí zobrazit člověka ve vší složitosti a postihnout jeho společenskou úlohu 

 mnohostrannost a rozmanitost tvůrčích postupů a prostředků 

 na realismu se podílí – sama skutečnost + subjekt autora 

 

Realismus v Evropě  

Anglie – Staré realistické tradice měla anglická literatura. Začátky anglického realismu bývají 

spojovány s měšťanským románem 17. a 18. století. Za předního představitele realismu bývá pokládán 

CHARLES DICKENS (1812-1870). Dickensův realismus nemá jednolitý charakter: podrobný popis 

prostředí anglické společnosti sousedí s fantastickou atmosférou, kritika poměrů s idealizací 

patriarchálních rodinných ctností, sklon k senzačním a kriminálním motivům doprovází živelná 

komika scén, spojená s citovým lyrismem.  

Francie – Francouzský realistický román se zrodil již za nadvlády romantismu v první polovině 19. 

století a měl své průkopníky ve Stendhalovi a zejména v Balzakovi. Od poloviny století byl 

nejdokonalejším představitelem realistického románu ve Francii GUSTAV FLAUBERT (1821-1880). 

Mistr v zobrazování lidských vášní a citových stavů dovedl analyzovat s neobyčejnou znalostí lidské 

duše proces vzniku, růstu a ztráty iluzí. 

Jméno spisovatele EMILA ZOLY (1840-1902) se spojuje s označením naturalismu, který se někdy 

chápe jako samostatný umělecký směr. Ve skutečnosti je určitou metodou realismu, která někdy 

přechází silnou citovou expresívností, s níž nahlíží na lidskou bídu, v impresionismus. 

Rusko – Také ruský realismus navazoval na starší tradice, zejména na dílo Puškinovo a Gogolovo. 

Plný rozvoj ruské realistické literatury nastal v druhé polovině 19. stol. Realističtí spisovatelé za 

podpory vzdělaných kritiků chtěli věrným obrazem ruské společnosti napomáhat k nápravě 

poukazujíce na bídu a zaostalost ruského venkova, despocii feudálů a úplatnost úřednictva. V dílech I. 

S. Turgeněva, L. N. Tolstého a F. M. Dostojevského dorostl ruský realismus světové úrovně a začal 

podnětně působit i v západní Evropě, především na literaturu francouzskou a německou. Pronikavá 

psychologická analýza i hluboké vidění sociálních konfliktů získaly ruské realistické literatuře čtenáře.  

Realismus v české literatuře (Felix Vodička: Dějiny české literatury II.) 



V 50. letech 19. století se v české literatuře prosazuje „nová orientace prózy“. Ta spočívala ve 

změnách v umělecké výstavbě textu. Přechází se od novelistických románů k útvarům novým, 

zejména k vesnickému románu. Vesnická tematika spočívala v zobrazení života venkovského lidu i 

chudiny, jeho práce, která byla úzce spojena s přírodou.  Zřetel se kladl na vnější poetičnost života, 

hledání obecně národních rysů v životě venkovského lidu a na sociální problematiku. 

Vesnický román a povídka  

Propagátoři realismu zdůraznili význam pečlivého studia venkovského lidu. Již v padesátých letech si 

Němcová uvědomovala, jak mizí patriarchální ráz českého venkovského života. V 80. letech byla 

proměna životního prostředí na venkově a růst sociálních protikladů ještě výraznější. Ctižádostí 

spisovatelů se stalo zachytit v uměleckém obraze soudobou vesnici, zvláštnosti života jejích obyvatel a 

zejména procesy, které v ní probíhaly za překotného růstu průmyslu. 

Hálkova próza s vesnickou tematikou se všímala povětšině generačních rozporů mezi rodiči a dětmi 

nebo sporů výměnkářů se syny či vnuky. Otázka generačních sporů nevymizela ani v 80. letech, ale 

spisovatelé si více všímají rozporů peněžních. Střetávají se v nich ti, kdo podlehli touze po majetku, 

s těmi, kdo v sobě uchovali smysl a cit pro dobro a lidskost. Také vztah vesnice k městu vidí tito 

spisovatelé složitěji než Hálek. Nespatřují ve vesnici ideální prostředí, v němž lidé žijí v souladu se 

zákony přírody, nevidí vesnici pouze jako protiklad „zkaženého“ města. Přesto přetrvávají 

konzervativní názory na větší mravní hodnotu člověka a určitá idealizace vesnických lidí, jak se 

projevuje zejména v části tvorby K. V. Raise a v jiné podobě i v díle Josefa Holečka. 

Rozvoj povídky a románu z venkovského prostředí ovlivnili v této době nejvíce spisovatelé K. V. 

Rais, Teréza Nováková, Josef Holeček a Antal Stašek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Karel Havlíček Borovský: Poslední Čech 

Novella od Jos. Kajetana Tyla. V Praze 1844. 

 

Bystré, požehnané zrůstáni naší literatury povinnost nám ukládá, bychom si již přece 

zošklivili obyčejnou až posud kritiku, která uznává každou rýmovačku za báseň, každé 

vypravování, v němž se někdo ožení aneb oženiti nemůže, za novellu, a ježto vůbec každou 

tištěnou věc ihned milým, potěšitelným kvítkem na poli naší národní literatury nazývá. 

Takový stav kritiky vede k mnohopisalství, které můžeme pro vlastní výstrahu pozorovati na 

našich zavistných sousedech Němcích, přišlých skrze to v posměch u ostatních vzdělaných 

národů. A neučiní-li u nich se tomu nějakým způsobem přítrž, bude konečně veškerá 

Německá říše jedinou velikou tiskárnou a bibliotékou, a všichni Němci zanechavše jiných 

zaměstnání budou toliko knihy psáti, překládati, opisovati, tisknouti, přetiskovati, prodávati, 

pořádati, hlídati, oprašovati – a konečně i jísti, jimi se odívati a při nich ohřívati. Pro její 

velikou škodlivost považujeme tuto německou kněhmanii k svému upokojení za dostatečný 

trest všech velikých křivd, které národu našemu učinili a ještě učiniti hodlají, a vidíme v těch 

nesčíslných Německých knihách zase ony kobylky a žáby, kterými Bůh tak dlouho stíhal 

Egypťany, až propustili jeho oblíbený lid na svobodu. Poněvadž Němci všechen svůj 

jakýkoliv rozum do knih přendávají, zbývá jim ho málo pro život; a jestliže se jim množí sem 

tam moudré knihy, ubyde jim za to pro život moudrých lidí. – Nepišme tedy pouze proto, aby 

nám přibývalo knih, hleďme každou knihou důkladně zakrýti nějakou mezeru v naší 

literatuře, povzneseme se každým spisem o stupeň výše k dokonalosti a k vážnosti u 

cizozemců. – 

„Nesuď a nebudeš souzen!“ – „Div se mé velikosti a já se budu divit tvé!“ byla posavad 

obyčejná pranostika v literatuře české. „Já jsem veliký novellista, ty jsi veliký básník, on je 

veliký humorista; my jsme velicí novellisté, vy jste velicí básníkové, oni jsou velicí 

humoristé.“ – Ale podívejme se jeden druhému do očí! Nemusíme-liž se sami smáti jako 

římští augurové? Každému řádnému muži více na tom záleží, aby měl jeho národ důkladné 

spisy, než aby on sám byl obdivován co spisovatel; suďme se tedy příště, nesedejme již tak 

záhy na vavříny! 

Osmělujeme se míti přesvědčení, že se máme napřed ve světě mnohému naučiti a pak teprv 

něco psáti; že máme do knih vložiti jen ony své myšlénky a zkušenosti, které větší část našich 

krajanů posavad neznala, a že má být každý výtvor pěkné literatury novým, důkladně a 

umělecky provedeným celkem. Takovou tedy míru přiložme k svrchu udané novelle Tylově. 

Tyl se pohybuje s takovou lehkostí a uhlazeností v oboru vypravovatele, že mu zajisté tato 

stránka novellistiky, která by jiného mnoho potu stála, velmi snadně přichází. Tím více by 

tedy mohl a měl vynaložiti práce na vynalezení, volení a promyšlení látky své, čeho však 

v jeho novelle bolestně pohřešujeme. Novost především jest v ní nejméně vyvinutá vlastnost. 



Starý tvrdohlavý otec, jenž chce, aby si syn jeho vzal Miladu; ještě tvrdohlavější syn, jenž si ji 

vzít nechce a miluje jinou; nesrovnalosti stavu s láskou; velkodušné, avšak bolestné odřeknutí 

se Lidmilino, která co první milovnice v kusu právo má, by se do ní ještě jeden (Ladislav) 

nevyslyšitelně zamiloval, obyčejný žvatlavý zpěvák – komediant, jenž si často ze svatých 

věcí, jako jest otčina, žertíky tropí; jakési tajné tušení, kde nic tu nic; denník zamilované; 

všeobecný novellistický prostředek, duel, jako voda u hydropatů; děti mající jiného otce než 

se myslilo atd. atd., ovšem každý uzná za věci nenové; zkušený však čtenář románů nazve je 

… oklepanými. Jsou tu arci také některé nové přídavky, jako: poslední Čech, vlastenectví, 

česká aristokracie, těm bychom však přáli, aby tam nebyly, nejvíce proto, poněvadž jimi T. 

dobrou starou novellu pokazil, zrušiv připletením a nalepením těchto tam nepatřících látek 

jednotu a důslednost celého jednání. 

S každou z těch nových připletených věcí měl T., jak hned ukážeme, zvláštní nehody. 

Pro českou aristokracii jest novella s celou svou patrnou tendencí psána, uvádí nás hned 

s počátku do salonu a pohybuje se nejvíce mezi šlechtou. Aby však na šlechtu mohla působit, 

musela by býti napsána s větším znáním jejího života a způsobů; tak u př. nepojmenuje žádná 

vzdělaná dáma, v jejíž salonu (dle I. 3.) i učení i umělci přístup mají, své hosti v jejich 

přítomnosti „nižším lidem“ (I. 20.), netrpělo by se, aby zpěvák (třeba pařížský) směl nazvat 

aristokratku kamarádsky moje milostivá (I. 8.), nebudou vésti šlechticové v saloně před 

společností hrubé řeči, jaké neslýcháme leda na poštách atd., co všechno ani citovati 

nebudeme. Pomocí několika, nepotřebně (vyjma jediný pád I. 66, kde se tím chladnost 

k Miladě projevuje) do české řeči vpletených francouzských fráz, mezi nimiž jsou ještě také 

dva omyly proti duchu francouzské konversace, není vytknut charakter aristokratů a 

nemůžeme je i s tím vlaským prohazováním Petráčkovým jinak nazvati leč koketováním, 

ačkoli jsou i na to tuze obyčejné. 

Dle mého mínění nemůžeme aristokracii jinak nakloniti k naší řeči leč původností, geniálností 

a zanímavostí našich básnických výtvorů; nikdy však pouhými, dávno známými deklamacemi 

o vlastenectví, kterému vůbec aristokrati, jsouce vychováni v rozličných národnostech, ani 

hrubě nerozumějí. 

Ale i nám, „s p r o s t ý m  l i d e m“, začíná již být nanic z těch neustálých řečí o vlastenectví, 

o vlastencích a vlastenkách, kterými nás veršem i prósou naši spisovatelé a nejvíce T. již 

drahně let nemilosrdně pronásledují. Byl by již čas, aby nám to naše vlastenčení ráčilo 

konečně z úst vjeti do rukou a do těla, abychom totiž více z lásky pro svůj národ jednali, než o 

té lásce mluvili: neboť pro samé povzbuzování k vlastenectví zapomínáme na vzdělávání 

národu. Kdybychom čas a práci, které nakládáme na přemlouvání lidu našeho, aby místo 

lepších cizích spisů čítal z vlastenectví naše špatnější; - kdybychom, pravím, ten čas a tu práci 

vynaložili raději na to, aby byly naše spisy lepší než cizí: moudřeji a prospěšněji bychom 

jednali. Já ale, co se mého osobního mínění týče, jsem přesvědčen, že jest snadněji a veseleji 

za vlast umříti, než to množství jednotvárných spisů o vlastenectví přečísti. 

Proč ale vpletl p. T. do své novelly tu příšeru Posledního Čecha?! chtěl tím snad ubohého 

hraběte za domnělou vraždu potrestat??! Pošeptali bychom ovšem podstatnější příčinu, kdyby 

nás jen vážné obecenstvo nevyzradilo … bez pochyby že je to k vůli trošce toho božího 



effektu, jen pro krásný podivný titulek; … to musíme znát spisovatelské  spády (avšak já také 

hodlám vydat, zachová-li mě Bůh při zdravých prstech: „Předpotopního Čecha“). Ve slově 

„poslední“ leží jakási tajná, démonská síla, a tu chtěl T. stůj co stůj vyčerpat: a však se za tu 

maličkou marnůstku sám nejvíce potrestal, zkaziv tím jednotu novelly a uvrhna se do 

mnohých nedůsledností. Kterak to můž býti, aby se nyní (184*) vlastenec, jenž jistě 

z náklonnosti všechny poměry naše a všechny síly pracující o zvelebení národu znáti musí, 

uprostřed celých živých Čech a vedle horlivého Svobody, mohl držet za posledního Čecha, 

nejsa bláznem (a bláznové se mi nezdají býti vhodnými repraesentanty Staročechů!)? 

Zármutek, nevrlost a snad i pochybování o výsledcích naší práce, to je přiměřeno p. hraběti, 

ale Posledníčešství, bláznovství?? .. A pak dle německého přísloví: „Ein Narr macht zehn“, 

musí ještě ten chuďas Petráček dělat zas jiného posledního Čecha, k pohoršení a promrzení 

všem, jenž komediantství nenávidí, a k veliké nesnázi T-ově; kde vezme času, aby se ten 

ubohý česky naučil a sice dobře, neboť by si p. hrabě jistě od člověka zdrhujícího v češtině 

nedal namalovat, že jest ještě Poslednějším Čechem než on. Přílišné tažení po effektu a po 

theatrálním effektu jest vůbec známka všech prací T-ových, a i zde se jím nechal k mnohým 

nedůslednostem zavésti. Tak ku př.: musel Karlo sedící po tmě v jeskyni při pochodni, kterou 

Bernardini v ruce držel, již dříve pozorovati jeho vražedlný úmysl! A co by bylo jeho pozdní 

přispění naplat, kdyby se byl Ladislav pouhým zázrakem nahoře neudržel? Nohama tak 

vyzdviženýma nespadnout!! Potom (I. 86.) Jaroslav čeká v noci v zahradě na Ludmilu, tak 

nepozorně, že zatím Svoboda, jenž dle zřejmého svého charakteru jistě pevně vykračuje, 

znenadále vedle něho stojí, přišed ještě k tomu z též strany, odkud Ludmilu čeká! P. T. jistě 

nikdy večír na milenku nečekal, sice by věděl, že v takovém pádu spíše desetkrát jiné 

nepatrné šustění za její příchod máme, než abychom se od někoho jiného překvapiti dali. A 

však se to všechno jen proto stalo, aby mohl Svoboda Jaroslavovi s effektem do řeči 

vpadnout: „To bych vás, pane hrabě“ atd. Sem také náleží (I. 152.) pomatení v řeči, rozličná 

tušení atd., nejvíce však ta řeč starce Jana (II. 121.) u Černého koně, která se končí: utíkej, 

vrahu, utíkej ! (flieh, Mörder! flieh!) a která nám pro veliký bombast a proto že se zpěvák pak 

mezi stoly honí parodsky připomněla jistou známou na ulicích písničku se stejným začátkem. 

Co se týče bombastu a zbytečných nevýznamných adjektivů a tropů, bylo by mnoho 

vypočítávat. Nejpodivnější se nám zdály: I. 13. „já bych byl oblohu k sobě strhnul a zemi a 

nebe k prsoum přitisknul!“, kdežto příroda přece dle všeobecné zkušenosti působí jemně; I. 

64. „otevrou se brány srdce mého a rozkoš vejde do nich s hlučným průvodem“ ; I. 70. „tys 

krmě nesoucí havran! (proč ne ještě věže Davidova, nádoba atd.?); I. 142. „jak by z něho (ze 

srdce!) kus po kuse drtící skalina kapala!! a kromě toho jestě nepatrněji I. 69. 89. 109. 116. 

167. 174. 194. 199. 208., II. 12!! 17. 19. 49. 58. 183. 122. Někde T. i ke hrozné směšnosti 

zavádí; tak ku př. nemůžeme žádné slečně přáti, aby „to v ní hrálo, jako sbor vesnických 

pacholat“, jak praví o sobě Ludmila, I. 183. – Tyl má ve všech svých spisech tak čistou, 

příjemnou řeč, kterou bychom si mohli za vzor bráti: nač si ji sám kazí takovými strakatými 

nalepeninami!? Pravý znak mistrovství jest jednoduchost, nehledanost, a strany tropů a jiných 

menších okras řeči jest naše mínění, že jest lépe viděti květy na stromě, na němž přirozeným 

během vyrostly, nežli odjinud natrhané a na podlaze hustě nastlané. Také se takovými 

obyčejnými a zbytečnými tropy čtenáři zvykají nemysliti. 



O nedůslednostech v charakterách již jsme podotkli při starém hraběti, zde jenom ještě o 

mladém a o Pedrazzim. – Hr. Jaroslava chtěl nám vlastně Tyl představiti co dokonalého, vlast 

milujícího muže, který jenom jazyk český trpěti nechce. Co ale vypadlo? Svéhlavý, hrubý, 

neotesaný chlapík, necitelný, odrodilý syn, jímž žádné utrpení, žádné ponížení otcovo 

nepohne, ani když o vraždě mluví. Národu českému, „který přec miluje“ (jak sám T. praví), 

dává ve zlosti urážlivé nadávky. Jeho obrácení, které jest ovšem nevyhnutelně potřebné, jest 

nedůstatečně, nedůsledně motivováno. Kterak může býti, aby osvíceného, světem prošlého 

muže teprv někdo, zde u př. pan farář naučil, že o tom co tvrdíme dříve musíme vědět, jest-li 

to – pravda? Chtěl-li ho již p. T. rozumným způsobem obměkčit, měl k tomu snad jiné 

příležitosti … 

A nyní přicházíme k Petráčkovi, k nejmizernější a nejprotivnější figuře celé novelly. 

Nemyslíme arci, že by kritika směla básníku předpisovat, co a jak psáti a jaké oučely míti má, 

čině jej tak z pána ve světě ideálů sluhou obyčejných náhledů: ovšem ale jest úkolem kritiky 

vyzkoumati, jak důsledně se spisovatel v mezech, které sobě sám vytknul, pohybuje. Patrno 

jest, že chtěl T. Pedrazziho vykresliti co obstojný neb snad i pěkný, ba humorný charakter. 

Trocha vynucených žvatlavých vtipů, žamputářství, ironické a urážlivé vtipky na svou otčinu, 

která se velkému komediantovi malou býti zdá, Palečkovská scéna s dobrosrdečným starým 

sloužícím na první přibytí v cizím domě, ačkoli – jak II. 174. praví – dobře se česky vyjádřiti 

uměl: to všechno není humor. K humoru by se nedostávalo jen trochu velikodušnosti a 

dobrosrdečnosti. Dvě věci nám toho člověka zvláště zošklivují: hnusná vtíravost a 

familiárnost, s kterou se k hr. Jaroslavu lípá i potom, když ví, že není malíř. To se našemu citu 

nanejvýš protiví, ne snad z přílišné vážnosti před aristokraty, nýbrž z pouhé měšťanské 

hrdosti; pak romaničibská vlažnost k rodině, kterou sám T. dobře cítil a proto na několika 

místech vymluviti se staral. Ale býti 20 let v cizině, býti bohatým a nezpomenout si ani 

jednou na svou dost chudou rodinu! Ovšem by bylo nepoeticky domů psáti neb snad peníze 

posílati: ale mysliti, že otec, který již při našem odchodu byl starec, po 20 letech jistě ještě na 

živě bude: to není moudré, pane Petráčku! Arci že by T. na obě výčitky mohl odpovědíti, že 

Petráček šlechtickou cizí krev v sobě tuší … A po 20 letech mu najednou napadne všemu 

přijít na stopu … Při tom si vysvětliti nemůžeme, v jaké vlastně řeči Petráček se všemi 

rozličnými osobami mluvil. Německy neuměl; francouzsky zas oni ne; česky jistě nemluvil, 

neb co o něm II. 174. Ludmila tvrdí, praví T. jen z nouze, když se P. musí naučit dobře česky 

a T-ovi na to již mnoho času nezbývá. Že ale člověk, který po 20 let zapomněl, jak se otčina  

jeho jmenuje (I. 59.), málo neb nic česky uměti nebude, rozumí se. Proč se vlastně hned 

s počátku do vyléčení starého hraběte plete, není také motivováno, a vůbec jest v něm mnoho 

tušení a málo důsledností … a to jest charakter, který Tyl v celé novelle nejpůvodněji 

vypracoval. Bojíme se, že v něm vyobrazil vlastní svou ironii, která se ho dle nezvratného 

zákona přírody musila zmocnit od neustálého vlastenčení. 

O spojení událostí mezi sebou, o vyvinování celého děje zanecháme si úsudek, až T. novellu 

tuto dokončí. 

Tyto tedy a podobné věci výtvoru T-ovou se nedostávají, aby se mohl nazvat novým, 

umělecky a důsledně provedeným celkem, a dokázati: že ním není, byl hlavní záměr celé této 

kritiky. – 



Nerozumné bylo by mysliti, že nic chvalitebného v T-ově novelle nenalézáme: vímeť ovšem, 

že je v ní mnoho, velmi mnoho podařilého, sice by za takové rozbírání nestála. Chvalitebná je 

čistota jazyka a zvláště slohu (slova šklebiti, kus nevhodně se kladou, velmi časté pedantské 

nucené nikoli; „víš co jesti milovati národ“ …), divíme se zběhlosti, obratnosti, uhlazenosti T-

ova pera vůbec a dialogu obzvláště; neobyčejná je T-ova zkušenost v posloupném podávání 

dějů, aby se udržela zvědavost čtenářova; a s jakou delikátností umí vždy vypovědít osud 

jednající osoby, dřív než ona sama ho tuší, což velmi lahodí marnosti lidské a tudy se líbí. 

Mistrovsky pracováno jest I. 32, 33. o pádu a povznesení národa, I. 84. jarní noc, I. 97. 

přemlouvání starého hraběte; scena s děvečkou, denník Ludmilin, hádka mezi Svobodou a 

Jaroslavem (I. 158. – 166.), celý charakter Milada a Ludmila, rozmluva Pedrazziho 

s Ludmilou II. 36. – 38., zvláště celé vypsání, jak chlapce chytrý herec z domu vylákal, jest 

klassické; II. 127. Krásný okamžik před duelem a jiná mnohá místa. 

Že jsem dokonalosti T-ovy novelly tak krátce a chyby tak obšírně vytknul, stalo se dílem 

proto, že dokonalostem každý snadně uvěří, chyby však – nemají-li být pouhým na cti 

utrháním – dokázati se musí, dílem však a nejvíce k vůli spravedlnosti, poněvadž již dost 

v časopisech našich chválena, chyby ale její ještě vytknuty nebyly, k čemu jsem, že se to 

posud jen oustně dálo, nyní své nezkušené péro propůjčil, převezma tím na sebe všelikou vinu 

a odpovídání. Alespoň jsem T-ovi dokázal, že jsem jeho novellu několikrát a pozorně přečetl 

a sice pozorněji než on sám, poněvadž mi ani neušlo, že II. 56. místo Ladislav má být 

Vavřinec, čeho si ani sám T. nevšimnul.  

Havel Borovský. 

Česká  Včela  č. 52. a 53. z l. a 4. července 1845, str. 211 an.,  str.  215 an. 

 

 

 

Karel Havlíček Borovský: Kritika novely Poslední Čech od Josefa Kajetána Tyla 

 

     Tato Havlíčkova stať, otištěná v časopise Česká včela v roce 1845, se stala jedním 

z nejznámějších teoreticko-kritických textů v celém 19. století. V polovině čtyřicátých let, ve 

vrcholné fázi národního obrození, zde Havlíček postihuje situaci, v níž se česká literatura, ale 

i celá česká společnost ocitá. Přehodnocuje především pojem vlastenectví a odmítá dosavadní 

převažující tendence, jež za vlastenectví považovaly již pouhé přitakání české myšlence a 

národnímu společenství anebo se vyžívaly v romantizujícím vlasteneckém patosu. Havlíček 

žádá takovou podobu vlastenectví, které by bylo v souladu s životním směřováním každého, 

kdo si chce říkat vlastenec, a zároveň bylo podpořeno a zajištěno každodenní prací. Tento 

postulát se objevuje v nejčastěji citovaných slovech z tohoto textu: „…aby nám to naše 

vlastenčení ráčilo konečně z úst vjeti do rukou a do těla, abychom totiž více z lásky pro svůj 

národ jednali než o té lásce mluvili…“. 



     Havlíček vytýká Tylovi dobová umělecká klišé, důrazněji však tu okolnost, že Tyl podlehl 

vlastní nepravdivé konstrukci češství jako vymírajícího fenoménu: docílil tím cituplné 

elegičnosti, zkreslil však skutečnou dobovou podobu národního života. Tím vlastně popřel i 

své vlastní přesvědčení o smysluplnosti vlastenecké ideje. 

     Havlíček v závěru kritiky výslovně podotýká, že si Tylovu novelu nevybral proto, aby ji 

jednoduše umělecky odsoudil, naopak, uznává jak hodnoty této novely (Tyl za ni obdržel  cenu 

Matice), tak i kvality celého Tylova díla. Jde mu o to, aby literární obraz národního života 

vycházel ze skutečnosti  a napomáhal tak utvářet zdravé sebevědomí obrozujícího se národa. 

 

Otázky a úkoly: 

Jak rozumíte Havlíčkovu srovnávání české a německé literatury v úvodu článku? 

Která umělecká klišé Havlíček Tylovi vytýká?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karel Sabina: Demokratická literatura 

 

I. 

Není tomu dávno, co spisovatelé evropejští sobě lidu všímati počínají. Až posud platil život 

lidu za sprostý a za nehodný hlubšího pozorování, i ve plodech cestopisných nenalézalo se 

nic, leč aristokratické budovy, aristokratické nádhernosti a aristokratická podniknutí; co kde 

způsoboval lid, to nepozoroval žádný! I v románech osoby jednající, nebyly-li čistě 

aristokratické:  princové,  rytíři atd.,  přiřknuly se jim alespoň mravy a způsoby aristokratické. 

Princové a princezny zakleté i nezakleté, knížata a králové okouzlení, rytířové přeslavní, 

markýzové, lordové, baroni atd. bývali, jsou předměty obdivů čtenářových. 

Nemysli žádný, že literatura tato neměla vlivu na politické smejšlení obecenstva. Ona je 

zřejmě kazila, oživujíc nádheru panskou a marné žádosti i daremné přání budíc v mysli 

občanské. 

Sprostá dívka snila o princech, sprostý mladík o princeznách a baroneskách, ona si zasteskla 

po skvostném oděvu, po elegantních kobercích, po služkách a po kořících se jí švihácích; tito 

přicházeli bez zavolání, a slečinka pozdě oplakala svou zvrácenou chuť. Zlých plodů však 

nesla tato literatura na našich mladících. Rozsívajíc aristokratické smejšlení, odvracela 

mladou mysl od vyššího poznání života a nepochopnou ji činila pro důstojné myšlenky. Zvyk 

se stane druhou přirozeností; protož měl duch času tak ohromnou práci, než se prodral svou 

kůrou zvráceného, zkázného duchu vzdělání až na kořeny bytnosti naší, proto až podnes tolik 

zřejmých a skrytých aristokratů! 

Dlouho panoval klam, že klesnutím živlů šlechtických klesnou i živly šlechetné a mravy 

ušlechtilé; my však pravíme, že tyto za příčinou oněch se nikdy v úplné své podstatě 

vyvinouti nemohly, a že teprv demokratické literatuře pozůstaveno ostalo, vyplniti posavadní 

mezery duševního života. 

Demokratická literatura odhaluje nové stanoviště pozorování a poznávání. Ona hledí v pravou 

bytnost všech věcí, nevšímajíc sobě ani šperků myšlenkových, ani předsudků společenstvem a 

s přírodou celou. 

Jean Jacques Rousseau dal hlavní podmět ku demokratické literatuře. Šlechetná mysl a veliký 

duch jeho poznaly, v čem vlastně bída lidská se zakládá – v nezpůsobné a nepřirozené 

vzdělanosti a v aristokratských zásadách našeho společenského života. On podkopával oboje, 

a první francouzskou revoluci proniká i hlas tohoto mudrce. 

Když padla republika francouzská, padl i demokratický život po celé Evropě, a teprv nový 

věk jej zas probudil, aby, jak doufáme, nikdy více neusnul. 

Již před nejnovějším, blahoslaveným revolučním pohybováním počali spisovatelé rozličných 

národů evropejských sobě všímati lidu a způsobů života jeho. 



Poznali v něm z počátku hlubokou poesii, poznali v něm pestrou rozmanitost, slovem: poznali 

v něm novou látku a nové formy. To byla kořist pro ně, i nemeškali jí použíti. Tak povstala 

jedna část demokratické literatury, obrazy totiž ze života lidu. Nová cesta se klestila, nové 

poklady se nalézaly. Došly se stopy národního básnictví, národních pověstí a mravů. Již i 

vzhledy lidí vzdělaných počaly se obraceti na tento nový druh, a povstalou touto literaturou 

lidu vydobývala si demokratická literatura vždy širšího pole a nové půdy. 

To nebyly jen selánky z času pokažené obliby literární, kde nevinná rybářka s nevinným 

pastýřem hovořila o nevinných beruškách pasoucích se na nevinných nivách. Bylyť to obrazy 

ze života lidu, s ctnostmi i se hříchy jeho. Bylať to však jen poetická stránka lidu, ostatní 

důležitější částky spočívaly nepoznány pod rouškou hanebné censury. 

Ideální stránka demokratického života zponenáhle se odhalovala, ji sledila stránka praktická. 

Ten sprostý lid se jevil nevzdělaným – musí ním býti? Lid sám poznal, jakou zbraní jej v sobě 

podmanili utlačitelé jeho, a bažil zprostiti se své nevědomosti, a tak povstala literatura pro lid.  

Poznání stran lidu obecného se objasnilo, lid poznával sebe i byl poznáván od jiných. 

A co spatřil svět o lidu a lid o světě? 

Lid stavěl města a vesnice, silnice a mosty; nač se jen kdo podíval, po celém šírém světě – 

nevzrostlo-li to vzhledem povoláno ze země – Lid! A co za to? Málo uznání, málo peněz, 

bídu a povržení. Jeden byl povržen, druhý sám sebou povrhoval, ten byl do bláta hnán, onen 

sám svévolně tam padnul. Uzavřeny byly před ním chrámy věd a uměn, nepozůstalo mu 

ničeho, leč dnem a nocí se lopotiti, aby sobě vezdejšího chleba dobyl. On stavěl zámky, 

v nichž lenoši přebývali; setby i žně, pokrm i oděv, vše vyšlo z rukou jeho, a on, on neznal leč 

bídy, a podílem jeho byla chudoba. Musí to tak býti? Nemusí a nesmí! – Jakž tomu ale 

odpomoci? Odpověď na tuto otázku nepodala nám posud moudrost učenců, okusili se o to 

lidumilové, někteří jsou však teprv u první slabiky! 

Snahy o zodpovídání této otázky jsou jádrem demokratické literatury. 

Až jádro to se ujme a vzroste v kmen, větve a plody, nabyde celý svět tvářnosti nové. Pak 

přestane závist a nenávist, nebude pánů ani sprosťáků, zahyne marnost a bude jen bratrů 

stejně opravěných. 

Jsou lidé, jenž se domýšleli, s demokratickou literaturou že se pochovala poesie a nastala 

literatura praktičná. Kdyby z půdy demokratické literatury za našich dnů i jenom jediné plody 

G. Sanda (paní Dudevantové) byly vzrostly, dostačilo by toto rukojemství proti obávání 

nadzmíněnému. Demokratická literatura našeho věku má však již ohromnou rozsáhlost; 

kořeny její sahají hluboko do společenského života našeho, a již před ní se počínají třásti 

slabochové našeho věku pro budoucnost nedozrálí. Oni již to cítí, že posavadní theoretická 

stránka demokratické literatury časem svým i praktických stopů se dopídí, a jakož za 

Benthamem přišel Owen, také za Proudhonem přijdou jiní, o nichž žádný Cavaignac 

neopováží se říci, že mluví ze sna! 



II. 

„Vizte plody demokratické politiky!“ – zavolal ondy jakýsi poloaristokrat s velikou 

rozhorleností – „umění a literatura hynou, obchody a řemesla stojí, průmysl zachází, bída 

vychází. Osvěta, ta osvěta, o které jste tak mnoho mluvili – kam dojde? Kdo ji bude 

pěstovati? Kdo pro ni pracovati? Způsoby se zneušlechtí a vkus se zkazí. Kdo bude 

podporovati umělce a vzdělance národu? Kdo pěstovati umy a vědy?“ 

Takové i jiné podobné otázky kladou nedospělci, a nemohouce si je ku prospěchu 

demokratické věci zodpovídati, lají na živly, jimiž ani za mák nerozumějí. 

Naše úplné přesvědčení jest to, že umění a vědy dříve se nedopídí ani žádoucího výkvětu, ani 

patřičného působení, pokud demokracie úplně nezvítězí a soustavně v státu neuspořádá, neboť 

demokracie a vešken život duševní mají jeden a ten samý účel – pomáhati výkvětu čistého 

člověctví.  

Předevzali jsme sobě zde v rozvahu vzíti pouze jednu část podotknutého předmětu, totiž 

literaturu demokratického státu, a skorem bychme měli každého za šílence prohlásit, kdož 

v sobě mínění chová, že při nynějším stavu věcí literatuře a vědám nějaké nebezpečenství 

hrozí. Tážeme se, odkud, a odpoví-li se nám, že zdola, od rozkvašených stran 

demokratických, nepřejících tichému vzniku Musy, odpovíme zase, že přízraků těch se 

nebojíme, neboť lid má rozum, a sice zdravý rozum, a kde zdravého rozumu se nalézá, tam 

mysl třeba i nejrozkvašenější opět se zotaví a moudrost zvítězí. 

Odkud vycházejí vědy? Kde nejprv vznikla literatura a kde se splývá s životem? – Literatura 

jest svobodným plodem ducha. Mnohých cest používá duch, nimiž kráčí světem a jej řídí; 

literatura jest jedna z těchto cest, a sice jedna z nejbezprostřednějších  a nejpůsoblivějších.  

Má-li však býti pravou prostřednicí ducha se životem, má-li za účel vystoupiti co anděl míru 

v boji dvou posud sobě odporujících živlů ducha a hmoty – má-li pomáhati ku přemožení této 

a onoho vésti tam, kde účel čistého člověctví se mu klade, musí býti tomu přiměřena. 

Bývali časové, kde literatura byla podílem některých pouze šťastníků, kde nevyčerpaný 

poklad duševní za jmění jednotlivců vyvolených se považoval, co zatím jiným, třeba bažícím 

po duševní potravě a prahnoucím po jablku poznání, takměř ani přístupna nebyla. 

Byla to hubená léta duševního života člověčenstva na zemi. Jedni byli osvíceni, nahlédali do 

všech tajemství života, použíti věděli všech prostředků k zvelebení a ušlechtění života – 

slovem, vedli život dvojnásobný, dvou říší oučastni jsouce, - druzí zatmnělí, poukázání byli 

na poloviční pouze život. 

Literatura musí objímati všechny poměry života, musí se prodrati ve všechny živly, osvítiti 

všechny záhyby ducha lidského. Ona má jíti od mysle k mysli, od srdce k srdci. Nemá býti 

člověka na šírém světě, jemuž by tato cesta poznání nebyla přístupna, který by oučastným se 

státi nemohl pramenu světla, této spravedlivé školy pravého úsudku. 

Pravý úsudek jest zajisté nejdůležitější vlastnost rozumného člověka. Na úsudku většiny lidu 

záleží celý běh pospolitého života. Z křivého úsudku povstane vše zlé, z dobrého vše dobré; 



úsudek opanuje vůli, křivý úsudek budí nedorozumění, křivý úsudek značuje své stopy 

nenávistí a nedůvěrou. Literatura hlavně působí na úsudek, a literatura demokratická zvláště 

v boji svém proti předsudkům a lžím, ještě nepřekonaným, vzbuzuje zdravý úsudek mezi 

lidem. 

Až posud jsme znali literaturu par excellence a literaturu pro lid. Ona se podobala šviháku 

v hlazených rukavičkách, tato – bosému chudáku, majíc zevní i vnitřní ráz proletární. To 

nesmí déle trvati. Veškerá literatura má býti pro lid, neboť vešken lid má býti vzdělaným a 

veškeré vzdělanstvo jest lidem. Přísná věda jenom jest pro vyvolené zasvěcence, avšak i ta 

literaturní cestou se stane každému přístupnou. 

Posaváde panovalo křivé, ba hanebné mínění, že živel demokratický leží v cynismu. 

Cynismus jest dvojí, mravů a myšlenek. Cynismus jest nečistota, demokracie však 

šlechetnost. Cynismus jest buď nedbalost, buď nevážnost, demokracie jest práce, bdění nad 

zjevy života, nejvyšší vážnost zákonů, rovnost před právem. Cynická literatura jest špinavá, 

sprostá literatura, lid do bláta vedouc, demokratická literatura co dobrý duch lidumilenství 

vede vzhůru. 

Oučel demokratické literatury jest povznésti. Ona má vzbuzovati  vědomí lidu, aby lid poznal 

své úkoly a svou mocnost, aby konečně se neomýlel v prostředcích. 

Lid má vládnouti. Jakž to možná bez poznání poměrů svých i cizích? Lid má říditi své obce – 

zařizovati školy, dosazovat učitely a strati se, aby dítky jeho tak vychovávány byly, by v nich 

skutečně spočívalo rukojemství budoucí svobody. 

K tomu všemu musí lid veden býti a cesta pravá jest – demokratická literatura. 

V demokratickém státu jest lid a národ jedno, lid představuje národ. Literatura, která z lidu 

vzejde, pro lid se uzpůsobí a u lidu svůj účel nachází, nemůže zajíti, ba ani klesnouti. 

V demokracii nalézati bude literatura mnohem větší podpory nežli jinde, neboť již ne 

jednotlivci, alebrž celý národ bude bráti účastenství na ní. Knihovny se rozmnoží, nezávisíce 

déle od dobrodiní magistrátů a svévole jednotlivců, alebrž od zákonů, jakéž pokročilý čas 

celému národu klade. Ústavy privátní stanou se ústavy státními, literatura nebude luxus, ale 

nutná potřeba. 

Literatura se splyne s životem pospolitým, bude krví probíhající tělo společenského života. 

Může-li pak klesnouti průmysl, umění a vkus tam, kde literatura neklesne? Zdali literatura, 

živá tato upomínka, neustále povzbuzovati nebude celý národ k životu vyššímu, ostřiti rozum, 

povzbuzovati a šlechtiti obraznost a oživovati lásku k vlasti a k svobodě? Duch, vždy nalézaje 

pobídnutí – nezlenoší a mysl neulpí na sprostotě! 

Karel Sabina 

Včela z 4., 7. a 11. října 1848. 

 



     Karel Sabina: Demokratická literatura 

 

          Stať Karla Sabiny Demokratická literatura (vyšla v časopise Včela v říjnu roku 1848) je 

v kontextu reflexe české literatury prvním textem, který se zamýšlí  nad vztahem literatury a 

společnosti. Revoluční rok 1848 jednak ukázal rostoucí homogenizaci nově se rodící moderní 

společnosti, kde šlechtické výsady velice rychle pozbývají své platnosti a dále prokázal silný 

étos a stoupající sebevědomí měšťanské vrstvy. 

     Sabinova stať na tento pohyb reaguje promýšlením nové podoby literatury, která by se 

nevzdávala svých estetických kvalit, ale zároveň by na tento trend odpovídala proměnou témat 

i způsobem zobrazení. Odmítá vyumělkovanou či exkluzívní literaturu minulé doby a zasazuje 

se za literaturu, která by čerpala ze soudobého života, zabývala se reálně žitými problémy. 

Sabinovy myšlenky tak předjímají budoucí vývoj realistické literatury. V 50. letech 19. století  

na ně navazuje dílo Boženy Němcové a pak především poetika družiny májovců. 

 

 

Otázky a úkoly: 

Vyhledejte v textu pasáže, v nichž Sabina ironizuje starší typy literatury. 

Precizujte Sabinův pojem „lid“. Čím se Sabinovo pojetí  liší od názoru na lid vzdělanců 18. 

století?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Májovci 

(Podle Vladimíra Křivánka) 

 

V roce 1858 vychází ročenka „Máj“ a na základě názvu tohoto almanachu se 

pojmenovala  i generace, která další dvě desetiletí  stojí  v čele české literatury. V této době 

existují prozaikové, které bychom mohli nazvat velikány své doby, kteří ač jsou dotknuti 

zahraničními vlivy realismu, stále nepřestávají pokračovat v tradicích nastolených Boženou 

Němcovou a Františkem Pravdou.  

Vítězslav  Hálek  je  charakterizován  jako  autor,  který  stojí  uprostřed 

protikladných a protichůdných myšlenkových proudů. Těmi jsou básnická romantika a 

tendenční realismus. Novák pojem realismus nepoužívá ani u jednoho z Hálkových děl. 

Poznamenává pouze, že Hálkova pozdní přírodní lyrika a povídky z vesnického prostředí, 

které píše ke konci svého života, „stojí nejvýše, ač se mu ani tu nepodařilo vyrovnati moderní 

náplň myšlenkovou se zastaralými formami umění romantického“. 

Velice výraznou postavou této doby byla Karolina Světlá. Tato spisovatelka 

studovala  život  českých  venkovanů,  jejich  povahy,  ale  neodpoutala  se  přitom od 

romantické psychologie, toto vše se prolíná v jejích vrcholných dílech. Zabývala se otázkou 

postavení ženy ve společnosti. Její tvorba je rozdělená do tří skupin, ale ani v jedné nejsou 

díla konkrétně označena jako realistická.   

V románě „Pan Vyšinský“ (1958-1859) se spisovatel Gustav Pfleger Moravský 

pokouší své citlivé sentimentální vyznání světu proměnit v realismus. V díle „Z malého 

světa“  (1864), které bychom mohli nazvat prvním českým románem z dělnického prostředí  a  

života,  G.  P.  Moravský  kolísá  mezi  moderním  sociálním realismem a uměním 

romantickým. 

 Jan Neruda byl jedním z prvních, kdo do naší literatury přivádí realistické postřehy. 

Jeho práce „Arabesky“ (1864) a „Různí lidé“ (1871) jsou právě případem prací, které se 

zmítají mezi romantikou a realismem. Sám si oblíbil genrové obrázky, které považoval za 

přípravu na realistickou novelistiku. Postupně se tedy ve svých povídkách a novelách 

odpoutává od romantických charakterů a zápletek dává vzniknout Povídkám malostranským. 



V Povídkách malostranských se jeho smysl pro skutečnost dostává až na samé dno 

společnosti. 

Jan Neruda věnoval pozornost především psychologickým a sociologickým otázkám 

člověka. Jak tvrdí v jedné ze svých statí, „je […] zapotřebí, abychom se lidi znát naučili.“ 

Než ovšem člověk začne hlouběji pronikat do složité sítě mezilidských vztahů, je 

nutné se nejdříve zorientovat v sobě samém. Důležité je tedy sebepoznání každého z nás.  Na 

základě tohoto experimentu vytváří Neruda na stránkách svých povídek obraz morálních  

nedostatků  člověka,  jako  je  například  lidská  pomstychtivost, zlomyslnost či pomluva. 

 V souvislosti s tímto zjištěním autor skrze svá díla rozehrává důležité téma – téma 

oběti. Provázanost jednotlivých lidských příběhů, kdy jeden má tendenci působit na druhý a 

které se vzájemně prostupují, vyrůstají jeden z druhého a ovlivňují se. Neruda studoval 

pozorně společenské jevy i lidi své doby. Vlastně celá jeho tvorba beletristická před 

Povídkami malostranskými působí do jisté míry jako studijní příprava Povídek 

malostranských. Jednotlivé studie z Pražských obrázků, zahrnutých Nerudou do souboru 

Studií krátkých a kratších (1876), jakož i studie vydané v novinách a časopisech ukazují 

nejen, jak Neruda proniká do života a zvyklostí jednotlivých skupin obyvatelstva (jsou tam 

studováni domácí páni, nájemníci, služky, žebráci atd.), ale jak se zvláštním zájmem odhaluje 

ty jevy, jež veřejnost přikrývala rouškou mlčení a jež z valné části byly důsledkem bídy a 

hmotného nedostatku. Společnost se jimi zabývala jen jako případy, jež spadaly do policejní 

evidence, aniž hledala příčinu těchto jevů (Obrázky policejní). Někdy pozornost Nerudova se 

obrátí i k zjevům, jež jsou mimo Prahu, jako to bylo v případě Trhanů, dělníků na 

železničních stavbách. Všechny tyto jevy, ať pražské či mimopražské, sleduje Neruda i ze své 

povinnosti žurnalistické jako redaktor a feuilletonista nejprve Hlasu, pak Národních listů. 

Přípravou pro Povídky malostranské byly i novely a povídky, které uveřejňoval 

Neruda od r. 1858 v časopisech a které sebral do sbírky Arabesky (1864) a do sbírky Různí 

lidé (1870). Tam mu již jasně jde o to, uměleckým obrazem odkrýt za vnějším vzhledem lidí, 

za jejich maskou člověka, chce, jak říká, „ten zevnější lak teprve pracně odklípnout, abys 

přisel na povahu fládru“. Neruda si v Arabeskách našel působivý způsob, jak demaskovat 

lživost společenských konvencí. Jako v lyrice odmítal čistě subjektivní lyriku, tak odmítal v 

epice prostou objektivnost. „Prostě objektivních epiků a dramatiků právě tak málo snesem 

jako čistě subjektivních [23]lyriků,“ napsal Neruda v r. 1867 (v článku Moderní člověk a 

umění). Děj vnitřně do sebe uzavřený neposkytuje dost příležitosti k zhodnocení, neslouží 



dostatečně záměru, který má autor na mysli. Proto ve shodě s cílem volí metodu jinou. Je to 

zpravidla autor sám, který jako referent podává zprávu o lidech a jejich osudech, je často 

přímo účastníkem, pozorovatelem povídky nebo novely. Tato metoda umožňuje lépe stavět 

proti sobě moralisující konvenci doby na jedné straně a skutečnost na druhé straně, tato 

metoda umožňuje ironicky a satiricky zachytit celé maloměšťácké prostředí. Neruda nechce 

jen realisticky popisovat, chce se dobrat hlubší pravdy a chce touto pravdou útočně i působit, 

proto musí mít pozorovatele mimo vlastní děj, proto pointa je důležitým prostředkem jeho 

uměleckého výrazu. Ne neprávem nazval Sabina Nerudovy Arabesky „novelistickými 

epigramy“. Je pravda, že příběhy v Povídkách malostranských mají málo zápletek, že se v 

nich nerozvíjí děj a že autor jen většinou registruje, ale pokud jde o poznávání dané 

skutečnosti, probíhá ve všech povídkách poznávací proces, v němž autor od vnějšího vzhledu 

skutečnosti, od pozorování jednotlivých příhod a událostí nás přivádí až k odhalení a 

uvědomění podstaty skutečnosti.  

Jakub Arbes 

Arbes byl v Čechách první, kdo tvořil ovlivněn pozitivismem a dokonce i Zolovým 

naturalismem - v době, kdy Čechy pracovaly s idealistním romantismem a historickým 

vlastenectvím. Látkové ovzduší užívá Arbes všední a přirozené - potud realismus. Pro ostřejší 

vyniknutí pohnuté scény ovšem začne Arbes přidávat strašidelnost: ponoří scénu do tmy nebo 

do šera, osvětlí ji bleskem, hrdina má mimořádný duševní stav - odtud romantismus.

 Topograficky se skoro všechna díla odehrávají v Čechách a většinou v Praze, jen 

výjimečně sáhne autor po cizím prostředí. 

   Povahy se snaží Arbes kreslit netuctové a jedinečné, nevyužívá typizaci hrdiny. Lidé 

jsou většinou převzati z reálného světa, Arbes je tak i posuzuje, ale zároveň je halí do oblaku 

nadpřirozena a fantaskna. Vždy je něco odlišuje: povahový sklon nebo nezvyklý způsob 

vnějšího projevu. Postavy v sobě často živí touhu nebo snahu o něco, rády se pokoušejí o 

něco velkého a bijí se s obklopujícím prostředím.  

 

 

 

 

 



Jan Neruda: Škodlivé směry (1859) 

 

I  

Die Wahrheit finden wollen ist Verdienst, 

wenn man auch auf dem Wege  irrt.
61

 

Lichtenberg 

     Často se slýchá nyní u nás o „škodlivých směrech“ v literatuře, častěji ovšem slýchá, než 

čte, protože není každý podobně smělým, aby co veřejný udavač vystoupil. Každý cítí dobře, 

že velmi těžko některý směr vůbec, a zvláště literární, přímo co škodlivý naznačit, nedůvěřuje 

své neomylnosti, bojí se třeba, aby budoucnost zdánlivě škodlivý směr co dobrý neobjevila, a 

vystoupí-li přece někdo, mívá někdy své primární příčiny a příčinky, které snad škodlivější 

jsou než „škodlivé směry“, proti kterým bojuje. Může zajisté býti, že prohlásivší se u 

veřejnosti proti některému směru pravdu má aneb pevně míti se domnívá, pak jest to jeho 

svatou povinností, aby vystoupil; přečasto ale bývá bohužel jen zlomyslnost a choutka škoditi 

jiným, již snad trochu osobnímu blahu a blažené lenosti nebezpečni by se státi mohli, příčinou 

pudící k veřejnému vystoupení. V posledním pádu nazývá se to pak veřejným udavačstvím a 

je jednou z podivných jedovatých květin, jež se vždy časem zase v sadech českých objevujou. 

     A které směry nazývají se nyní škodlivými jakž se výrok ten odůvodňuje? Které směry?  

Ano to jistí páni sami nevědí, prozatím jim platí za pravidlo, že všechno, co mladší síly 

původního napíšou, škodlivého směru jest. A čím se výrok odůvodňuje? Jednoduše posud 

ničím, čehož důležité příčiny v nerozumu a nedorozumění a také trochu v nevinném strachu 

před nákazou při obírání se bližším se škodlivými směry hledati dlužno; vlastně ale by se při 

odůvodňování pěkná alternativa objevila, že by se buď holými frázími ničeho nedokázalo, 

buď při poctivém rozboru ku zcela opáčným náhledům přišlo. – A komu a čemu mají být tedy 

směry nebezpečné? – Stávajícím sociálním poměrům zajisté ne, poněvadž máme pro ně 

jiných strážníků dosti, a pouhých křiklounů už za tou příčinou zde potřeba se neukazuje, že 

zákon dříve vše nebezpečné odstraní, než se to veřejnosti dotkne. – Tedy snad národnosti? 

Bylo by to zajisté jen lichou řečí! Žádný směr jednotlivce aneb jisté literární školy 

(zamilované to slovo u těch, kteří bez opatroven a chův po celé živobytí býti nemohou) 

nemůže se celé literatuře škodlivým stát; vždy přece některá stránka tím prospívá, a co 

nenárodního, odvrhne zdravý národ sám – není-li více zdráv, nezadržíš jeho úpadek zajisté 

žádným systémem. Vyřknu to ale nyní už zkrátka, čemu dle veřejného udávání směr mladších 

nebezpečným jest, mnohým je to už známo, a doufám tedy, že se alespoň všichni neleknou, 

sdělím-li, že směr mladších jest dle náhledu některých moralisujících nemoralistů – nemravní. 

Neleknul se toho slova nikdo? Musím se proto tázat, že vím, jak se mnohý tištěného a veřejně 

vysloveného slova nemravnost bojí, třeba by v praxí a v domácnějších kruzích trochu 
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srdnatějším byl. Ovšem myšlénka a upotřebení jsou dvě trochu rozdílné věci a vím dobře, že 

nadřečení moralisující páni právě tolik velkých ctností do sebe mají jako spisovatelé knížek 

„o umění zbohatnouti“ peněz. A kde jednají skutečně dobře, platí obyčejně Goethenovo: 

„Hätten sie kein Gewissen und spräche die Pflicht nicht so heilig, - wahrlich, sie plünderten 

selbst in der Umarmung die Braut.“
62

 

Jakž ale možno, že spisy a články nemravního směru vůbec vycházet smějí? Jednoduše proto, 

že vlastně ani nemravní nejsou a literárními dozorci teprve jimi as tak se stávají jako v 

mineralogických sbírkách nepravou cedulkou měď rtutí pomocí nedouka. 

Každá doba má jisté své problémy, kterýchž se lidé více či méně bojí, o kterýchž se ale mluvit 

musí, a které se sice nakrátko odročit, nikdy ale zcela mlčením odstranit nedají. „Mnozí lidé 

přemýšlejí o nich“ praví Almquist, „málokterý se ale o nich promluvit osmělí.“ Kdykoliv 

někdo o nich přece promluví, bývá kaceřován a ztracen, neboť leží v nich símě, jež lidstvo 

v mravním ohledu spasit může; spasení ale na základu praktických oprav většina se vyhýbá, 

jelikož každý jednotlivec mravně už dokonalým zdáti se chce a připustiti by musil, aby i s ním 

se jisté změny staly, kterýmiž by (jako vůbec přechodní dobou) ledacos utrpěti mohl. Kdo 

jeho zdánlivou mravnost (v širším slova smyslu) obnaží, sluje mu nemravným; směr žádající 

pravdu místo zdání a klamu jest mu nemravním směrem. 

Všeobecná mravní velikost jest jen tenkráte možná, když se snažení po ní zároveň se snahou 

po materielním blahobytu lidstva spojí, - jen v souzvuku s tímto může ona platně a trvale 

zkvést. Zklamal by se ale, kdo by hned napřed, hned nyní chtěl systematicky o obém 

pojednávat. Všechny skoro systémy filosofické byly posud lidmi promyšleny a vymyšleny, 

kteří života nepoznali a z nepatrných a nedostatečných zápisků jiných lidí, neupravených ani 

dle požadavků a potřeby myslících a abstrahujících těch mužů, na praktické upotřebení svých 

idejí pomýšleli. Uvedly-li se tyto příznivými okolnostmi v život, ukázala se pak teprve jejich 

nepraktičnost, lidé trpěli pro sny některého snilce a lidstvo se potácelo zase dle jiného 

nějakého systému dále, aby nových trpkých zkušeností nabylo a konečně k tomu přivedeno 

bylo, by samo ze sebe, ze zkušenosti všech jednotlivců pravidlům se teprve učilo a systém 

utvořilo. 

Jest především zapotřebí, abychom se lidi znát naučili, život jejich, a tedy také jejich potřeby, 

radosti i žaly a prozkoumali, potřebujeme tedy na příklad hlavně věrné povídky ze života, 

obrazy lidí ve všech poměrech, sbírky pravdivých příkladů, zkušenosti nevymyšlené a 

skutečné. Jakmile však někdo život tak líčiti počne, jakým skutečně jest, povstane náhlý 

pokřik, že kreslí obrazy nemravné; lidé dobře vědí, jak nízce stojí a jak bídní často jsou, 

nemají ale té srdnatosti, aby vlastní rány obnažili a tím zahojení jejich umožnili. Poněvadž 

vědí, co asi mravnost jest, myslejí, že se spíše působiti může stálým vykládáním o pojmu 

mravnosti než vyhledáváním, poznáním, a tedy i odstranění překážek, jež blahobyt lidstva, a 

tedy i mravnost jeho ruší. Literatura má býti prostředkem při jejich snaze a pouhými, z větší 

části smyšlenými povídkami o vysokých ctnostech má se mravnost udržovat, materielní bídou 
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sklíčený heroem ctnosti stát, nevědomý se k abstrakcím přivést atd. Jen ne skutečnost, jen ne 

pravdu; pravda ukázala by, že každý z nás pomáhá nějakým krokem šlapat blahobyt, a tedy 

mravnost svých bližních a zase sám zašlápnut aneb alespoň šlapán bývá. 

Mladší naši spisovatelé obracujou se k pravdě, ku skutečnosti, odtud to kaceřování, ta 

nemravnost jejich směru. „Že pravda pravdou jest,“ praví Knebel, „lidé jen těžce chápou“; - 

ještě tíže ale promyslejí se až k poznání, že pravdou jednotlivec pro okamžik trpět může, 

lidstvo ale celé krásnou budoucnost sobě zakládá. Nezáviste od smyšlených systémů, studujte 

skutečnost a nebudete dnes kamenovat toho, kterého jste včera korunovali. Hanbou jest to 

člověčenstva, že se bojí seznat, jakým vlastně je; lže a lže jako každý slaboch, jenž se bránit 

bojí a nemocen jsa se i uzdravení svého strachuje. Mýlí se, kdo myslí, že už nyní dovede 

světu dokonale vysvětlit, co v tom ohledu pravda je; - stálé za ní putování, zkoumání, nikde 

ale místo, na kterém bychom už pro věčnost odpočinout mohli. Pravdu úplnou nalezneš jen 

v lidstvu celém, v jednotlivci mnohdy jen malé semínko; jednotlivec jen zkoumáním lidstva 

(a tedy skutečnosti třeba nepříjemné) k ní se propracovati může, nikdy se jí ale pouhým 

domyslem nedopídí. Směr příčící se poznání skutečnosti a pravdy jest tedy vždy mravnosti 

nejškodlivější. 

II 

Ein Arzt hilft krankem Leib, ein Weiser kranker Zeit:  

Der ersť ist nah’ zur Hand, der andre noch gar weit.
63

 

                                              Logau 

Mezi poměry, jejichž pravdivé líčení se přemnohým nemravné býti zdává, patří také poměry 

chudých k bohatým a následkem těch zase poměry chudých mezi sebou. 

Máme velmi krásná pořekadla o chudobě; chudému se přislibuje nebe, chudoba není hanba; 

ale za to musí chudý už na zemi celý očistec protrpět a málokdo by se vzdor krásným, ale 

všeobecným pouze náhledům o chudobě zcela důvěřoval poctivosti chudého – máť tento vždy 

ve svých záplatách dosti příčin pro podezřivost jiných, a tedy pro vlastní hanbu. Chudým, a 

přece poctivým býti nazývají pouze ctností, kdežto jest skutečně každý chudý poctivec 

pravým heroem a umělcem. Chudoba není hanba, to ne, ale bohatství zaopatří ti čest; cítí to 

každý chuďas sám nejlíp. Často by chudý bohatým v cestu vstoupil a jim zabránil, aby jím 

opovrhovali, kdyby se za svůj pošpiněný a rozervaný šat nestyděl. Žádný se ovšem 

neopováží, aby veřejně chudobě lál, stalo se módou, že se nad chudobou vzdychá, že se 

krásných řečí nadělá, jak se jí odpomoci může, ba musí; pro to pro všechno ale stojíme po 

desetiletích skorem právě tak daleko v tom ohledu jako před nimi. Jsou už celé systémy ku 

zvelebování práce, a tedy ku pojištění výživy chudých vymyšleny, kdy ale přijde jejich 

konečné uskutečnění? Posud užito jen samých málo vydatných léků, samých krejcarových 

pomůcek a vše, co nařízeno, pomůže chudým as tak jako pěšákům žlábky kolem kol panských 

vozů, jimiž by se zastříkání kolemjdoucích blátem zabraňovalo. Mezitím trpí miliony dále a 
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nebylo by ani o to trpění, jež vychází z nedostatku, jako o ono, které z chyb a poklesků vyrůst 

může, z chyb a poklesků to s chudobou často nutně spojených. Nedostatečné vychování, 

okamžitá zoufalost, tisíc nepředvídaných zklamaných nadějí může lehce strach před trestním 

zákonem zničit a přirozenou jiskru dobra v prsou alespoň na čas udusit. 

Ku scestím, na jakáž chudoba nejspíše zbloudit může, třeba zřetel obrátit a všechnu sílu 

k zatarasení jich vynaložit, aby chudí po cestě správné nejen zákonem, ale i příznivými 

okolnostmi udrženi byli. Třeba život chudých zpytovat, jej do nejskrytějších tajností 

prozkoumat, každého poklesku důvody vyhledat, aby se čistě lidskou cestou k opravám kráčet 

mohlo. I zde musí literatura vypomáhat. Jakými to cestami, netřeba teprve vykládat, jisto 

však, že musí v tom ohledu neunavně působit a přísným slovem úředníka i učence, lehce 

zábavným hovícího si bohatce stále na nesmírnou a hrozící rozpuklinu upozorňovat, která 

lidstvo dělí a bůhví kdy zacelena bude. Nové ale neštěstí! Povídka líčící poměry chudých 

musí nutně i o jejich chybách promluvit, tyto chyby bývají často důkazem skutečné 

nemravnosti, a srovnej líčení své jak chceš s estetickými požadavky, poukazuj zřejmě 

k opravám chyb, vždy se někdo najde, jenž s tendencí tvou třeba z podlých příčin 

nesrozuměn, tvou práci a tvůj směr nemravným nazve, a kde na chyby upozorňuješ, že chyby 

kážeš, kde nemravnosti příčinu a rozvin okazuješ, že nemravnosti učíš, tvrdit bude. Mystéres 

de Paris
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 dokázaly mnoho dobrého, a přece byly co nemravního směru kaceřovány. 

Nejvíce trpí chudobou slabé ženské pohlaví a přirozeně u tohoto i nejsmutnějších poklesků 

nalezneme; možnost a počet těchto jest jednou z největších skvrn pospolitého našeho života. 

Běda tomu ale, kdo by ku skvrně této poukázal! Mnohý tajný hříšník se tu zahalí v rozedraný 

plášť své veřejné ctnosti a chvěje se svatou hrůzou při každém slově, třeba by co nejšetrněji 

pronešeno bylo, skutečně nevinného ničím urazit nemohlo a jen soucit budit chtělo. Nevyhneš 

se ale také výčitce nemravnosti, když líčíš dle skutečnosti ženské povahy třeba vyšších a 

prostředních společenských tříd. O ženských povahách se smí vůbec posud jen ideálně 

středověkým způsobem mluvit; líčíš-li jejich vady dle skutečnosti nynější, a ne dle 

všeobecných jakýchsi pravidel, jsi nemravným. Líčením skutečnosti by se i zde ukázalo, že 

lidská společnost v mnohém ohledu nebezpečně churaví; i zde je nebezpečná mezera, 

vyrůstající vždy značněji z přílišného rozdílu vzdělání mužských a ženských. Vzdělání našich 

dívek vyznamenává se hlavně tím, že buď nedohání, buď přehání, málokdy zcela přiměřené 

jest a ku všemu spíš hledí, než aby skutečné charaktery tvořilo. Ženštiny naše jsou posud 

všude v jistém poměru přílišné duševní odvislosti, která v době naší, v době individuelního 

vývinu, tím záhubnější jest a v případu náhlé materielní neodvislosti jejich tím rychleji a 

jistěji k záhubě vésti může. 

Promluviti o tom ale slovo přímé, objasniti nebezpečnost toho příkladem ze skutečnosti bývá 

právě tak za nemravnost považováno, jako v společnostech člověk hrubiánem nebo alespoň 

podivínem sluje, který s dívkami bez hloupých poklon, nenuceně a přímo mluví. 
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  Míněny Tajnosti pařížské Eugena Suea. 



III 

Až dokud hříšníci, hospodine, až dokud 

hříšníci vychloubati se budou. 

Žalm 93, III  

Pravil jsem, že se pravdivé líčení ženských povah za nemravné pokládá, a naznačil nesmysl 

ten co počínající středověkem. V středověku rozkvétalo mnoho romantiky, duch počal 

mocněji se od materie emancipovat, nastala i doba rozmanitého blouznění a asketického 

počínání sobě, jímž se sice smysly často provždy pokořily, zato ale mnohé nesmysly tím 

bujněji rozkvétaly. 

Mezi nejkrásnější myšlénky celého středověku počínáme vším právem myšlénku čistého 

panenství, kultus to nepoškvrněné čistoty a ideální lásky. Myšlénka ta se hlavně ujala 

v národech románských a germánských a známo vůbec, jakou úlohu při každém podniknutí 

třeba válečném, při každém poměru třeba privátním, ba v celém životě hrála. Jí získalo se 

mnoho, celá polovice lidského pokolení vybavena jí z nízkosti, pohlaví ženskému udělena jí 

úcta, a tedy i ochrana před surovostí tehdejšího věku. Zcela rozumná monogamie taktéž ženě 

větší důstojnost poskytla, důstojnost to paní, od níž celá domácnost závisí, ženy, k níž muž 

celou lásku a péči obrátit musí, matky, kteráž svého muže, děti co rovnooprávněné mezi 

sebou a stejně milované vidí. Tím se stala láska ještě ideálnější a naučila se před světem se 

skrývat a jen stydlivě se objevovat; panenství bylo nejsvětější povinností do provdání se a po 

sňatku byla láska zase na úzké čtyry stěny domova obmezena, v nichž si svůj tajný, ale krásný 

ráj budovala. Celibát, řády mnichů a mnišek daly panenství ráz ještě světější, skvělejší, takže 

ku krásnému a vskutku básnickému kultu povznešeno bylo. 

Přílišným idealizováním stalo se ale zároveň, že láska, tato čistě pozemská květina, své 

kořeny ve vzduchu prostírat počala a že na požadavky lidské ohledu neberouc světu také 

v etherické své postavě zadost neučinila. Láska se stala hanbou, mládenec i panna počali se 

stydět, že se milujou, a nesměli se také dříve před světem prohlásit, dokud jejich rodiče nebyli 

svolili a svatba takřka před dveřmi nebyla. Nepravý stud počínal bujně rozkvítat a brzy zastřel 

zbylé ještě dobré a umořil čistotu mravů. Že láska před sňatkem nedovolena, zběhla se většina 

sňatků nucených, rozpočítaných, čistě kupeckých nebo konvenienčních; věrnost manželská se 

stala tím způsobem záhadnější, žena otupělejší a nestávalo zase rozdílu mezi barbary 

prodávajícími ženy a dcery a mezi vzdělanými národy „panenskými“. Láska byla hanbou a 

její děti se staly opovrženými, nenáviděnými, nešťastnými, nemohoucími ani poctivému 

řemeslu se naučit, a jsoucími tedy zase nejistému životu a hanbě obětovány. Láska byla něčím 

vyšším, skoro nepřirozeným a lidé se za ni styděli. Mnohé nešťastné poměry ale, války, 

sociální bída atd., nedovolovaly ani sňatkům, aby se množily – poměr to, na který se podnes 

se vším právem stěžuje -, tajné hříchy proti obecným náhledům vzrůstaly, a jelikož stud je 

před veřejností chránil,  vzrostly konečně ve skutečnou lidstvo vysilující nemravnost, jíž nyní 

už těžko odolat a k jejímužto převrácení mocných, třeba trpkých prostředků zapotřebí. Nejen 

bída, i nadbytek pomáhaly tajným těmto hříchům, pomáhaly, dokud rolník s celou svou 



rodinou tělesně panstvu svému náležel, pomáhají, dokud chudoba vždy nových a nových 

obětí bohatému přinášet bude museti. 

Ke všemu tomu se přidržuje ještě, že všichni, jižto se s tajností tou sdílí, už pouhým 

požíváním nasyceni jsou, nad ně nevybřednou, vyšších měřítek pro své činění nemají, a tedy 

tím spíše jen poblátěni bývají, aniž by sami pomýšleli, aneb se k tomu přičinili, by se nečisté a 

nepřirozené používání v čisté a přirozené změnilo. Ti lidé se chovají tak jako labužníci, již už 

na pouhém pití dosti mají, opilství spílají, sami se opíjejí – ne snad kvůli nějaké veselosti, ale 

kvůli pití samému, ne snad z bujnosti a kvůli nějakému extemporování, ale kvůli své 

zvířeckosti. Těmto lidem, většině to bohužel, je požívání mořem bezedným, v němž 

spokojeně utonou; jiným ale cestou, jíž se zase k jiným břehům plavit mohou. 

Ke všem těmto nešvárům se musí veřejně poukázat, musí se nad nimi stát myšlénkou, aby 

ještě dále záhubně nepokračovaly, a musí se nepravý stud ten, morálnost ta naoko, odstranit, 

abychom opět zesílili a lidem dovoleno nebylo se v blátě válet, když veřejně co mravní platit 

a mravokárci být chtějí. 

Staří národové stáli nás v tom ohledu mnohem výše, neznali podobně záhubného nepravého 

studu, ač cit jejich velmi outlý a stud ve všech svých právech upevněn byl. Vidíme to jasně na 

jejich literatuře, a to ne snad na jednotlivých úkazech, ale na souboru těchto. Běda nám, 

kdyby se z našich básnických plodů podobná knížka sestaviti dala, jakou je na příklad 

anthologie menších zbytků řecké poesie, běda Anakreonovi, kdyby v našich dobách žil, 

Háfizovi, indickým epikům, Homérovi, Kálidásovi, ba i písatelům svatého Písma atd. atd. 

Můžeme své běda ještě k novějším dobám vést a říci: štěstí měl Goethe (jenž tak nenuceně 

psal), že nebyl Čechem, Shakespeare (jakož český překlad už tak panenským, že by se 

Shakespeare sám sobě obdivoval), že nepsal česky, Vogt (jenž ve své kníze pro školy radí, 

aby se, co přirozeného, i dětem v jistém stáří sdělilo, by tím před zkaženými lidmi a svůdci 

chráněny byly), že pro Obrazy nepíše … 

My jsme šťastni, máme panenskou literaturu, jež svou neposkvrněnost už svou neourodností 

dokazuje, a jsme národem holubičím už proto, že je všechno u nás zrovna tak jako jinde a že 

naši bratři na jihu praví krahujci jsou. Nemusíme se bát, že naše literatura se změní, že snad 

vzroste, rozkvěte, ovoce ponese, před tím nás chrání strážci, již nadávkami silně ozbrojeni 

každého zaženou, kdož by nás oloupiti a nám nové myšlénky, bujnější život zaopatřit chtěli. 

Jsou to čeští Menzlové, citujou Němce Menzla, mají s ním všechnu podobnost až na to, že on 

je přece vzdělaným a duchaplným, nadávají jako on, udávají veřejně v listech jako on a platí o 

nich totéž, co o Menzlovi  Deutsches Museum proneslo: „Dělej co dělej – nadávat on musí!“ 

Jsou to silní strážci, tuze mravní lidé, již pro nemravnost znamenitý čich mají, a historické 

štěstí a mastná kůže jejich je chraň, aby se ve vlastních slinách neutopili! 

J.N. 

Obrazy života 20. května a 24. června 1859 

 

 



 

Jan Neruda: Škodlivé směry 

 

     „Kdybych byl neměl sílu polemickou a potřebné k ní vzdělání, byl bych padl, se mnou ti, 

kteří odchovávali se mezitím a pracovat mohli, když já pracoval a rval se zároveň. Kdybych 

byl neměl sílu produktivní, že nemohli alespoň některým věcem odepřít uznání, byl bych padl 

také.“ 

     Těmito slovy v pozdější době v dopise příteli Serváci Hellerovi vystihl Jan Neruda svou 

úlohu v literárních polemikách na počátku 60. let 19. století, kdy se tříbila podoba české 

literatury a její charakter pro další desetiletí.  

V článku ironicky nazvaném Škodlivé směry (Neruda nepopisuje literární směry, které by on 

považoval za škodlivé, ale které za škodlivé považují jeho protivníci, především neblaze 

proslulý Jakub Malý) z května a června roku 1859 vymezuje poetiku májovců především ve 

dvou směrech. Jednak se obrací proti rigidnímu vnímání estetična jako neměnné kategorie, 

v jejímž rámci je předem dáno, co může být předmětem uměleckého ztvárnění a co naopak do 

umění a literatury nepatří, neboť to je „nemravné“. Neruda tuto kategorii mravnosti přijímá, 

chápe ji ovšem zcela odlišně. 

     Druhý aspekt, taktéž důležitý pro pohled na skutečnost a společnost, jak tomu rozuměla 

družina májovců, se týká sociální problematiky. Počátek 2. poloviny 19. století je dobou, která 

se zbavila zbytků feudálního řádu (r. 1848 zrušena robota, významně jsou omezena privilegia 

šlechty) a uspořádání společnosti je rozpoznáno jako historicky vzniklé, a tedy i v průběhu 

času měnitelné. Faktická nerovnost lidí přestala být vnímána jako cosi věčného, rodově či 

z boží vůle daného. Pronikají názory, že společenské postavení jednotlivých lidí je dáno 

charakterem společenských vztahů, eventuelně jejich pokřiveností. Právě k těmto názorům 

májovci slovy se Jana Nerudy hlásí. 

     Bylo velice důležité, že májovci pro publikování svých teoretických názorů i uměleckých 

prací získali platformu v měsíčníku Obrazy života, který se na počátku roku 1859 rozhodl 

vydávat mladý pražský nakladatel a vydavatel oblíbených Humoristických listů Josef Vilímek. 

Neruda se v tomto časopise pustil s nadšením do práce, prakticky celá polovina textů prvního 

ročníku pochází od něho.  Obrazy života se nesoustřeďovaly jen na literaturu, ale sledovaly i 

výtvarné umění a hudbu, Neruda zde tiskl i divadelní referáty.  

 

Otázky a úkoly: 

 Jak Jan Neruda rozumí pojmu „mravnosti“ v literatuře? 

 V čem Jan Neruda vidí problematičnost postavení ženy ve společnosti? 

  Jaké jsou argumenty J. Nerudy pro to, aby se literatura zabývala i životem chudiny? 



Josef  Durdík: O naturalismu v básnictví
65

 

I. 

     Naturalismus náleží k oblíbeným, ano palčivým heslům naší doby. Zábavnou rozpravu o 

naturalismu v básnictví bylo by snadno poříditi asi tím způsobem, kdy bych naznačil obsah 

některých literárních zjevů toho směru, románů, básní, dramat – některé řízné úryvky z nich 

na ukázku přečetl, přidal něco o povaze a životě spisovatelů jich a tak podal dějepisný přehled 

jeho nynější více méně známé produkce. 

     Ale práce ta jednak byla by příliš obšírná, jednak nevynesla by té kořisti, o kterou nám zde 

běží; stáli bychom opět před záhadou naturalismu jako dříve. My však zamýšlíme něco 

jiného. Jaké plody naturalismus na světlo vynesl a kdo jsou nyní jeho hlavní zástupcové, jest, 

jak pravím, více méně známo a může se předpokládati. Otázka však nastává, jaké oprávnění 

naturalismus má a jak se k jeho nárokům i náhledům postaviti máme. To jest více než ona 

svrchu vzpomenutá úloha literárně dějepisná; jest to úloha myšlenková, skutečné vyšetřování 

pojmů, a náleží do filosofie krásy a umění, do estetiky. 

     Abych zažehnal možná nedorozumění, budiž především připomenuto, že slova 

„naturalismus“ užívá se hlavně v trojím smysle, a to ještě s některými vedlejšími odstíny. 

Nejdříve naturalismus znamená světový názor, který nic jiného neuznává nežli přírodu, ji za 

podstatu světa prohlašuje a zrovna na místo starého Boha klade, - přírodu matkou zove a jí 

všechny vlastnosti přikládá, jež jindy v bytosti Boží shrnujeme, jako moudrost, všemocnost, 

lásku a jiné. Zkrátka lze vyznačiti názor ten, jako kdybychom v čelné modlitbě křesťanské 

místo „Otče náš, jenž jsi na nebesích,“ položili první zvolání asi takto: „ Matko přírodo, jenž 

jsi všechno všudy“ … toliko s tím rozdílem, že pak, ač přírodu matkou jmenují, moudrou, 

všemohoucí, spravedlivou, dobrotivou, jí zase tu hlavní věc upírají, totiž vědomí a osobnost. 

Jak velice tento názor světa rozšířen jest, o tom svědčí už okolnost, že mnozí domnívají se 

míti právo, celou naši dobu šmahem nazývati naturalistickou. 

     Za druhé, v estetice znamená naturalismus uměleckou činnost, která se děje bez znalosti 

pravidel, bez hlubšího studia, bez trvalejší snahy, - nevyspělost umělce, která třeba při 

skutečné vloze školou povrhá a jen pudu přírodnímu se poddává, jedním slovem neumělectví. 

Činnosti té se snad mnoho v jednotlivostech podaří, ale celkem uvízne vždy jen na prvních 

stupních, větší dílo umělecké z ní nevzejde. V tom smysle i říkáme, že neznámí prostí pěvci 

písní lidových byli naturalisté; jest naturalistou zpěvák, který neznaje not a návodů operních 

dovede pěkně zazpívati ku příkladu zastaveníčko v Troubadouru, ano tak pěkně, že na základě 

toho i na jeviště samo se odváží. Výsledek jest znám; dokud neviditelný zpívá, daří se mu; 

jakmile pokročí dále a celý svůj operní úkol provésti má, objeví se jeho pouhý naturalismus. 

Tak ve všech uměnách četní diletanti, velice nadaní, ale nevytrvalí, kteří celou sílu ducha 

svému umění nevěnují, a jiné a jiné zajímavé osobnosti pod název naturalismu spadají; 

naturalista jest úryvek umělce. 
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  Z hlavní části přednešeno  dne 18. prosince 1889 v cyklu přednášek, pořádaných ku prospěchu nemajetných 
posluchačů filosofie. 



     Konečně v třetím smysle naturalismus znamená určité heslo pro umělecké tvoření a 

zvláštní krásnovědu. Na otázku, co jest krása, odpovídá resolutně: Krása - totě příroda, 

skutečnost, - a umělecké dílo povstane, když to, co jest v přírodě, věrně se nápodobí; právo, 

podstata, tajemství uměleckého díla jest pouze jeho pravda. Poněvadž pak slovem „příroda“ 

celou skutečnost zahrnují, říkají tomu náhledu i tvoření uměleckému, které podle něho se řídíc 

skutečné zjevy, tak jak prý jsou, nápodobní, také naturalismus. 

     Látkou naší bude dnes tento třetí význam naturalismu, ač k oběma prvým patrné a blízké 

má vztahy. Takto jsme sice obmezili úlohu svou, nicméně zůstane ona ještě tak objemná, že 

se výslovně musím ohraditi proti ochotnému podezřívání, jako bych celou tu otázku vyčerpati 

chtěl. Bude mi v krátkém rozsahu hodiny jen něco málo o naturalismu v básnictví pověděti, 

hlavní tresť a směr naznačiti, však mnoho zajímavých otázek menších, mnohou příležitost 

k objasnění jiných hesel, mnohou námitku a zevrubnější úvahu minouti, ač by jich pro 

naléhavé posluchače potřeba bylo, - a tak podám jen něco kusého, což raději sám napřed 

uvádím, ale přece konkludentního. 

      Nuže pohledněme, jaká to pravda jest, jež v básni se může objevovati! K tomu konci 

vezměme něco jednoduchého, krátkého, dobře známého, - a abychom se kryli proti všem 

námitkám, vezměme to z písní lidových, - vzpomeňme si na dítě osiřelé, na ty prosté verše: 

Osiřelo dítě 

O půldruhém létě. 

Když jest rozum bralo 

Na matku se ptalo. 

Otec mu odpovídá, že matka na hřbitově leží: 

Jak dítě slyšelo, 

Na hřbitov běželo. 

Špendlíkem kopalo,  

Prstíčkem hrabalo. 

 

Když se dohrabalo, 

Smutně zaplakalo. 

„Ach mámo, matičko, 

Promluvte slovíčko!“ 

A matka promluví; následuje rozmluva dítěte s matkou, jež mu konečně domlouvá: 

„ Mé dítě, jdi domů, 

Máš tam jinou mámu.“ 

Dítko na to: 

„Ach není tak milá, 

Jako vy jste byla. 

 

Když má chleba dáti, 

Třikrát jej obrátí. 

Když vy jste dávala, 

Máslem jste mazala. 



 

Když hlavičku češe, 

Krev potůčkem teče. 

Když vy jste česala, 

Vy jste objímala. 

 

Když nožičky myje, 

O škopíček bije. 

Když vy jste mývala, 

Vy jste je zlíbala. 

 

Když košilku pere, 

Div mě neprokleje. 

Když vy jste právala, 

Vy jste si zpívala.“ 

 

     A tak dále až k známému konci – dojemná to píseň. Můžeme-li říci, že jest pravdivá? Ó 

zajisté, jest plna životní pravdy, - ale přece není otisk pouhé skutečnosti. Píseň z této 

skutečnosti vynímá jen hlavní podstatné rysy a svým způsobem je vyjadřuje; vybírá jen to 

charakteristické čili význačné a ostatní pouští mimo. O místě, kde, jako o čase, kdy se ten 

příběh stal, není zmínky, tu píseň visí v povětří; žádné dlouhé popisy, žádná rozvláčná líceň a 

malba, jen hlavní věc, ale ta silně a řízně pronešena, s patrným uměním vypodobena. Tak ve 

skutečnosti žádné dítě nemluví, - aby si tak účinně sestavilo ty antithesy, jak macecha a jak 

matka jedná, a čtyřikráte tu protivu opakovalo, při jídle, při česání, při mytí, při praní. Tato 

řeč jen v hlavních rysech řeči dětské se podobá, ale jest zušlechtěná, vytříbená, změřená; jest 

věrná, ale nenápodobí otrocky všechno, co ve skutečnosti se vyskýtá, drží se věcí, ale ne 

všeho vedlejšího a nahodilého v nich, nýbrž pouze toho význačného. Proto mluvíme o 

podobnosti, věrnosti, význačnosti básně, a v tom záleží její pravdivost. 

    Vezměme nyní větší báseň, Shakespearova Othella na příklad. Známe jej ze čtení i 

z provozování v divadle, jakožto drama i operu. Shakespeare čerpal látku z jedné italské 

novely, znal málo co z události celé, jak se seběhla: ale co všechno vybásnila jeho mohutná 

obrazotvornost z jednoduchého povznětu! Jaká síla a říznost v každém směru! Jaká mistrnost 

v upravení divadelním, tolika pravidlům a potřebám jeviště vyhovující! Děj tak rozmanitý a 

po dlouhém čase rozložený, jest zhuštěn a prohloubán, směstnán na dvě, tři hodiny, ukazuje 

nejladnější jednotu; částka každá s druhými a s celkem souhlasí, nic tu cizího, nic zbytečného, 

všechno jedním duchem dýše, tak že se nám starý vzorec krásy vtěluje: jednota 

v rozmanitosti. Každý krok vpřed jest tak zdůvodněn či motivován, každý čin táhne za sebou 

svůj los a konečně všechny protivy tak řízné a hluboké se vyrovnávají, že i spravedlivost, ač 

nekoná se ramenem světským, tedy proto básnickou sluje, svých požadavků dochází. A 

konečně celek i jednotlivosti jsou tak podobny skutečnosti, tak význačny, že námi zatřesou – 

a přece není drama to otiskem skutečnosti, nýbrž ukazuje docela zřetelně vysoké umění 

Shakespearovo a tím i rozdíl proti otisku. A nad básnickým skvostem tím, jenž Shakespeare 

bez tendence, jen zřeteli čistě uměleckými stvořil, vznáší se též, chcete-li, ponaučení, ono 

věno uměny, jistá mravouka kusu, že vášeň člověka v záhubu vrhá. Pravdivost dramata není 



historická, věc nestala se tak, jak nám ji básník vypodobuje, - všechno jest vymyšleno, 

všechno ústy Shakespearovými a jeho obrazným způsobem pověděno, zkrátka i hojně, silně i 

něžně, tak že se také od všední mluvy patrně různí, - ale obsahuje právě ty význačné rysy 

žárlivosti a vášnivého, přenáhleného jednání! 

     Tu měli jsme na zřeteli prosté kvítko umění naivního a jeden z největších plodů umělého 

básníka. Mezi nimi vznáší se celá stupnice rozmanitých druhů básnických, báchorky, 

povídky, romány, kusy divadelní, věci veselé a vážné, veršem i prosou psané. Studováním 

jich, srovnáváním, rozborem a důsledným přemýšlením stanovíme pak ony vůbec známé 

požadavky uměleckého díla: správnost a čistotu, jednotu v rozmanitosti, vyrovnání protiv a 

závěr uspokojující, obraznost, sílu a význačnost či pravdivost. Každá z těchto hlavních norem 

má své právo; ony navzájem se docelují, ale také obmezují, a tudíž zapovídá se každé 

jednostranné provádění jen jediné normy na újmu ostatních. I zříme na všech plodech 

klasických, dokonalých, vedle jiných předností ovšem také splněnu normu umělecké 

pravdivosti. Každý z nich jest charakteristický, hrdinské epos Homerovo Ilias, i veršovaný 

román Odyssea, Sofoklova Antigona, Dantova Božská komedie, nepravdivý román Don 

Quijote, staré balady i zdařilé romány dnešní; všude nás ovívá ta podobnost s pravdou, 

význačnost a hluboká domyslná skutečnost, a podmiňuje spolu jejich mocný výslední dojem. 

     Ale nezapomínejme, že to jest jen jedna stránka, jeden z několika živlů krásy. Zřetelnou 

obdobou, ale jen obdobou se to ukazuje v malířství. Vidím obraz a zvolám: to jest ošklivý 

člověk! Ale když poznám originál, shledám, že jest věrně vypodoben a mohu zvolati před 

týmž obrazem: To jest pěkná podobizna – ano: ošklivý člověk, ale pěkná podobizna! Jako 

naopak, vidím obraz a zvolám: to jest krásná hlava! Ale když zhlédnu zde originál, poznám, 

že není věrně vypodobena, tak že ji jakožto podobiznu vyhlásím za nezdařilou, ano teď zní 

naopak: krásná hlava, ale špatná podobizna. Odtud jasně poznáváme, že podobnost (vůbec 

význačnost) jest sice jednou činitelkou krásy, nikoli však celou krásou. V tomto smysle jí 

vyžadovati není nic nového, nýbrž dálo se odedávna, a plnilo se na klasických dílech všech 

národů a dob. Vždycky se říkalo, básník že musí „znát život,“ že musí svou fantasii zúrodniti 

rozmanitými jeho zjevy, pozorovati bezprostředně člověka, aby vystihl jeho vnitřní pravdivost 

i zevnější okolnosti naň působící, pohnutky i podmínky; dále cizí zkušenosti užívati, čísti 

kroniky a v prameny historické se hroužiti, aby mohl své dílo učiniti význačným, dodati mu 

rázu určitého, koloritu době přiměřeného, aby uhodil při tom neomylně na tu hlavní věc a ji 

s hlubokou její pravdou vypodobil. Známo, že postavy v klasických básních může psycholog 

studovati, jako by to byli skuteční živoucí lidé, ano že nabývají takového přesvědčivého 

důrazu, že je bezděky pokládáme za historické; jejich jména nám jsou běžná a zřejmá, jako 

jména osob, které jsme v životě znali neb o kterých nám historie podrobně vypravuje. 

Požadavek pravdivosti v takových básních vyplněn, ale vedle něho také požadavky jiné. 

 

 

II. 

 

     A čemu učí naturalismus v estetice?  

     Učí, že se má požadavek pravdivosti přemrštiti a křivě vyložiti, i na úkor ostatních 

požadavků. V uměleckém díle pravé krásy jest vyhověno všem, anyť se navzájem docelují, a 

jak vždy dodáváme, také obmezují. Jakmile jen jednomu se vyhoví a ostatní urážejí, mizí 



dokonalost, dílo stává se jednostranným, byť zůstalo zajímavým právě touto převážně 

vyšinutou stránkou. Naturalista hlásá, že jeho hvězdou byla pravda, pouhá nemilosrdná 

pravda, že chtěl skutečnost nám předvésti, jak jest, ji otisknouti. Ano, poněvadž se do své 

zásady tak zahloubal, vyznává bez obalu, že jiných vodítek nedbal, že povrhal všemi bujnými, 

však prý nepravdivými výrony fantasie, vším strojeným líčidlem a podával lidi, jak jen jsou, 

že se ničeho neštítil, vyslovoval, co v životě se děje, přímo, bez vytáček a beze „lží.“ Jeho 

dílo jest stejné se skutečností! – Nuže užijme naň vlastního hesla jeho, pravdy! Mnoho-li 

pravdy jest v tomto estetickém vyznání víry? 

     Naturalismus činí z význačnosti stejnost, a tomu říká pravda; proto pak i sobě říká 

verismus. Pokud mu běží o stěžejnou otázku krásy, podává tedy rozřešení snadné, odpověď 

krátkou: pravda jest prý jediným tajemstvím krásy, čili: krása – totě pravda.  Umělec jen ji 

podávati, přírodu napodobiti má se vším všudy, jak jest, žádných ilusí nepáchati, nýbrž přísně 

pravdy a jen pravdy hleděti. 

     Znamenejme však předně, že v takovém rozsahu, v takové plnosti to ani možno není; 

v tom případě přírody nikdy nedostihneme, všechno namáhání tu marno. Malíř sebe věrněji 

nápodobiž jablko, podá přece jen jednu stránku jeho, totiž dojem zrakový na rovině a pouhou 

ilusi(!) třetího rozměru; však vlastní tělo, vůně, chuť a váha budou scházeti přece. Podobné 

platí o všech uměleckých výtvorech, zejména též o tom, které největší klam provodí, o 

hereckém, a v tom sílu a slávu svou shledává. Umění nejde po stejnosti, nýbrž pouze zjednává 

umělecký přelud. Každý jeho výtvor jest obrazný a podává jen jednu stránku zjevu 

skutečného; ale z této naše fantasie jím povzněcena jsouc sestrojuje si sama stránky ostatní. 

Nejen kolem malby, ale kolem každého uměleckého výtvoru vine se rámec, jenž jej od 

ostatního všedního okolí odděluje a do jiné vyšší vrstvy povznáší jakkoli nazvané, - ale 

všednosti vrstva to není. Člověk jemného vkusu ani více nežádá od umění, kdežto hrubý vkus, 

čím menší požadavky činívá na uměleckou stránku, tím urputněji si žádá, aby bylo všechno 

„opravdu,“ aby na jevišti při šermu skutečná krev tekla, a podobné věci. I podnikli pokusy ty, 

ale vkus obecenstva je odmítl. U Římanů na divadle se lidé skutečně zabíjeli, ve hrách 

gladiátorských děsný naturalismus proveden; v Řecku se však nikdy neujal, tam měli jemnější 

vkus a spokojili se pouhým naznačením, schopni jsouce uměleckého přeludu. Všechna krása 

umělecká jest milé zdání, otvírá nám jen jednu vyhlídku na skutečnost, ale tu výrazněji, 

zhustěnou a očistěnou: ostatní musí konati vlastní fantasie naše. 

     Ba ani v onom odboru malířském, jehož cílem vysloveným zrovna jest zjednati co možná 

nejvěrnější podobnost, nenapodobí se otrocky až k totožnosti, - míním portrétnictví. Portrét 

jest podoben originálu, z podobnosti té vzniká záliba, ale víme velmi dobře, že malíř i zde 

podává jen význačné rysy, mnoho jiných vynechává; že musí svůj obraz zpracovati podle 

rozmanitých pravidel malířských, že se nespokojí holým otiskem, zkrátka, má-li podobiznu 

učiniti dílem uměleckým, že musí idealisovati. Pravý umělec portrétista vzpírá se proti 

přímyslu naturalismu. Ani při fotografii nesplňuje se tak docela zásada naturalismu, a nelze o 

stejnosti v onom extrémním smysle mluviti. Tu vězí argumentum ad hominem nemluvíc ani o 

tom, že člověk na fotografii chce sice býti sobě podobným, ale také krásnějším, totiž chce, 

aby tam ještě něco jiného bylo než podobnost. K fotografování upravujeme se sami, věnujeme 

pečlivější zřetel svému zevnějšku, toaletě, fotograf nás vnutí ve vhodnou „posici“ a řekne 

ještě: „Dělejte, prosím přívětivou tvář!“ To jest, jako by řekl: upravte se, idealisujte se. A 

fotografii koná mrtvý stroj, něco jiného provádí živý obrazotvorný umělec! 



     Kdyby však i možná bylo zjednati takový stejný otisk nějakého kousku skutečnosti, co by 

to znamenalo v ohledu uměleckém? Že by byl onen kousek dvakráte, že bychom ani 

nerozeznali, který z nich jest původní a který odlika. Provésti něco takového, zůstalo by vždy 

velmi obtížným, a přemáhati tyto obtíže, lákalo by snad sílu a dovednost člověka, bylo mu 

snad zdrojem radosti, - ale netýkalo by se vlastního tvoření uměleckého, nýbrž jen technické 

stránky jeho. Ta ovšem jest podmínkou, náběhem, přípravou k celému umění; ač se jí musí 

zmocnit umělec, nevyčerpá se tím jeho úkol. Proto když prohlížíme sbírku obrázků, které do 

podrobna napodobí úryvky té skutečnosti, tu jednotlivý stůl, tam uniformní kabát, pár starých 

bot neb rozbitý trakař, pochválíme snad znamenitou techniku malířovu, ale na jazyku nám 

tane otázka: kam na základě toho všeho malíř dospěje, co velkého provede? Neboť to jsou 

prozatím jen stupně k dokonalému výtvoru malířské uměny v plném smysle. 

     Tím méně by vystačilo otiskování při vyšších úlohách, při nichž najmě není co otiskovati. 

„ Nemaluji, než co jsem viděl,“ praví nynější naturalismus v umění. A zajisté znamenitý jest 

malíř, který to dovede. Já však pravím vám, že ten malíř jest větší, který mimo to dovede i 

vymalovati, co smyslným okem nikdy neviděl. Což jest to při malíři tak trudno pochopiti, co 

se nejbližšími obdobami tak přesvědčivě objasňuje? Kdyby básník měl reprodukovati jen to, 

co sám zakusil, skladatel, co sám slyšel, malíř, co sám viděl, byli by možni Homer, 

Shakespeare, Mozart a Rafael? V uměleckém díle pravé, dokonané krásy pravda obsažena jest 

jakožto význačnost, ale není krásou celou, - sice by k tvoření ani nebylo potřebí fantasie. 

Volnosti své užil Vereščagin, když chtěje podati svatou rodinu vzal si za model nějakou 

židovskou rodinu, kterou v Palestině viděl. Postava Kristova však, Panna Maria – jsou ideály, 

jich člověk v životě všedním nespatří; tu nemůže býti řeči o pouhém napodobení, sem 

zasahuje tvoření. Umělec je zírá duševním okem ve fantasii své, „tvoří“ je a tuto vidinu hledí 

svými prostředky na venek pronésti, ji vypodobiti. Tak když Feidias jal se vzdělávati sochu 

Zeusovu, musil obraz nejvyššího boha ve své mysli pojmouti, právě tvořiti; studoval před tím 

sice přírodu, ale aby ji přestoupil a dokonalejší postavu vytvářil, nežli tam zastati mohl. 

Umělec nenapodobí jednotlivého předmětu, jejž viděl, nýbrž vypodobuje vidinu, kterou si ve 

fantasii své utvořil, byť na základě a ze zásoby živlů ve zkušenosti jemu daných. 

    Dokladů bylo by možno hromaditi ze všech odvětví uměleckých; však jest jich tím méně 

potřebí, čím bystřeji kdo nahlédl v duševní dílnu umělcovu a světla nabyl o pochodě, jak 

umělecké dílo povstává.- 

    Mezi básnictvím a malířstvím jest mnoho obdob, které povahu jednoho objasňují 

vlastnostmi druhého umění. Jedna z nich zajisté jest, že básnictví a malířství jsou 

nejobsažnější ze všech uměn, totiž mají nejvíce takového obsahu, jejž možno vyjádřiti slovy 

(obsah pojmový). Proto může básníku i malířovi dána býti táž látka slovy vyjádřená, může 

báseň býti ilustrována, malba popsána. I zní další důsledek, jenž zásadu naturalismu 

podporuje, že jako malíř má prý i básník všechny podrobnosti, jak v prostoře vedle sebe stojí, 

nám před oko postaviti. O tomto mínění už tolik napsáno, že by se zdálo nepotřebno věcí 

známých opakovati. Přese všechnu shodu rozdíl mezi básnictvím a malířstvím jest také 

patrný. Kdežto toto jest umění ustalovací, táhne se básnictví více k tomu, co po sobě v čase 

probíhá, a odtud hlavně plynou úvahy o hranicích mezi nimi. Nemohlo býti případnějšího 

slova, nežli se ozvalo z tábora naturalismu, že popisy v básni jsou prý jako dekorace na 

jevišti. Ano, tak důležité, ale o nic více. Z dekorací činiti integrující částku básně dramatické, 

totě přeceňovati je, - a že umění dramatické a zejmena také herectví může kvésti i při 



skrovných prostředcích dekoračních, jest zkušeností či experimentálně dokázáno. Kdy by 

správa divadla uvedla na jeviště železničný vlak se vším všudy, jak jest, k tomu konci 

z nejbližšího nádraží koleje položila, vlak jednou stranou do stánku dramaticky vjel, přes 

scénu zafičel a druhou stranou vyjel: byl by to sice úspěch náramný, ale v uměleckém ohledu 

sotva, ba snad by takový přepych dekorační dramatice škodil, ovšem technice prospěl. 

Poněvadž naturalismus všechno co možná věrně a do podrobna  „malovati“ chce, upadává 

v široká popisování, v dlouhé výčty věcí vedlejších, zbytečných a nahodilých. Nechtějíce prý 

idealisovati, hromadí té tak zvané pravdy tím více; všechno říci, ničeho smlčeti, jest přiznané 

vodítko jejich. 

     Konečně je svádí náhled o závislosti člověka na podmínkách celého okolí, ve kterém žije. 

Zajisté má ono vliv na člověka sotva vystižitelný: podnebí, obzor, zeměpisná šířka, útvar 

půdy, počasí roční a povětrnost … až do posledního prášku v jeho pokoji, jako dále poměry 

politické, společenské, rodinné, tělesná jeho přirozenost, vlastnosti zděděné, rod a krev, zdraví 

či choroba, to vše určuje náladu jeho, rozhodnutí a činění, tak že posléze člověk sám jest jen 

výsledkem těchto rozmanitých vlivů, součinem tolika a tolika přírodních činitelů. Abychom 

pak z těchto pochopili jednání člověka, pokládají naturalisté, že nutno je všechny až do 

posledních záhybů vylíčiti, ano popisem co možná zachytiti celou rozlohu světa v tom 

okamžiku. Všechno to, všechny okolnosti, jednak přírodní, jednak společenské, zahrnují 

jménem prostředí (medium, das Mittel, le milieu), jež při popisování člověka by bylo vyčísti 

až k nejzazším koncům; člověk prý jest důsledek svého prostředí. Popisování media nabízí se 

tím spíše, čím rozhodněji popírá se volnost lidská, a člověk tu pojímán v pořadí nejdříve 

jakožto bête pensante (Zola), pak případněji jakožto l’hommeplante a konečně nejdůsledněji 

jakožto l’komme-machine. Člověk-stroj jest vlastně vrchol názoru nejmodernějšího, jenž 

patrné spory v myšlení svém s odivným klidem snáší, z jedné strany na příklad volnost 

mravní popírá a z druhé strany nadšeně a urputně žádá svobodu politickou! Člověk-stroj za 

nic nemůže, není zodpověden, nemá býti trestán, ani za vraždu; jej omlouvají poměry, 

okolnosti, příroda a celá situace světová. Ne on, nýbrž příroda jest vinna; pročtě vštěpila do 

něho ten vražedný pud! Čím lépe a podrobněji všechny ty okolnosti poznáme, tím spíše vše 

pochopíme a omluvíme, a tak konečně přebohaté i nejrozvláčnější popisování ovšem 

znamenitě podloženo a zdůvodněno! 

     A tak bys ty chtěl popisování vyloučiti? namítne se. Ó nikoli; popis není v básnictví nic 

nového ani nepřístojného, básníci vždy líčili všechny možné věci, ale svým způsobem pro 

poesii se hodícím. Pouhé výčty a seznamy, rozvláčná slovomalba všech podrobnůstek budiž 

pravdivá, ale básnická ještě není. Geniální básník chopí z toho rysy nejpotřebnější, pod rukou 

jeho vyrůstá z nich květ poesie. Které však jsou ty hlavní, podstatné a význačné rysy, to 

poznat a trefit jest právě výsadou takového umělce. Ty vytýká šťastnou rukou a potlačuje 

mnoho jiných, vedlejších neb domyslitelných; volí to nejvýmluvnější, zbytečnému se vyhýbá. 

On mluví, ale dovede také mlčeti a působí jako bohatstvím tak i jednoduchostí svou, kteráž 

v estetickém ohledu není chudoba, nýbrž stručnost a význačnost.  

 

 

 

 

 



III. 

 

 

      Když sedlák Buteau dopouští se nemravného násilí na těhotné manželce svého švakra a 

svou vlastní ženu, sestru této, na pomoc volá, aby pomohla ji přemoci: může to Zola v románu 

(La Terre) chutě líčiti; ale na jeviště před oči diváků takové věci snad přece se nedostanou, 

„pravda“ jich nebude hnusnou omluvou. Nebo když zhovadilý otec vrhne se na vlastní 

nedospělou dceru, ji zprzní, pak za živa vykuchá a rozkrájí: může zvrhlý vkus i popis takové 

scény míti za poesii, ale ač jest pravdivá a naturalistická, na jevišti provozovati jí nedovolí. 

Ostatně ostýchavý pokus v tom směru se stal. Viz divadelní kus Před slunce východem (Vor 

Sonnenaufgang) od německého naturalisty Gerharda Hauptmanna; tam také otec činí atentát 

na vlastní dceru, ale dívka jest silná a odstrčí opilce s příslušným oslovením: „Zvíře … 

prase!“ Kdyby to i policie dovolila, mám příliš vysoké mínění o společnosti, aby ona 

neprovolala své veto. Zde stávají určité předpisy byť nepsané, jež odstraniti se nepodaří. 

Odtud nezdar moderního naturalismu ve světě divadelním, - aneb si musí dáti líbiti 

znamenitou restrikci a uznati něco, co není naturalistické, totiž ustáleným předpisům se 

podrobiti. Tak na příklad Tolstoj ve svém kuse Vláda tmy. Tam přírodní otec odstraniti hodlá 

plod své hříšné lásky s nevlastní dcerou; jeho vlastní žena hledí do sklepa a na otázku, jak se 

mu dílo daří, ohlašuje matce jeho: „Položil prkno na dítě a na prkno si sedl,“ – až slyšel ty 

kostičky chroupati. Provedení vraždy Tolstoj na jeviště neuvedl, nýbrž pod jeviště; tolik 

ohledu měl, ač toho podle naturalismu nebylo nutno. Tím více o jiných hnusnostech to platí, 

že mají konečně v zákoníku slušnosti svou mezi; co po dlouhou dobu se dálo, stáhne básník 

v krátký výjev, tak že, co by nás ve skutečnosti uráželo, v tomto zhuštění vynikne a urážeti 

bude tím citelněji. Sexualismus, alkoholismus a sprostý kriminalismus, tyto hlavní koníčky 

nového naturalismu stanou se mu překážkami na cestě k divadlu. Proto pokusy uvésti jej na 

jeviště, posud nepronikly, ačkoli Zola opětně dává divadlu prognostikon, že ono buď bude 

naturalistickým, nebo že nebude vůbec. Patrno, jak Zola dobře cítí, že divadlo pro 

naturalismus bude experimentum crucis. Jen že ta alternativa jinak dopadne. O neúprosnou 

veřejnost, o břitké světlo na prknech, která znamenají svět, rozrazí se nástrahy zbujnělého 

naturalismu, - leda by chtěl přitlumiti lampy, aby nebylo viděti nic – pak se tam děj co děj! 

Zástupové však se hrnou tam, kde jest něco viděti, a sice něco pěkného viděti. Proto kdy by 

naturalismus svými lukubracemi divadlo učinil nemožným, zůstane zástupům cirkus. 

     Teď ještě pohled na lyriku naturalismu. 

     Tu ukazuje Jan Richepin, „Herkules naturalismu,“ ve své knize Les blasphémes 

(Rouhanice), kam až vede zásada absolutní neomalenosti. Kdekoli otevřeme, všude na nás 

zeje nestydatý důsledek nového učení jako Medusina tvář, tak že kniha jest zrovna unikum 

v literatuře. Výrok Richepinův v předmluvě, že vychází za tím účelem, aby ideu o Bohu zabil 

(tuer-la), kdekoli ji zastane, jest jen světélko, kterým tu ostatní propast poněkud objasňuje. 

Ale z jeho vlastního materiálu nemohu ve slušné společnosti uváděti nic. Neboť věci 

nezávadné nevyznačují ho, a co by jej vyznačovalo, jest tak nízké a neslušné, že se z našeho 

kruhu samo vylučuje. Užijeme-li o tom poctivého českého slova „svinstvo,“ prokážeme mu 

velkou čest, - tu zbývá jediný posudek: Hanba! K oněm –ismům shora uvedeným připojuje 

pesimismus a nihilismus; nejdříve náboženství a Boha uničuje jménem rozumu, rozum pak 

jménem přírody (pudu přírodního) a přírodu konečně něčím, čemu bychom říkati mohli 



zesílený nihilismus (známoť, jak ve vulgární mluvě pojem nihila se sesiluje), an ji oslovuje: 

„Quand tu ne seras plus qu’un paquet d’excréments!“ Stercorismus hotov - - - 

„Tak my to nemyslíme, tak daleko se jíti nemá, to zatracujeme sami“ – řeknou jiní naturalisté, 

kteří nejsou takovými Herkuly. Nuže dobře, pak přiznáváte, že zásada čirého naturalismu 

nestačí, že stávají jiné ohledy, které jí určité meze vykazují. 

     Ovšem se pravívá: Naturalia non sunt turpia, - co jest přirozené, není prý neslušné, není ani 

hnusné a hanebné, - za to se nemusíme styděti. Slovo to má platnost velmi zřetelně 

obmezenou; kdo mu však přisuzuje platnost neobmezenou, činí z něho vlastní heslo 

naturalismu. Významné jest jiné slovo, kterým při jistých přirozených věcech pěstounka dítko 

napomíná: „To je hanba!“ Ano jsou věci zcela přirozené, které se neopovažují na veřejnost, o 

kterých se ve společnosti ani nemluví, - věci, které se dělají, ale neříkají. Není potřeba zde 

čeho ještě výslovně na doklad uváděti; naturalia to zajisté jsou. 

     Ale tu stojí vkus na stráži, ustálený mrav, společenský zákoník slušnosti. Ten určuje 

hranici, po kterou jíti může naturalismus s bezohledným mluvením svým, -  vytýká, která 

naturalia jsou turpia, a zapovídá tahati je na odiv. Opět ono podobenství se špinavým 

prádlem; jest ho všude dost, ale hrabati se v něm s jakousi rozkoší, rozvěšovati je z oken, 

našemu vkusu se oškliví. Naturalia non sunt turpia, jest jen částečně pravda; o tom 

nerozhoduje příroda, nýbrž společnost, její vkus, dobrý tón a mrav. Mohl bych několika slovy 

rázem rozprášiti celé shromáždění, a přece by to byla slova naskrze pravdivá, naturalistická. 

Ale každého z nás drží onen zákoník, jenž patrnou surovost zapovídá. Nechť on se mění 

jakkoli, v každé době má svůj určitý smysl, a byť starořecký byl jiný, pro nás platí náš 

nynější. Tu má konvenience, pravidlo od lidí zdělané a uznávané, své právo. 

     O konvenienci zejména mají a rozšiřují naturalisté ponětí zcela křivé. Oni totiž všechno, co 

jest od lidí zřízeno, každou nevinnou formuli pozdravovací ku příkladu, prohlašují za lež, při 

čemž hodně do popředí strkají tu etickou hanu nad slovem se vznášející. Lež – jaká to zásoba 

mravního rozhorlení! Celé knihy napsali o tom s přímým názvem: Společenské lži a pod. 

     Ale ta společenská formule není lží v etickém smysle, nýbrž pravidlo od lidí stanovené a 

uznané, kterým se řídíme při vzájemných stycích svých. Člověku mimo stojícímu mnohé 

takové pravidlo může se zdáti nepřirozeným, podivným, komickým, ale lží není. Když pán a 

dáma současně chtějí vstoupiti do dveří, ponechá pán dámě přednost; lze zde mluviti o lži? 

Ale ovšem přírodním to pravidlo není, an mužský jakožto silnější by mohl dámu odstrčiti. 

Pravidel podobných máme více; vážnost jich spočívá v obecném uznání, jímžto jsou jaksi 

posvěcena, a není ani tak zásluhou šetřiti jich, jako hanou urážeti je. Co o tomto nezávažném 

případě, platí o závaznějších. Pod etiketou lží brojí naturalisté proti celému společenskému 

zákoníku. A toto počínání vodívá k povzbuzení surovosti na všech stranách, pud se bouří proti 

mravu, natura proti kultuře. – Což divu, že se lidé zalekli naturalismu. Vyčítají mu hrubost, 

sprostotu, nevázanost, zdivočelost, - i všechny hrůzy rozmarné tak zvané geniálnosti. Šereda 

prý naturalismem jako hrubost přímostí se nazývá, - anebo, že módní umění ukazuje 

skutečnost jen tam, kde jest ošklivá. Naturalismus kloní se k starému domnění, že mezi 

přírodou a kulturou stává jakési nepřátelství, a poněvadž příroda zdroj všeho dobra, musí 

vzdělanost býti zdroj zla, nešvar, křivd a strastí; co ona způsobuje, jest nepravdivé, licoměrné, 

konvencionální, proti čemuž pud přírodní právo má se zpěčovati. Avšak tomu není tak, pojem 

kultury jest jiný. Kultura šlechtí, zvelebuje, čistí a zdokonaluje to, co jest přírodou dáno; budí 

síly dřímající, cvičí je a stupňuje, ukazuje jim vyšší cíle, dává přiměřené úlohy a přivádí 



zárodky k rozkvětu, - rozmnožení a zjemnění života jest jí cílem. Kultura zdokonaluje 

přírodu, není nepřítelkou její, ač ovšem není s ní totožna, však mohou obě na něčem třetím 

býti sjednány. Příroda dává, kultura vychovává, spoléhajíc při tom na poznání přírody. 

Doklad k tomu vizme i v užívání slova kultury v menších okrscích odborných; lesní kultura 

nechce ničiti lesy, nýbrž upraviti a pojistiti, a podobně všude jinde. Kultura též chrání, co by 

jinak zahynouti musilo. V nejasném pojímání jen vzniká spor mezi přírodou a kulturou; hlubší 

přemýšlení dochází pravého pojmu o nich a řeší onen spor. Umění pak jest něco kulturního, 

tedy, jak se mnohým zdá, jest i mezi přírodou a uměním spor; příroda a umění prý se míjejí. 

Z tohoto křivého mínění rodí se mnoho argumentů pro naturalismus. I slušnost a uhlazený 

lidský mrav jest něco kulturního, tedy prý protipřírodního; jménem přírody naturalismus 

urážívá předpisy slušnosti. Tu vězí omyl logický: co není přírodní, jako by musilo už býti 

proti přírodě. A tak odpor proti neomalenému naturalismu jest boj o nezbytný živel 

společenský,  jest boj o slušnost. 

     To se významně ukazuje při volbě látek k dílům uměleckým. Jisto jest, že rozmanitost se 

líbí vedle jednotvárnosti, že rozmnožení motivů a předmětů poesii přichází vhod, že jest 

potřeba nových látek. Látky známe a mnohokráte zpracované zevšední, stanou se fádními, 

zestárnou, přestanou se líbiti, a tudíž umělci právem počnou rozhlížeti se po nových látkách. 

Komu se podaří odkrýti něco nového, posud nebývalého, ten vedle vhodnosti látky má ještě 

prospěch jiný, totiž půvab novosti. I vyhledávají spisovatelé nových a nových látek – při čemž 

je zásada naturalismu podporuje, že co jest pravda, jest i krása, - a že co ve skutečnosti 

zastaneme, co lidi dráždí a bouří, ba i zlobí, že všechno může býti vpraveno do poesie, a sice 

právě to s velikým efektem. Tu sáhnou často poněkud hloub, k věcem, které ovšem v umění 

posud zpracovány nebyly, k nejvšednějším i přepepřeným, dráždivým a konečně k hnusným, 

ke sprostému zločinství, k nemoci a šílení, k odpornostem všeho druhu, - jako hledávají nové 

a nové parfumy, až vonné se zprotiví a slídiči konečně klesnou k látce, kterou nosil Richelieu 

v záklopce své hole, k látce přirozeně páchnoucí, jejíhož jmena pokročilý naturalista jako 

Richepin na papíře sice se nestrachuje, ale v slušné společnosti nevyslovuje. Naturalisté se 

svými vrstevníky sdílejí tu touhu po novotách, jsme všichni novarum rerum cupidi, - a honba 

po látkách mnoho zavinila, co se naturalismu klade na vrub, ba obratný feuilletonista, který si 

může dovoliti z jedné částky učiniti celek, by řekl: Naturalismus – totě honba po látkách, - 

což my cum grano salis opětujeme. 

     Jako autorové naturalismu horlí proti nynějšímu zákoníku společenskému, proti kázni, 

proti zvykům, pravidlům a hlavně opět a opět proti všemu, co jest konvencionální: Týmže 

duchem voděn naturalismus brojí proti každému společenskému a státnímu řádu, nabývaje 

ovšem veliké moci a ozvěny; obrací se k zástupům, působiti dovede na ně bezprostředním 

líčením nešvar a křivd ve společnosti evropské, přichází v ústrety záměrům socialistickým, 

jako jsou odstranění ideálů, sňatku manželského, osobního majetku a podobné, v čemž konati 

může znamenité služby. Naše společenská mravnost prý jest samá lež, dělanost, přetvářka, 

nepřirozenost; to vše by se mělo odstraniti a přírodě zjednati průchod. – Jako by se nebyla 

zkouška stala už dávno! Kynikové, Diogenes Sinopský, Krates a Hipparchia odhodili všechny 

vzorce společenského mravu, vyobcovali z obcování všechno, co uměle od lidí zřízeno, a 

pustili uzdu úplně přírodnímu pudu. Co se pak týče druhé zkoušky, odstraniti totiž i řád státní, 

k tomu v přítomnosti podává ukázky veliká strana anarchistů; nemá býti žádného státu ani 

vlády – „Ni Dieu ni maître!“ Lidstvo by došlo stavu přírodního (status naturalis), to jest stavu 



před vzdělaností. Tu natura znamená skutečně protivu kultury – což dále líčiti není úlohou 

naší, naturalismus zde přenáší se na pole socialistiky a politiky, a spřahuje-li se s některou 

filosofií, jež všechno vyšší popírá, i na pole metafysiky; my setrváme na poli uměny a 

básnictví zvláště. 

 

 

 

IV. 

 

     Naturalismus nejvíce se zamlouvá v oněch odvětvích uměleckých, kde slovo o prostém 

otisku skutečnosti ještě nejspíše jakýsi smysl má, v portrétnictví a v malbě genrové na příklad, 

ač ani zde jakožto princip tvorby a nauky nevystačí; ale umlká v jiných, v hudbě, v tanci, 

stavitelství… Co z přírody může zde umělec napodobiti? Něco málo, a nápodobí-li, není to 

vrcholem oněch uměn. Napodobiti může hudba mnoho zvuků přírodních (zvukomalba!), ale 

v tom nezáleží pravá podstata její; a co jiného v hudbě za naturalistické se vydává, platí jí jen 

měrou velice skrovnou. Nápodobí-li prý hudba ruch a pohyb představ našich, není to nic 

v přírodě zevnější daného a viditelného, aniž jest jediným tajemstvím hudebního krásna. 

Mluví-li se tedy o naturalismu v hudbě, činí se tak ve smysle přeneseném a zejména ze strany 

těch, kteří do hudební skladby vkládají nějakou určitou, slovy vyjádřitelnou látku („Letní den 

v Norsku,“ „Práva smyslnosti proti přemrštěným požadavkům mravouky“ a p.). Hudba však 

má dosti svého vlastního obsahu, svého hudebního světa, a v něm jest všechno umělé, totiž 

bylo od lidí učiněno, určeno a nenalézá se hotovo v přírodě: celá ta nynější soustava tónů, 

takt, tempo, melodie i harmonie, nástroje, kterých hudba užívá, a konečně výsledek, skladba, 

povstávající volnou činností ducha, skládáním (komponováním), nikoli pouhým něčeho 

napodobením. Tu jest hudba pravým vzorem uměn, sama uměním nejčistší, „tajemstvím 

veškeré formy“ (jak praví Fr. Th. Vischer ve své Aesthetice III. 826.). Jí se blíží v mnohém 

ohledu architektura, pročež obě uměny často v obdobu přiváděny byly známými výroky 

(architektura jest ztuhlá hudba, - a tato zase plynoucí architektura a p.). Jako architekturu, 

hudbu, tak i všechnu ostatní uměnu pouhá pravda naturalismu učinila by neúplnou, ba 

nemožnou, - a z druhé strany zbytečnou. Neujímajíc ničeho sochám portrétním plastika 

rozhodně tíhne k vypodobení postav ideálních; plačící košilatý hošík, známá to soška 

naturalisticky provedená, ukazuje to nepřímo. 

     Ale i portrétní socha při vší věrnosti své jeví vážné odchylky od svého originálu; sochař 

sám mnoho úmyslně změnil podle toho, kde má býti umístěna, vzhledem k okolí i k výšce 

budoucího stanoviska, vzhledem k materiálu, z něhož zdělána; sestrojil hlavu menší než jest 

ve skutečnosti, provedl zvláštním pravidelným způsobem vlasy, vous i všechny příkrasy, 

oděv, zbraň a podobné, zkrátka on se držel jistých umělých pravidel, které jeho umělecké dílo 

od přírodního zjevu očitě odlišují, - on stylisoval. Stylisováním (slohování) uvádějíc vkusnou 

a správnou jednotu, zjednává dílu ráz úmyslnosti: „má mnoho stupňů co do vynikání svého; 

někdy totiž stává se zvláště patrným, a sice zrovna v těch uměnách, které ve skutečné přírodě 

nejméně vzoru nalézají. Architekt mění dané tvary bylinné a zvířecí na geometrické podoby, 

stylisování vyniká tu nejpatrněji. Hudební skladatel může napodobiti smích, ale stylisuje jej, 

což tím patrnějším činí, an už jeho materiál sám, totiž soustava tonů jest materiálem 

stylisovaným. V těchto případech jest stylisování obecnému smyslu nejznámějším, a proto se 



slova někdy jen v tomto silném smyslu užívá. Ale nicméně jest ve všech uměnách uměleckým 

požadavkem.“ (Všeobecná Aesthetika, str. 531). Stylisování v básnictví vztahuje se 

především k myšlenkám samým, ze kterých básnický celek se buduje, k jeho vnitřní formě, 

k stavbě představ jakožto vlastnímu dílu básnickému, ke krásnu myšlenkovému, ano má zde 

takovou váhu, že právě ve spisovnictví obtěžkaný význam slohu se všemi svými odstíny 

utkvěl jako ve stavitelství, - i mluvíme po výtce o slohu stavby a výtvoru slovesného. Při prvé 

jej pochopují všichni, při tomto měl by zmizeti; neboť stylisování podle naturalismu se 

nepřipouští, ježto nenapodobí, nýbrž mění. 

     A nezůstane-liž ještě jedno věno výtvoru básnickému, ten hudební půvab? Pokud báseň 

užívá řeči a řeč potrvá něčím slyšitelným, utváření uměleckému podléhajícím: potud má i 

onen půvab v básni místo své, ačkoli ho nikdy nezastaneme v životě všedním, a veršů tam 

neslyšíme, jež by důsledně podle zásady naturalismu neměly býti ani skládány. Lepé, 

ušlechtilé, zvonivé rozměry, význam i dojem jich, jejich „étos,“ jsou příliš osvědčeny a za 

zdroj čisté záliby od věků uznány, než aby je nepřízeň jedné doby z mysli lidstva vyplašiti 

mohla. I živá mluva řečníkova jest stylisována, a na zlé mu vykládáme, když mluví nedbale 

jako v životě všedním nehledě pravidel mluvnice, rétoriky a požadavků veřejnosti. 

Naturalismus dělá oposici proti „rétorice,“ proti všemu krasořečnictví, - ale překročuje i zde 

pravou hranici, jako každá horlivá oposice, což jest snad následek toho, že právě ve Francii 

fráze dosáhla moci nebezpečné, že tam se jí mnoho hřešilo a tudíž pak proti ní se brojilo. 

Nicméně slohovaná mluva, ladná „zevnější forma“ zůstane vždy samozřejmým požadavkem 

ve spisovnictví, ovšem ne jediným. I na proze to vyniká. Pěkná rytmická proza jest více, než 

co si autor pouhým opsáním ze všedního života vypůjčiti může. Kdo v zajímavém pojednání 

hlásá, že na slohu nic nezáleží a že netřeba mu péče věnovati, kárá sebe ze lži, an si na svém 

pojednání dal záležeti; pojednání nedbalého, roztříštěného a nesrozumitelného nikdy by 

nečetl. Naturalisté, kteří píší patrným slohem, vypracují svou zásadu; neboť sloh jest něco 

uměleckého, aspoň umělého. Lidé, kteří „neumějí psáti,“ nemají právě slohu – a co zde 

v malém platí i u velkém o uměnách. Naturalismus v stavitelství znamená odstarniti sloh, 

rovněž v hudbě, - pokyn dostačí, jaká by povstala spousta, budovy bezslohé, haluzny 

s děrami! Každý výtvor básnický, ať veršem ať prozou, jest komposicí a má svůj sloh, obé 

pak jest něco umělého, ne pouze přírodního. Odtud zase patrno, že zásada naturalismu 

nevystačí pro celou estetiku, ona nemůže býti jediným všeobsáhlým principem krásy a 

uměny. Z krásy nikdy skutečnost, ze skutečnosti nikdy krásu nedovodíš, aniž říci lze, že vše 

přírodní jest krásné. Ne v tom jest naturalismus křiv, co potaká, nýbrž co popírá, - hřeší ne tak 

tím, co klade (ač přepíná i toto), jako spíše tím, že to za jediné prohlašuje. Konečně by došlo i 

na mluvnici i pravopis; ani na nich nezáleží, jen prý na věci, a každý si může psáti, jak se mu 

zlíbí. Kam by neobmezená svoboda tato vedla, snadno si představiti; zmatek nad zmatek a 

děsný nelad by šel vzápětí, a zrovna tak ve vysokém umění, kdy by se estetické kategorie 

jednoty a správnosti zapudily. Jestliže architektura i hudba nejpatrněji vyvracejí naturalismus, 

malířství pak jen zdánlivou mu poskytuje podporu, obrátili se zastánci jeho tím horlivěji 

k básnictví a chtěli je úplně zabaviti pro svůj záměr. Dařilo se jim poněkud. Předně básnictví 

užívá slova, a to jest také prostředkem prozy, vědy a všedního života, a tím tedy vždy jim 

oběma blízko, - a za druhé má několik stránek, jimiž na všechny ostatní uměny upomíná; 

z něho lze vyvodit estetiku platnou všemu umění, a proto hledíce jen k některým jeho 



stránkám, pomíjejíce stavbu i hudbu naturalisté dali básníkům zákon, aby přírodu jedině na 

zřeteli měli. Skutečnost otisknouti – totě umělecké dílo! 

     Mezi skutečností a dílem uměleckým stojí však ještě jedna stanice, jíž nelze ovšem 

smyslně prokázati: totě tvůrčí umělecká vloha, které díme fantasie. Nebudeme ji po mysticku 

vynášeti, ale na otázku, co jest ona, odpovíme prostě, že to jest hojnější, vzletnější 

představování, obměňovací, obrazné a upravené, - pročež jí zcela případně po česku říkáme 

obrazivost nebo na vyšším stupni obrazotvornost. 
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     Dva lidé hledí na týž předmět, a přece jak rozdílný v nich se vzejme ruch myšlenek! 

V jednom skoro žádný, on si při tom nemyslí nic, - v druhém vřídlo nejbujnější; ten si při tom 

myslí mnoho, vidí předmětu zrovna do srdce, reprodukce se na všechny strany rozbíhají a 

dodávají mu bohatou zásobu představ, dojmů, vzpomínek, obrazů, jichž on dále užívá 

k sestavování něčeho jiného, nebývalého, čeho sám ani neviděl. Ale on si to představí, utvoří 

vidinu a vypodobí ji, byť mu i některé členy do celku scházely. Fantasie doceluje a podává 

umělci to, čeho mu skutečnost odepřela. Tak Tolstoj sám při vraždě rozeňátka nebyl, ty 

kostičky pod prknem chroupati také neslyšel, ale dodal tento rys, jenž ovšem naši obrazivost 

vzněcuje. Fantasie předstupuje skutečnost, nikoli skutečnost vůbec, ale skutečnost umělci 

danou, jako bujný sen naše všední každodenní výkony a myšlenky a výjevy, - ona jest 

bohatší, pestřejší a smělejší; proto ji jmenují obrazně pravou kouzelnicí. Ze zkušenosti své 

umělec váží složky, stavivo, jednotlivosti; k celku velikému musí míti svou komposici, svou 

duši a mohutnost tvůrčí. Tak tomu jest ve všem umění, a jen někde se zdá, že umělec pouze 

„kopíruje,“ – z čehož ihned vzniká celá teorie, že všechno umění jest kopírování. A to není 

pravda;  neboť pak by nebylo třeba fantasie, zdokonalený přístroj fotografický by nejlépe 

vyhověl. Jak shora už vyloženo, podpírá se náhled ten hlavně obdobami s malířstvím: 

stavitelství jej vyvrací, v sochařství má „ideál“ postavení příliš pevné, a hudba činí v tom 

ohledu ještě více než architektura. I přenášejí naturalisté bez okolků celou terminologii 

z malířského umění na básnické: malovati, líčiti, portrétovati věrně a podrobně, - tak stále 

zavznívá … Avšak i ten malíř naturalistický, když se byl pokochal  v podrobnostech a je 

věrně napodobiti se naučil, má-li stvořiti větší obraz, musí se vyšinouti výše, musí provésti 

komposici, podrobnosti skládati v umělý celek, musí svou fantasií pracovati, ne pouze 

napodobiti. Vždyť on toho celku neviděl nikdy a musí jej ve svém nitře sám stvořiti jakožto 

obraz a pak jej vypodobiti. Právě tak zvané studie naturalistického malíře, který pak 

znamenitý, vzletně pojatý obraz vymaluje, dokazují, že ne pouze otiskoval, nýbrž 

komponoval a idealisoval; naturalistické snímky byly jen předběžné stupně. Nasycen 

jednotlivými rysy i přehledem skutečnosti ovládá látku svou, jest volný a přece se drží 

pravidel, při vší svobodě tíhne konečně k čistotě a ladnosti svého díla, - jen tenkráte jest 

moudrý umělec. 

     Bez fantasie není umělce; ani herec, o kterém se často míní, že jen nápodobí, mějž postavu 

ztepilou, výraznou tvář, pěkný hlas, nevytvoří ničeho, nestane se umělcem, schází-li mu 

fantasie. Bez té není umění, jako ani symfonie by nesměla povstati, takož ani báchorka, tato 

milá oása v nudnosti literatury dětské. S pravdivostí estetická  fantasie se snáší, ana tvoří 

podle vodítka význačnosti. Estetická pravdivost, jež charakterisuje pouze, jest ovšem něco 
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jiného než historická pravda. Rozdíl ten jsem rád objasňoval loučením Hektora 

s Andromachou. Historickou pravdu výjevu toho nemůžeme kontrolovati; kdo ví, existoval-li 

jaký Hektor. Ale tu něžnou lásku mezi manžely, dítko v jich rukou, vlast, jež muže v boj volá, 

hrdinství jeho, tklivost rozmluvy jich a tu tragiku v pozadí – nám Homer věrně vypodobil, 

podal jen hlavní rysy z celého výjevu; v nich vězí ta básnická pravda básně Homerovy – 

význačnost tj. (Vš. Aesthika str. 48, 49). 

     Jak se od sebe liší všední pravda a estetická pravdivost, totiž význačnost právě, ukazuje 

nám ona častá otázka prostého člověka: když jsme mu něco vypravovali, co jest samo sebou 

pěkné a jeho zálibu vzbuzuje, ptává se nás: „A jest to pravda?“ – Jak mu odpověděti? Jest a 

není; nestalo se tak zrovna, ale mohlo se státi; děje se tak stále, jest to pravdě podobno … a 

tak dále podobnými odpověďmi rozdíl mezi pravdou a význačností se chytává. V malém to 

vidíme při každé anekdotě; lidé se nechtívají spokojiti její samosobnou trefností, vtipem a 

jádrem, nýbrž ptávají se, zdali to pravda jest. Ale i při větších výplodech fantasie chovají se 

podobně. Kdo vůči básnickému výtvoru jen po oné skutečné pravdě se táže, nedonikl ještě 

stanoviska estetická,  jest snad i historik, nikoli však pravý vnímatel a kritik. Vzpomeňme si 

na romány, které jsme četli; ani jeden z nich „není pravda,“ ale mnohý z nich jest význačný. 

Při všech zdařilých románech působila spolu fantasie, tvůrčí, stavěcí, vynalézavá mohutnost 

ducha. O takovém románu lze také říci: Si non é vero, é ben trovato – „trovato“ vztahuje se 

k fantasii původcově a k estetické  hodnotě jeho díla.  

     Namítne se sice: vždyť skutečnost má také svou poesii! Ó zajisté, ale tj. věta částečná; 

mnoho, co ve skutečnosti se vyskytuje, jest poetické, nikoli všecko. Poesie a skutečnost nesmí 

se ztotožňovati; ve skutečnosti jest poesie i proza, ale proto není obé jednostejné. Dobře 

lišíme krásu a pravdu, ale nerozlučujeme jich od sebe jakožto protivy nesjednatelné. Mnohdy 

dostačí vylíčiti něco skutečného: a jest to poesie, - jindy by to bylo opakem poesie, při čemž 

by jen ještě zůstalo to líčení samo uměním. Špíny jest všude dost, ale poesie jest jako zlato; 

toho jest málo … Spíše se může říci, že všechno, co jest, jest rozumné (totiž alespoň 

zdůvodněné), nežli že jest poetické, - a jestliže nadšenému poetovi celek jeví se krásným, jest 

to následek ne šered onoho celku, nýbrž vítězného přemožení a rozvedení jich. 

     Kdyby se jen otiskovalo a žádné jiné práce, zejména též fantasie k umění potřebí nebylo: 

jak snadno by tu mohl člověk býti básníkem, bez dlouhého rozvažování jen opisovati 

skutečnost! Jaká to záplava spisů by zasáhla nás, jak by vzrostlo moře románů, jak by mladí, 

staří obojího pohlaví mohli se zúčastniti v širé produkci té! Všednost jest všude; lidí, budov, 

krajin tolik, - jen je vesměs fotografovati, nahradilo by to malířskou uměnu? Ale ovšem, 

kdyby se fotografie hojně kupovaly, vzešel by z toho zisk, a tak by i ony romány dávaly 

výtěžek, jenž by sváděl ku produkci! Četné plody beletrie činí také ten dojem – nejsou to ani 

romány, ani novely, ani dramata, nýbrž scény ze všednosti, napsané z důvodů nejzevnějších. 

     Proti tomu hájí se naturalisté a poukazují, že to tak jednoduše nemíní s učení svým, - že 

prý naturalismus vyžaduje důkladných studií, že má býti takový a onaký … Zkrátka vyčítají 

četná pravidla i jemu, obmezují jej, vracejí se k zavrženým normám … Patrno však, že 

jakmile jej určují, jakmile vysloví: „žádáme na něm toho či onoho,“ již odpírají svému 

principu, - třeba to výslovně nechtěli přiznati. A tak přichází rozpor mezi učení a tvoření jich. 

Pravý naturalismus odmítá všeho obmezování. Uznávají-li však, že pouhý otisk ani možný 

není, že látku ze skutečnosti vzatou také všelijak obmezují, čistí, docelují, ujednocují: 

uznávají právě onen pochod, jemuž díme idealizování. Vezměme jen do rukou nějaké 



naturalistické dílo, které má hodnotu. Nechť sebe věrněji a obšírněji popisuje, musel autor 

přičiniti něco více, aby se líbilo. Věrně a obšírně popisovati dovede i druhý, ale jak? V tomto 

„jak?“ vězí rozdíl, v něm i sudidlo umělecké práce, v něm se obsahuje umění. Řekne-li se o 

takovém díle, jak znamenitě tam básník pravdu podal, ano že ta pravda jest triumf jeho umění, 

klade se tím právě váha na umění, - té pravdy by nebylo k trvalé zálibě dosti. Básník tu musil 

býti umělcem, třeba by svou uměleckou práci zakrýval, tak aby se zdálo, že dílo jeho povstalo 

samo sebou, snadnou, pouhým otiskem skutečnosti. Avšak i to děje se podle starého předpisu: 

na uměleckém díle nemá býti znáti námahu, těžkou práci a pot. Pravý umělec nevynáší to na 

veřejnost a spíše plodí zdání opaku; totě souhrn pokynů ve známém slově „ars celare artem“ – 

umění tajiti umění. Upřílišněná snaha, zakrývati umění, také mnoho zavinila, co nyní 

naturalismu se vytýká – zdání nedbalosti při vší vědecké péči o podrobno, odmítání fantasie a 

podobné. 

     A přece přívrženci naturalismu reklamují obrazotvornost pro své výtečníky s velikým 

důrazem: ale fantasie mění, co jest ve skutečnosti dáno, tedy odstupují vlastně od zásady své a 

přiznávají sami, že nezměněné podání všední skutečnosti nestačí ani jim, a že dožadují 

k němu něco jiného. Jednak zažehnávají všechnu ilusi, imaginaci, fantasii, majíce ji za lež, a 

hlásají, že umělec nesmí nic páchati mimo obor pravdy, ani metafory by se nesměli dopustiti, 

- jednak ji zase přivolávají. Jedno i druhé stále se opakuje v jejich bojových rozpravách. 

Nechť mluví co mluví,  faktum fantasie vyvracuje zásadu naturalismu. 

     Skuteční umělci mezi naturalisty všechno to dobře cítí; při vší nadšenosti, jakouž hlásí se 

k praporu svému, při vší důtklivosti slov pravdu oslavujících dodávají k výrokům takým ještě 

něco, co jejich všeobecnost překvapujícím způsobem restringuje … kladou důraz na to umění, 

na fantasii, na tvůrčí sílu, na komposici díla, na vzlet a volnost umělčí činnosti, ano kdy by se 

nebáli uraziti módu, i na idealizování. Lítost, že se musí tohoto slova vzdávati, prokmitává 

tklivou řečí jich. Krutější jsou menší bohové naturalismu; vedou vojnu nepřetržitou a uvádějí 

zásadu jeho ad absurdum. Ale i jim se mnohdy pěkné dílo podaří, ono pak ohrožuje zásady 

jich. Něco jiného jsou díla jich, něco jiného náhledy.  Zvláště v Německu se teď mnoho píše 

na oslavu naturalismu, nejen přímo velebením pravdy, ale též tupením ideálů a ubíjením 

estetiky. Jest to osud epigonů, že se všemu brání, co je povzneslo; neboť oni sami výše 

nemohou, - ne skutečnost, ale fantasie jim schází. 

 

 

 

V.  

 

 

     Ano, naturalismus odstraňuje veškeru vědu o kráse, ta že nemá a nesmí býti. Divná věc: na 

jedné straně pánové jsou plni nadšenosti pro vědu, vidí v ní spásu jedinou a koří se jí upřímně; 

všude má věda první a poslední slovo, vše se má po vědecku prováděti, o všem zvláštní věda 

stávati, - jen o kráse nemá býti žádné vědy, tady jen na plano a mimo vědecký řád psávati 

dovoleno! V literárních kruzích jest to něco známého, nevyhnutelného a rozmohlo se též u nás 

způsobem mnohoslibným; spílá se estetice jakožto nepřítelce pravého básníka, jako že by mu 

překážela, u obecenstva jej snižovala, jej okovy spínala a podobné. Ale nejen básníci, nyní i 

kritikové a dějepisci literatury mluvívají velmi pohrdlivě o „tak zvané estetice“ zlehčujíce ji, 



ačkoli soustavné o ní nauky zevrubněji neznají a nepováží, že mají-li o svém předmětu (o 

zjevech literárních) řádně do pravdy jednati (je probírati, tříditi a kritisovati): soustavně a 

metodicky počínati si musejí, tj. po vědecku. Estetika jako každá věda jest věc nehotová, 

vyvinuje a vzdělává se dále, - a když někdo námitku činí, týká se to pouze některé věty, proti 

níž klade větu jinou, podle svého mínění pravou, lepší. Jsou však jiné věty, které i on má za 

pravdivé, a takových přibývá, esteticky se zdokonaluje. Kdo ji odstraniti chce, zapuzuje 

všechnu pevnotu z oboru toho a zapomíná, že by vše propadlo osobnímu gustu jednotlivce, že 

by se rozmohla nejplanější sofistika. Pak by ani popěrač estetiky nesměl žádnou poučku 

vysloviti, - neboť všechno bylo by stejně pravda a nepravda. 

     Odbývají pohnutlivé ceremonie nad hrobem estetiky, - ale každý naturalista má své 

náhledy o kráse a umění. Tyto náhledy sebrati, uspořádati, v souvislý celek uvésti, už to by 

vydalo jakousi nauku, třeba nedokonalou, kusou a křivou; byla by to jeho estetika, řekněme 

soukromá. Ale o týchž věcech přemýšleli už mnozí jiní, celá řada důvtipných duchů, a jejich 

práce měla by býti úplně ztracená, nicovatá, kdežto okamžité nápady a diktáty pouhého 

popěrače samy jen by měly výsadu pravdy? Ač naturalisté nic všeobecného o kráse 

připouštěti nechtějí a pouhému gustu brány otvírají, přece všichni v tom se shodují, že krása 

jest pravda. Tento jejich hlavní princip sám jest přece věta o kráse, náleží tedy do estetiky. I 

mají naturalisté svojí estetiku, horlí pro ni velice ohnivě, všechno ostatní učení považujíce za 

staré, překonané, zbytečné nebo škodlivé, či za konvencionální, totiž za lež (!) anebo dokonce 

za atentát  proti svobodě! 

     Kácejí sice všechny zákony a pravidla té staré prý krásovědy, ale v zápětí přicházejí 

s jinými, které se skáceným zákonům podobají jako vejce vejci. Tak například velmi mnoho 

útoků sneslo pravidlo o jednotě uměleckého díla, - té prý nemusí, ba nemá býti vůbec, - ale 

dodatkem připojují, jen když dílo má „jednotu nálady,“ nebo jednotu tónu.“ Nuže, totě také 

jednota, jížto „stará“ estetika tak neúprosně v uměleckém díle vyžaduje, - speciální případ 

jednoty, - a ten už vyvrací všeobecnou větu, že jednoty vůbec není potřebí. Neboť ona jednota 

nálady jest také estetickou formou. 

      Touže cestou přicházejí ještě k jiným podobným ústupkům. Pokud se upřímně domáhají 

pravdy v oboru vědeckém, donucuje je skutečnost k týmže výsledkům, kterých už jiní 

myslitelé dosáhli. Čím hloub myšlením svým do věci vnikají, tím více se jim jako by 

nepozorovaně vtírají ostatní kategorie uměleckého díla, jako harmonie, správnost, 

vyrovnanost a jiné. Na látce záleží mnoho, ale v básnictví ještě více na formě, kterýmžto 

slovem vyrozumíváme nejen zevnějšek slyšitelný, nýbrž i složení myšlenek, formu vnitřní. 

Umělčí tajemství pravého mistra: látku zahladiti formou, konečně uznávají též oni … O formě 

v tomto celém obtěžkaném významu má platnost výrok Zolův, že ona dostačí, učiniti dílo 

nesmrtelným (Le roman expérimental, str. 47). 

     Skvostné toto přiznání Zolovo ukazuje směr, kudy vážné přemýšlení i v naturalismu se 

bráti, spolu i cíl, k němuž docházeti bude, totiž k nepokrytému uznání estetiky formové, jakož 

i uvedený král naturalistů sám mluví výslovně o vědě formy (la science de la forme). Ano, 

věda formy, totě estetika tvarosloví krásy. Neníť naturalistická nauka o kráse a umění tak 

vypěstěna, aby si jednotlivé věty neodporovaly. To vidíme i zde; důraz položený na formu 

jest nezabylá ukázka lepšího svitu. Nechť si jen vzdělávají naturalisté svou estetiku dále, zde 

v oboru vědeckém držíce se hlavního pro vědu vodítka pravdy; pravda vynikne, přehmaty 

pominou, ale pravá věda formy z ruchu onoho bude míti zisk. – A to jest  také jeden závažný 



moment v oprávnění naturalismu, že obracuje se proti jednostranným nebo mystickým 

soustavám krásovědným, bezděky slouží nauce pravé, střízlivé estetice formy;
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 byť i 

neplynulo to z jeho vlastního úzkého principu, ale pravda jej k tomu donucuje. 

     Nejpohrdlivěji naturalisté počínají proti romantismu. Ale co jest romantismus? Tenť 

povstává vůbec přemrštěním jedné základní normy a zanedbáním ostatních, - jest nedokonaná 

klasičnost. Romantické dílo může býti znamenité, poutati právě onou přemrštěnou stránku 

svou, ano jí vyniká. Proto jest více druhů romantismu. Jednou jest to nehoráznost, siláctví, 

fantastika, plýtvání obrovskými rozměry jako v indické báji a v každé literární sturm- und 

drangperiodě; jindy rozplývané citlivůstkářství, přeslazenost, hledání chorobnosti a blouznění 

bez ohledu na význačnosti. A dále ještě unylé rytířství, horování a „středověká temnota,“ 

mystika všeho druhu, ješitnost subjektu, jenž se ve svém bole stále shlíží, titěrnost, opojenost, 

to vše  náleží v romantiku a líbilo se, - ale zrovna tak i nezávaznost, povrhání všemi pravidly, 

záliba ve špíně a hnusu, afektovaná vědeckost, drsnost, bezohlednost a všednost módního 

naturalismu. Tenť se míjí uměleckého ladu, pravé té harmonie jakožto vlastního centra krásy, 

- a jestliže rytířský blouznivý romantismus přestřeluje terč, romantismus tak zvané pravdy 

nedostřeluje jí. Jeho hlavní výstřel jest návrat k přírodě; známo že osudný omyl ten byl už 

vícekráte odporučen, někdy tak svůdně, že dle slova Voltairova člověk dostával chuť běhati 

po čtyřech. Seděti však v plném užívání statků kulturních a toužně vzdychati spolu po stavu 

přírodním jako po jakémsi ráji, jest mnohem romantičtější, nežli když zvěčnělý král bavorský 

si liboval v době Ludvíka XIV., nebo když Julian Apostata galvanizoval mrtvolu pohanského 

světozoru. Naturalismus má se k celé estetice, jako příroda ke vzdělanosti; chtíti jej prohlásiti 

za vodítko jediné, bylo by popříti umění, jako výlučný princip přírody by uničil kulturu. Idyla 

krotkých divochů, ctnostných, rekovských a šťastných byl by ideálem naturalismu – a to že 

není romantika? 

     Naturalismus broje proti romantismu brojí proti vlastní krvi; ontě sám jen zvláštní druh 

tohoto, jakožto krásno nedokonané. On nějakou přesilenou stránkou burcuje nás, dráždí a 

škádlí, vzbuzuje všeobecnou pozornost, jest interesantní, ale libuje si v choutkách a 

kuriositách jako jiný druh romantismu, střídá své manýry psací a působí látkami svými, totiž 

elementárně (účin látečný). Plodům jeho schází ona ladná vyrovnanost, v níž klid a věčné 

mládí klasičnosti se zakládá; neschází-li, nuže tím výše pak stoupá hodnota jich. 

     Pokud požadavek pravdivosti v klasických plodech splněn se nalézá, může se naturalismus 

dokládati jich. Ano jest tam, ale obmezený jinými požadavky, - naturalismus cudný, 

přiměřený, upravený. Vizme poetická místa v bibli; jaká pravda tam zrovna naturalistická, ale 

spolu jaká jednoduchost, prostota, vznešenost! Však i přemrštění požadavku pravdy, totiž 

naturalismus vlastně tak nazvaný jest něco starého, ano tak starého jako umění samo.  Jednou 

se upřílišní jedno vodítko, po druhé jiné, a poněvadž vývoj koná se protivami, jedna krajnost 

druhou vzbuzuje, vyvstane naturalismus vždy, když ona kategorie, která jej obmezuje, sama 

pravou míru překročí a jiným základním požadavkům ublíží. Strnulost přílišná, pravidelnost 

plodů, šablonovitost a škrobenost, a zase měkkost a rozplývavost, plačtivá sentimentálnost, 

umělůstky a hříčky, přeslazené delikatesy, záliba v chorobě, nezřízená fantastika a podobné 
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  Estetice formy  říkávají též formalismus;  však slovo stiženo jest patrnou příhanou a upomíná spíše na 

formality  jakožto přívěsky zbytečné, povrchní, bezcenné, na kterých proti obsahu nezáleží, kdežto estetice  

právě forma jest to hodnotné. Proto my pro svou nauku neužíváme onoho slova, plodícího tolikerá 

nedorozumění, spíše by se hodilo slovo formismus (s. v. v.)…  



projevy, vždycky vyzývaly proti sobě reakci, v nížto vedle jiných též požadavek pravdy a 

přirozenosti zazníval, aby ze své strany zase v druhou krajnost upadával. Pornografie pak, 

hrubá nebo více méně rafinovaná, upřímná nebo frivolní, ve spojení se stercorismem (viz La 

Terre), bývala vždy zvláštní odrůda v literatuře, a když v době knihotisku spisové její nemohli 

se tisknouti, kolovali v opisech; i u nás probíhají tituly podobných děl opisovaných, ve 

kterých čirý naturalismus onoho odstínu se produkuje. „Pravdivé“ popisy věcí hnusných, 

ošklivých a smrdutých byly vždy na trhu; rovněž při tom zazníval výzev hleděti pravdy, 

přírody, a býval i prováděn, tu přiměřeným, jindy upřílišeným způsobem, - ale nepronikl jsa 

odkazován do svých úkrytků. 

     Vůbec není naturalismus žádnou vymožeností novofrancouzskou, nýbrž bývá v literatuře 

stálým kvasem více méně vynikajícím, ovšem ve tvarech měnících se podle zevnějších 

okolností doby. Byl ve středověku zrovna tak jako ve starověku, ano býval a bývá přímo 

výmluvnou ohláškou nevyspělosti a prvotin uměleckých. Tak když druhdy na některé místo 

obrazu malovaného malíř více barviva nakupil chtěje takto nápodobiti vyvýšeninu, jak ve 

skutečnosti jest: počínal si naturalisticky, my můžeme prstem makati jeho vyvýšeninu a shodu 

s předmětem skutečným. Nynější vyspělá uměna na rovině rozličným pouze osvitem vykouzlí 

zadání třetího rozměru, páše ilusi, podvádí nás, kdežto malí začátečníci v kreslení a malbě 

podnes mají mnohé starodávné zvyklosti naturalistické. Jest to opět ona podloudná, křivě 

vykládaná protiva mezi přírodou a uměnou (ba vůbec kulturou), v nížto vízne naturalismus. 

Naše doba, jež prý směřuje k podvracení všech pravidel, zákonů a celého řádu jakožto něčeho 

nepřirozeného, poskytla mu zvláště mnoho půdy a také zvláštního rázu. Můžeme jej však 

stopovati ve všech uměnách, do všech zemí, kdekoli jakýsi bohatší rozvoj umělecký se 

ukázal, a starý rabbi Ben Akiba i nad nejnovějším naturalismem by zvolal: „To vše zde 

jednou bylo již!“ Že by naturalismem nastávala nová aera, umění a poesie teprve jím 

vynalezeny a vůbec lidstvu pravé světlo o umění bylo vzešlo, jest pouhá obyčejná chlouba … 

Povstávejž nové umění – to se dálo a díti bude, ale nevyvrátí umění posavadního. 

 

VI. 

 

     Naturalismus jednostranně vytýká jen pravdu; ji a zákony její hledí vyřešiti, jako prý věda 

činí. Osudná to záměna oněch dvou pojmů, vědy a umění! Pravda vědecká jest něco jiného 

než význačnost, jako zkoumání teoretické něco jiného než tvoření umělecké. Celý ten román, 

jak si ho Zola přeje, byl by pak dílem vědeckým; posud však jej klademe v beletrii, totiž 

v krásnou literaturu. 

     Hledíť naturalismus zdělati svou nauku o umění podle zpytovacího pochodu v přírodních 

vědách, přenesti metodu i cíl s tohoto pole na ono. Zola si vzal do hlavy, že umění má státi se 

vědou, asi jako lékařské umění má státi lékařskou vědou. Ku provedení této zvláštní nauky 

estetické obral si Zola knihu, v nížto známý fysiolog Claude Bernard řízně vyložil 

experimentální metodu přírodních věd, totiž jeho „Úvod do studia mediciny experimentální,“ 

a provádí pak jakousi práci adaptační, přenášeje podstatu, pravidla i cíl dotčené metody 

z mediciny do estetiky. Při tom mu, jak sám praví, často dostačilo, místo slova „lékař“ 

dosaditi slovo „romanopisec,“ aby nová teorie byla hotova a jeho myšlenka došla přesnosti 

prý jako pravda vědecká. 



     Ale znamenejme především, že slovo „umění,“ jak se ho při lékařství užívá, jest něco 

jiného nežli uměna v estetickém smysle, jako jsou stavitelství, malířství, plastika, hudba, 

básnictví. Ono umění má širší rozsah než uměna, i říká se slovo to také jinde, na příklad: 

umění kuchařské, lékárnické, hodinářské, vychovatelské a podobné, - tedy o všech výkonech, 

kdež potřeba jakési zručnosti, dovednosti, výcviku, praxe a užití příslušných vědomostí, aby 

z toho vzešel jakýsi prospěch, užitek (umění užitečná): kdežto vysoká uměna zjednává 

výtvory, kterým v první řadě ne užitek, nýbrž krása jest účelem, proto se ujalo všeobecně 

názvisko „krásná umění“ (des beaux arts); dovednosti jest k nim také třeba, ale k tomu ještě 

tvůrčí fantasie. Uměna v estetickém slova smysle jest sice uměním, ale ne každé umění jest 

uměnou, asi jako růže jest sice květina, ale ne každá květina růží. Lékárnictví jest zajisté 

zaměstnání, jež nedovede každý; ale výkon jeho jest vázan receptem (předpisem) a 

požadavkem, aby byl správně podle toho vyřízen, kdežto uměna estetická  jest svobodná, ne 

že by neměla předpisů – má je též – ale vedle nich a nad ně ještě více. Lékárnici bývají dobří 

chemikové, ale ani pak se z nich nestanou umělci, nýbrž učenci. Proto také lékárník sám 

nepočítá se mezi umělce, nýbrž mezi živnostníky. Rozdíl vynikne, když vedle zručného 

lékárníka si představíme hudební skladatele, tenť jest umělec. My tímto oněch užitečných 

zaměstnání nikterak nechceme snižovati, jen je rozlišiti od uměny; ale poněvadž tato vyžaduje 

ještě něco více nežli pouhou zručnost, totiž fantasii, která je vzácnější, málo kdy se vyskytuje 

a vyšší nadání znamená, že říkají uměnám estetickým, v nichžto se ono nadání osvědčuje, 

také vysoké uměny. Mezi uměním v onom širším smysle a vysokou uměnou můžeme sice 

vytknouti mnoho společného, jako mezi květinou a růží, ale ztotožniti jich nesmíne; máť 

uměna nad ony společné znaky něco svého. Rozdíl mezi uměním v širším smysle a uměnou 

byl už dávno znám a vyniká čím dále tím patrněji; stírati jej, jest něco nového, ale křivého. 

     Rovněž tak křivo jest ztotožniti vědu a vysokou uměnu. Věda jest soustavné, po metodicku 

se rozšiřující vědění; věda popisuje předměty, jak jsou, nebo zpytuje zákony jednoduchých 

případů změny – kdežto uměna z daných živlů sestavuje něco krásného. Věda zvídá, uměna 

tvoří. Při tom může jí věda býti pomocna, přispěti jí k snadnějšímu a výhodnějšímu ovládání 

materiálu, otevřít jí nové perspektivy, opatřiti ji nové látky, zúrodniti ji, prohloubiti její svity, 

- ano více: mezi pochodem zpytovacím a tvůrčím může také mnoho podobnosti shledáno býti, 

ale všechno to neotřese oním rozdílem mezi poznáním a tvořením. Dobře rozpoznáváme ta 

dvě jednoduchá slova: zvídám – tvořím, tak že netřeba oba pochody zde zevrubněji probírati, 

což  tolikráte už provedeno jest a důkladných knihách uloženo. Jestliže básník popisuje les 

nebo bouři nebo průběh nemoci, jest to popis přece zcela jiný, nežli jak to činí přírodozpytec. 

Oba sestavují, ale tento hledá pouhý zákon (analyzuje a abstrahuje), jejž abstraktními 

přesnými pojmy vysloviti hledí, - onen tvoří obrazy, vytvařuje (skládá a determinuje) jsa 

nepřítelem abstraktního slova a všeobecných názvů (nomenklatury a terminologie). 

     Rozeznáváme dvě říše věd, zevnovědy a nitrovědy, a v každé z těchto říší dvojí větev, totiž 

vědy vysvětlovací (abstraktní) a popisné či vypravovací (konkrétní). Mezi abstraktními 

nitrovědami jest psychologie, jež zkoumá zákony duševního dění, - a má po boku psychologii 

popisnou, asi jako fysika přírodopis. Pro tuto psychologii popisnou můžeme mnoho čerpati 

z básnických spisů, o kterých se však tím nedokáže, že jsou vědecké; zůstávají básnickými 

přece. Proto nutno jen s výhradou pojímati slova naturalistů, která si oni opět a opět vypůjčují 

z přírodních věd a z dějezpytu, chtějíce jimi objasniti svůj způsob umělecké produkce, jako že 

zjednávají dokumenty lidského života, že vedou protokol všeho jednání, spisují vlastní anály 



a skládají archiv jeho a p. To vše se říká jen obdobně, u významu přeneseném. Vlastním 

dějepisem vědeckým romány se přece nestanou, nechť i dějepisec po jistou míru jich také 

užíti může za prameny a čtenář z nich se poučiti o dobách minulých. Krásno má povahu 

obraznou; dostačí představiti si obraz pouhý, aby se k němu připojila záliba, bez ohledu 

k tomu, zdali v něm vězí jakási vědecká pravda jakožto rukojmě krásy. Ani naturalistický 

romanopisec nám nepodává nic jiného. Jest to významná okolnost, že spisovatelé 

k naturalismu se klonící nám často podávají „obrazy ze života“ chtějíce naznačiti, že na 

dokonalé dílo umělecké nepomýšleli. Cítí dobře, že několik takých obrazů, ač snad zdařilých, 

ještě nejsou románem nebo dramatem, že tu musí přistoupiti něco více, aby vznikl výtvor 

vyššího stupně, v pravdě umělecký, souvislý a jednotný celek. Ale ani ten nepozbude 

obraznosti: co mají jeho částky, má on sám též, kdežto výtěžky vědecké nemají obraznosti – 

jsoutě abstraktní. 

     Nechť si i výtěžků vědeckých užiti může ku prospěchu tvoření uměleckého, přece se toto 

z oněch nevysvětlí, jimi nenahradí; zůstaneť právě něco zvláštního. Člověk znejž výborně 

mechaniku i anatomii, sám zpytujž, jak se provádí pohyb údů, - zatančiti nedovede; kdežto 

jiný bez této vědecké supposice jest mrštným tanečníkem. Akustika mnoho poví člověku o 

povstání zvuku, stopuje jej matematicky a určuje poměry tónů čísly; učí, jak mají býti nástroje 

zřízeny, proč píšťala otevřená dává jinou hloubku než zavřená; dále jak mluvidla naše zřízena 

jsou, v čem fysiologicky vzato záleží registry a timbry hlasové; jak složitě a jemně zřízeno 

jest čidlo sluchu, a konečně že prožitek z hudby jest temné počítání: a přece všechny tyto 

vědomosti neučiní člověka skladatelem – kdežto jiný, v tom všem absolutní ignorant, skládá 

písně, symfonie a opery, maje hudební ingenium, tvůrčí fantasii. Vědecké vědomosti o 

prostředích uměnných nenahradí talent, a talentu nejsou ničím podstatným. Tvůrčí duch jest 

zde jako kavalír, ze svých bohatých prostředků čerpá plnou rukou, neptá se dlouho odkud a 

jak, ale skládá z toho své vidiny a výtvory. 

     Čeho potřebuje k vyšším výtvorům, vypozoruje si sám svým způsobem, ačkoli že mu 

vědomosti mohou velice prospěšny býti, nepopíráme. Ale tvůrčího daru mu nenahradí. Od 

Shakespeara uplynulo 300 let, co poznatků a vynálezů jsme nabyli, a on jich neměl! A naopak 

kdyby někdo to všechno do sebe pojal, nestane se umělcem, jako sebe větší fysiolog, jenž 

dovedl objasniti pochod, jak zraje plod v těle mateřském, nedovede stvořiti homunkula. 

Napsal jsem před lety (v Předmluvě ku Psychologii 3. vyd. 1882): „Jestliže mnohý člověk, ať 

filosof ať básník (Herbart, Shakespeare), jenž byl dobrý psycholog, neuměl pitvati mozek, 

vivisekce prováděti: můžeme doložiti, že ani největší zručnost v těchto výkonech neudělá 

dobrého psychologa.“ Znalost výtěžků přírodnických neudělá básníka. A tak platí o všech 

umělcích, právě poněvadž uměna není vědou, - a z toho následuje, že ani nebude vědou. 

     Ba ještě více. V umění lékařském jsou vědomosti přece mnohem důležitější a právem je 

přivoláváme, a lékaři jeví nejúsilnější snahu, aby na teoretických poznatcích založili léčení 

své. Ale jen založili; skutečný lékařský výkon předpokládati bude vždy ještě nejen toto 

vědění, nýbrž i zvláštní vlohu, vlastní zkušenost, jemný takt, osobní zručnost, takže léčení 

zůstane i při všem možném rozkvětu přírodních věd přece uměním v širším smyslu. Nadtoť 

vysoká uměna! Mezi ní a vědou zeje mnohem větší distance, než mezi lékařstvím a vědou, a 

ani zde nepřístojno ztotožniti praxi a vědu. Za nynější doby však, kdy lidé nerozlišují mezi 

věděním a uměním, a všechny naděje skládají jen na vědění, na osvětu, na poznání, strhne se 



snadno proud v tu stranu, takže redukce všeho umění na pouhé vědění stane se zrovna fixní 

ideou. Tak se stalo i Zolovi. 

     Pravíť výslovně, že ho k adaptaci Úvodu Bernardova přiměla zrovna medicina, jež v očích 

velikého množství lidí jest ještě uměním, jako román (!). Jaký zmatek pojmů odvažuje se zde 

na veřejnost v tomto jediném výroce! Claude Bernard dává návod ke zpytování 

fysiologickému, a fysiologie jest sice jedna z věd lékaři potřebných, ale není lékařstvím; 

podobně chemie a jiné vědy. Ještě podivněji vyjímá se lítostivý pozdech, že román jest ještě 

uměním! Zde slovo „umění“ pronáší se s příhanou. A přece pokrok zde možný by jen jíti mohl 

za jediným cílem, za vysokou uměnou – román má býti básní – nikoli  vědou, ač romanopisec 

vědeckých výtěžků užívati může. Ač mezi zvídáním a tvořením uměleckým stává mnohá 

obdoba  (jsoutě oba vyšší pochody duševní), ztotožniti je zůstane omylem. Omyl pak je 

vždycky nebezpečnější, když v něm trochu pravdy přimíseno. 

     A jako u vědění zaveden byl ode mnohých jediný zřetel, totiž užitek, tak chtějí naturalisté i 

teď při kráse všechno měřiti jím. Vážný to zřetel zajisté; i to poučení uměleckým plodem 

skýtané přináší užitek, ale není užitek přece jediným popudem k činnosti ducha. Stává ještě 

ona ušlechtilá zvědavost, jakási touha po vědění bez ohledu na možný užitek, - a tak i v říši 

uměny čistá záliba v kráse, radost tvůrčí bez ohledu k užitku, jejž hotový plod přinášeti může, 

buď poučením nebo hmotným ziskem. 

     V pojmu užitku tyto poslední dva zřetele skutečně se zahrnují, co se týče uměleckého díla. 

Toto, krásný obraz na příklad, ukazováno po městech vynese svému původci mnoho peněz; 

ale přece nebude nikdo takovou lukrativnost pokládati za bytný znak krásy. Pohnutkou 

k malování ona může býti, ale soudícímu obecenstvu na pohnutkách nezáleží, ono má zření 

jen k takovému obrazu. A podobně se má s poučováním. Pokud naturalisté chtějí uměnu 

svésti na vědu, učiniti z ní přírodopis nebo fysiku, potud jest poučování účel její na jevě. My 

jí této přednosti neupíráme, každé umělecké dílo může poučovati, ale v tom nezáleží jeho 

podstata ani jeho vlastní účel. Někteří naturalisté zase chtějí polepšovati; popisujíce věci 

hnusné a zejména přečiny pohlavní probuzují prý odpor a mravní ošklivost v srdci, zdržují 

člověka od nich. Tu tedy k jejich pouhé pravdě přistupuje jakási tendence, a tak vnikají 

odstíny naturalismu. Jeden hlásá, že hledí pouhé pravdy vědecké, druhý že chce poučovati 

(naturalismus didaktický), třetí polepšovati (naturalismus pedagogický). Avšak pravé uměně 

nejde o pravdu vědeckou, poučování pak a polepšování není bytným znakem, nýbrž možným 

důsledkem, věnem jejím. Pravým cílem jest jí krása a tudíž nejčistší zábava. 

     Obraz užitečné vědy jest naturalismu ideálním vzorem umělecké produkce. Ale tato jest, 

jakož opětujeme, jiného rodu. Mezi učencem a básníkem, zpytatelem a umělcem jest rozdíl 

vůbec uznaný a cítěný. Místo širšího výkladu zazněla svrchu poukázka na slovo každodenně 

uváděné: „Vědět a umět,“ jímžto onen rozdíl důrazně vytýkáme. Má-li však v té věci o jakési 

stejnosti býti řeč, učí pravá psychologie, že spíše dlužno zpytateli něco fantasie přisouditi, než 

básníkovi ji bráti. Měl-li Shakespeare fantasii (a ten ji měl), a Newton-li, jenž vykonal 

největší vědeckou práci lidstvu posud známou, nebyl bez ní, - ba jak praví psycholog, jest 

otázka, kdo jí měl více: sluší přece oba druhy podstatně lišiti, a sice tak, jako se liší od sebe 

pravda vědecká a básnická krása, speciálně na příklad Newtonova Princpia philosophiae 

naturalis mathematica a Shakespeare‘s Works. Kdo by o tom rozdíle více určovati chtěl, 

musil by obé znáti, vědu samu (nejen zprávu o ní) i básnictví. 



     Ostatně pokus uměnu a vědu ztotožniti byl už několikráte učiněn, ale bez odporu 

nejvelkolepěji Schellingem, podle něhož obě mají týž konečný účel, totiž vědění. Činnost 

umělecká jest mu nejdokonalejším poznáním, v ní se spojuje, co v životě a v historii stále se 

míjí, v ní tajemství světa se odhaluje, zkrátka krása zde platí už málo, pravda všechno. Tak 

uměna sklesá na pouhý prostředek něčeho jiného, a všechno velebení uměny, kterého se 

v hymnické oné estetice dočítáme, stává se jí samé osudným. „Přirozeným následkem 

Schellingova uměnosloví bylo by zaniknutí uměny“ (Srovnej k tomu Zimmermannovy Dějiny 

aesthetiky, str. 573 a n.); nebo jak Zimmermann na jiném místě praví, neměla by pak uměna 

jiného účelu nežli sebe samu učiniti zbytečnou. Když má konati totéž co věda, pak byla by 

vědou také tak zvána. V malém rozměru pokouší se o toto zezbytečnění uměny Zola, - sám 

raději by slouti chtěl učencem než umělcem! 

     S vynášením pravdy jakožto jediného vodítka umělecké činnosti souvisí pak ten stálý boj 

proti tak zvanému idealismu. Výraz ten zůstává neurčitým, nepřipojí-li se k němu ještě nějaká 

známka; my se mu vyhýbáme anebo jej přesněji určujeme. Zde míníme především idealismus 

v ohledu estetickém, totiž idealizování, což není nic jiného, nežli vzíti něco ze skutečnosti a 

pozměniti dle hlavních požadavků krásy. Ono není pochod jednospřežný, nýbrž celý souhrn 

pochodů, stylisování jest také jedním z nich. Mohli bychom užívati jiného slova, ale 

„idealisovati“ se ujalo a marno bylo by zaváděti slovo jiné. Poněvadž však pádnějšího výrazu 

„idealismus“ užíváno příliš často, zevšedněl výraz ten, otřel se jako starý peníz, na kterém 

není rázu znáti, takže i falešná mince za ním skrývati se může, ano nabyl známé příhany; 

idealista pak tolik co snílek, lenoch, člověk nepraktický, za nemožnostmi se honící a věcnou 

svou povinnost zanedbávající apod. Snad zneužívaní slova „idealismus“ jest hlavní příčinou 

hněvu naturalistů proti němu a hněv tento zase příčinou přehmatů jiných – hněv nejšpatnější 

rádce. 

 

 

VII. 

 

 

     I utkvěla osudná příhana na idealismu, jako na mnohých jiných slovích; přílišným 

užíváním a zneužíváním jich prvotný význam se rozvětvil a rozmanitě sešinul, slovo stává se 

nejen dvoj- nýbrž i vícesmyslným. Tak, poněvadž něco idealisovaného ve skutečnosti se 

nenalézá, znamená mnohým idealisovati tolik, co páchati nepravdu, býti nevěrným přírodě, 

věci pojímati nesprávně, a idealizování podle toho mělo by odevšad vymýtěno býti. 

     A přece každý tvůrčí umělec mění daný ve skutečnosti zjev, volí jen některé rysy z něho, 

totiž právě ty charakteristické, zbavuje ho vedlejších a nepotřebných příměsků, skvrn a 

šeredy, čistí jej, uvádí přehled a jednotu do něho, zesiluje a zhušťuje jej; ponechává-li šeredu, 

činí to též kvůli význačnosti, nebo k tomu účelu, aby takové porušení ladnosti, disharmonii 

jakoukoli rozvedl, čímžto harmonie jeho díla ještě více vynikne (přímé a nepřímé 

idealizování). V poesii pak uvedení šeredy může nejspíše se díti, poněvadž tato jen slovem 

pracuje a uvedená šereda jen částkou celku bude, kdežto v ostatních částech díla dojem její se 

rozvádí a poruch vyrovnává. Neboť básnické dílo probíhá v čase a podává nikoli jediný obraz, 

nýbrž více obrazů po sobě. Poněkud jinak má se věc v uměnách výtvarných, které ustalují 

jediný obraz; zde jest povážlivější uváděti šeredu, zůstalať by často bez vyrovnání. Obraz těla 



zmrzačeného neb hnusnou nemocí stiženého může býti dopodrobna věrně proveden a v této 

věrnosti i svou hodnotu míti, ale přece si takový do svých příbytků nezavěsíme. Scházíť mu 

něco k celému dojmu uměleckému. Řekne se, že adept lékařství může se z něho poučiti; nuže 

pak jest to prostředek učební, - anebo, že takový obraz odstrašuje od jistých přečinů, které onu 

nemoc v zápětí mívají. Toho dosahuje ještě lépe patologické museum, ale ani v jednom ani 

v druhém případě neuhodilo se na podstatu uměleckého výtvoru, poučení jako odstrašení jsou 

proň účely podružné. Umění chce krásu, především a hlavně, a kde šeredu připouští, činí to 

jen za účelem krásy. I nejpatrnější šeredu, totiž mravní zlo, představuje zraku našemu, 

nejúplněji v básnictví, jehož polem jest nitro lidské jakožto jediné jeviště dobra a zla. Ale i 

zde umělec idealisuje, tvoří totiž v sobě obrazy ucelené, dokonalé, vidinné, při nichžto 

význačnost jest také nutným živlem; v tom smysle můžeme říci, že básník i pro vůdce 

loupežníků má svůj ideál. Budiž jméno jakékoli; mohli bychom výraz idealisování odstraniti, 

jiným jej nahraditi, když onen nynější pohoršení plodí, ale věc by zůstala a nemůže býti 

odstraněna (idealismus estetický). Je-li podle naturalismu ideál tolik co klam, blud, lež, 

nezbývá než jeden předpis, totiž odstraniti ideály, jakožto něco, co v lidské hlavě nemělo ani 

vzniknouti, - a druhý pro umění, otiskovati úryvky skutečnosti. To jest patrně stanovisko 

úzké, učení samo bludné. Každý člověk nejen prostě vnímá, nýbrž i posuzuje a odhaduje, 

určuje, co se mu líbí, dělá si myšlenky o zjevech ještě krásnějších, a tu jest třebas jen počínaje 

už na cestě k ideálům. 

     K nim se dále zvláště druží ony vzorné pojmy čili ideje, které se vztahují k jednání 

lidskému, jako jsou volnost, svědomitost, energie, pilnost, dobrotivost, láska, právo, 

spravedlnost, - a také srůstají v ideály či vzorné obrazy. Člověk i zde posuzuje a určuje, co 

jest chvalitebno nebo hany hodno, co býti má a co nemá býti; tak vznikají soudy mravní a na 

jich základě předpisy pro vůli a jednání naše, totiž mravouka. To jest idealismus mravní čili 

etický; nebo, an se vztahuje k jednání, také praktickým nazvaný. Bez vzornosti se žádná 

mravouka neobejde, každáť ukazuje ke vzorům, liší vzornost a skutečnost co nejpřesněji, a 

staví onu proti této. Tudíž jest každá mravouka idealistická,  a jiné mravouky ani není. 

     Rozmanité tvary idealismu shledáváme na poli teoretickém, tak na příklad psychofysický 

(psychologický), jehož hlavní poučka jest, že vlastnosti věci, ku příkladu červeň, jsou stavy 

našeho nitra, pocity, šíře řečeno představy, - a poněvadž představu vůbec zvali ideou, dáno 

onomu také jméno idealismu. Ale vždy musí tvar idealismu blíže naznačen býti nějakým 

adjektivem. K dalším důsledkům rozšířen byl tento tvar Kantem (id. transcendentální) a 

jednou řadou jeho nástupcům dohnán až k nejzazším koncům; tak učí Fichte, že všechna věc 

jest moje idea, že tedy věcí o sobě ani není. Dále uvádíme idealismus Platonův, že všeobecné 

pojmy (ideje) existují odděleně od předmětů konkrétních, mimo ně či nad nimi; on pojmy činí 

věcmi, které jedině pravou jsoucnost mají. Se zvláštní terminologií vyskytuje se tento 

idealismus ve středověku, kdež právě proto, že všeobecné pojmy (universalia) podle něho 

jsou vlastními věcmi (realia), mu přezděli realismus. 

     Naturalisté se domnívají, že nejničivější námitku vyhodí proti ideálu, když prokáží, že jej 

ve své zkušenosti marně hledáme; neníť prý reálním. Nikdo prý není docela zdráv, vadu, 

chybu neb chorobu nějakou má každý člověk; absolutního zdraví není, a rovněž tak není 

ideálu. Ale přece ponětí o takovém úplném zdraví máme, myslíme si je, mluvíme o něm, 

zobrazujeme a vzorným pojmem činíme, ba toužíme po něm. Skutek, že ho nezastanu ve 

všední zkušenosti své, není pro mě důvodem, nehleděti si svého zdraví; toť by bylo 



převrácené počínání, - nýbrž třeba bych věděl, že onoho ideálního zdraví nedosáhnu, přece 

svého daného empirického zdraví šetřím, abych se onomu co možná přiblížil. Ideál jest 

v duchu mém, jakožto vzorný obraz, a tím zřetelem jsou i logické přesné pojmy věru ideály 

nám uložené (idealismus logikální). Řecká filosofie ve slavné době  prohlédla podstatu vědy a 

vyslovila, že poznatek vlastně tak nazvaný směřuje k něčemu všeobecnému, a že se vyjadřuje 

soudem všeobecným, - což samo jest požadavek ideální (idealismus noetický, vědo- nebo 

poznatkoslovný). 

     Z tolika zdrojů plyne přece ten povšechný byť neurčitý zvuk, že totiž idealismus znamená 

ušlechtilé nadšené smýšlení, které přesvědčeno jest o něčem vyšším, jeho se drží a v životě 

k němu nabádá, - hlásajíc, že jest něco lepšího nežli smyslná rozkoš, že krása a dobro jsou 

více než prázdná slova, že vznešenost vůči sprostotě trůní a že duch mi jistější jest než hmota. 

V tom smysle často idealismus uvádí se proti sensualismu i proti materialismu. 

     Ač tedy ideál není nic makavého, skutečného, nelze o něm říci, že jest lež. Lež vyslovuje 

se vždy s etickou příhanou, a tu ovšem snadno proti ideálu kázati s celou rozhorleností, jako 

se káže proti lži. Odstraňme pak sochy Mus, Apollina, Joviše! Ale mohou ony zahrnuty býti 

v rubriku lži? Náhled takový důsledně prováděn by vedl k čirému obrazoborství. 

     Abychom vedle obdoby se zdravím ještě provedli druhou: s ideálem má se to jako se 

svědomím. Tohoto konstatovati přírodní věda nemůže, a proto podniknuto tisíc pokusů, které 

chtěly svědomí vymýtiti jakožto přelud, předsudek a vnucený nám zvyk. A přece všechno 

marno; přese všechny vědecké důvody, že svědomí vlastně nic není než pouhý předsudek, ono 

mluví dále svým neodbytným hlasem. A tak ideál; každý člověk jej má, a lidstvo si nedá 

vyrvati ho. Tu se nám otvírá výhled v krajinu nedohlednou, a bylo by mnoho co líčiti, nejen 

kterak ideály povstávají, kterak se vyvinují, ale též jak člověčenstvo potřebno jest ideálů, - 

úloha to rozsáhlá, důležitá i vděčná, k níž my zde toliko poukazujeme. Co se konečně týče 

zvlášť uměleckého tvoření, zajisté nauka, která proskribuje idealisování, podobá se nápadu, 

který lidem namluviti chce, aby mluviti přestali; tím že se zbudou povinnosti z vyššího daru 

nutně plynoucích (jak si důslední černí přírodníci v Africe vypravují o antropoidech, že 

nemluví, aby nemusili pracovati), - tu nabývá naturalismus svého nejzazšího smyslu, jakožto 

nedostatek, ano pravý opak všeho umění i veškeré kultury (viz o tom zmínky shora učiněné). 

Odstranění ideálů poněkud se ilustruje odstraněním mluvy. 

     Rovněž tak mnohoznačné jest slovo realismus. Ani toho nemůžeme stopovati po jeho 

různých významech; vystupujeť jednou vzhledem k rozmanitým tvarům idealismu, po druhé 

vzhledem k humanismu, jindy k formalismu, a též proti středověkému realismu, dále proti 

planému blouznění a bájení, proti mystice i nadšenosti a podobně. Protiv vzájemných mezi 

všemi jednotlivými druhy jednak realismu jednak idealismu nelze zde vykládati, ani za 

kterých podmínek na zjevu složeném se snášejí. Tak jest filosofie Herbartova v metafysice 

realistická, uznávajíc jsoucnost věcí o sobě, kdežto v etice a v estetice jest idealismem. Vůbec 

však podnikli jsme tento pohled na široké pole obou výrazů za tím účelem, abychom ukázali, 

jak pečlivě si počínati jest při užívání jich, za druhé, jak mohly se tak rozšířiti, že skoro 

zaznívají jako pohodlné formule ze všech úst a že konečně neurčitým uváděním jich mnoho 

nedorozumění se naplodí. 

     Přese všechnu neurčitost vzorec „idealismus – realismus“ na poli estetiky se ujal slouže 

k rozřešování a často k zastírání oblíbených otázek sporných. Realismus pak na onom poli jest 

umírněný naturalismus, - jako zase říkají, že tento jest extrém realismu. Poněvadž při 



naturalismu přemrštění jest patrné, jímžto příliš divoce proti podstatě uměny čelí, užívají 

spisovatelé nyní raději druhého slova. Ostatně rozeznání mezi idealismem a realismem týká se 

jen quanta, mnoho-li totiž výtvor z jednoho i z druhého má. Klasický musí míti obé; schází-li 

jedno, přestane býti klasickým. I lze říci, že jest idealistický a realistický v různé míře, nikoli 

však výlučně jedním nebo druhým; místo aut-aut položme et-et. A tj. také pokus odkliditi 

hlavní spor v krásovědě. Jakmile stoupenci vykládají, jakým realismus býti má vzhledem 

k extremnímu naturalismu, jakých pravidel šetřiti, které požadavky plniti, olupují jej o 

nejmilejší výsadu, o jeho svobodu. Patrno spolu, že tento realismus v básnictví může míti 

rozmanité tvary a stupně, že na se brává rozličný ráz podle spisovatelův a zemí … tak se 

mluví o realismu ruském, norském, německém a jiných. Vylíčení jejich patří do dějin 

literatury, kdežto v teoretickém ohledu platí o nich, co řečeno o význačnosti. 

Proto ani v onom vzorci „idealismus a realismus“ nejsou oba výrazy rovnovážné. Kdežto 

idealismus krásu celou, potaká realismus jedinou stránku její, asi úměrně jako v dvojslovích: 

krása a význačnost, uměna a pravdivost, herec a povahoherec (překlad z Rankova slovníka: 

Charakterspieler). Žádáme-li od každého herce, aby „pěkně hrál,“ zahrnujeme v ten 

požadavek také pravdivost, kdežto herec charakterní podává nám právě tuto s větším důrazem 

a tudíž s oblibou si volí postavy řízné, zločinné, ošklivé, na kterých své umění tím lépe 

prokázati může, jak totiž umí napodobiti. Kdy význačnosti se nedbalo a produkce umělecká 

tím či oním směrem zaběhla v jednostrannost, má realismus své oprávnění, opírá-li se a na 

opomenutou kategorii význačnosti pozor obrací a tu zápolí se zástupci jednostrannosti. 

Vzcháziť odtud prospěch, že nastává ve vývoji uměleckém živější ruch, mnohé otázky 

hlouběji se protřásají, vědomosti se rozšiřují, myšlení i produkce pokročí. 

     Uměna baví a blaží nás; umělci sami především se k tomu přiznávají, velebí ji za to a 

vděčni jí jsou. 

     Naturalisté hlásají, že uměna má jiný vyšší cíl než blažiti člověka a krášliti svět; týž cíl prý 

jako věda: poznávati svět, - poučovati, polepšovati! Stále a stále to zní: krása jest něco 

vedlejšího, my nechceme krásy, my jsme slídiči pravdy, my naturalisté jsme pracovníci v její 

službě, anatomové, analysté, snášeči dokumentů lidských (Zola), - a hned zase dodávají, že 

věděti a zvídati jest slast. Ovšem že jest, ale obrátiti se výrok nesmí; neboť ne každá slast 

plyne z onoho zdroje. I uměna nás blaží poskytujíc nám nejčistší zábavy, což jest něco jiného 

než pouze vyrážeti se. Ona odpoutává člověka a povyšuje nad všednost, ozdobuje mu svět. Za 

tím účelem obecenstvo chodí do divadla, a nikdy jinak nebude; za vědeckými účely se lidé do 

divadla nepohrnou. Chtějí se tam obveseliti nebo povznesti, v jednom i v druhém případě 

vytrhnouti se ze všednosti své, ze své prozy, ze své „pravdy.“ Proto si tam přejí švarného 

humoru, žertu a smíchu, nebo pravého povznešení, buď veselohry nebo vznešenohry, čímž 

má tragédie býti. Umění jest radost pro vnímatele a representuje přece onu vyšší sféru, milou 

úroveň proti měnivé, pravdivé a nízké všednosti. Všední den a svátek, denní klopot a 

svatvečer, tak asi se mají k sobě proza a poesie. Chci-li zříti sprostotu, podlost a kal, netřeba 

mi umění. Všechno toho máme v životě dost, i té tak zvané pravdy. Hřmot mne pronásleduje 

po celý den, večer v divadle si přeji hudbu. A konečně že lidé závisí na hmotě, že jsou jako 

zvířata, že se plodí a rodí a vyvinují jako ona, že se živí a vadnou a umírají jako ona, že se 

rvou a potírají navzájem, to už víme; k tomu není potřebí pražádné novověké vědy, tím méně 

aby nám to uměna stále opakovala. Však to už v bibli Koheleth káže: „Případnost člověka jest 

jako případnost hovada!“ Ale my chceme výše, chceme věděti a tušiti více, zříti před sebou a 



konati, co býti má, co jest krásné a dobré: a tomu slouží uměna, tj. ona ideálů říš, jak se 

nazývá, či povznešení vezdejška. Prožitek umělecký jest něco tak vzácného, ušlechtilého ano 

povznášejícího, že mnozí spisovatelé, ač naturalisté, jím chtěli nahraditi náboženství. Zábava 

v tomto smysle není nic nevhodného, nýbrž důstojný cíl činnosti umělecké. Že se tato někdy 

zvrhá a místo čisté zábavy jiného něčeho vyhledává, jest pravda, ale nedokazuje nic proti 

onomu vyššímu cíli. Víme konečně také, že i zábavou člověk může býti poučen; jest to věnem 

uměny, že nás také osvěcuje, jako se ani jiných pohnutek a účelů nevzdává, - ale ty nejsou 

ona sama. 

     Tímto účelem, dělati vědu, poučovati a vychovávati, naturalismus, jako podotčeno, rád 

doplňuje svou čelnou zásadu; ale v uměleckém ohledu mu to málo pomůže, otázka ta dávno 

rozhodnuta jest a náleží ku platným výtěžkům estetiky. Jen tam, kde umění skutečně 

napodobí, a kde záleží na věrnosti podobizny, - tam má ovšem vodítko napodobovací svou 

platnost. Ale jsou případy, kde se nic napodobiti nemůže a umění přece největší své triumfy 

slaví, produkujíc nám něco, co nám skutečnost tak úplně, čistě a vznešeně nepodává, a o čem 

se může věru říci: „Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo … “ Než i tenkráte požadavek 

význačnosti trvá, odkudž opět vysvítá, že význačnost jest něco jiného než prosté 

napodobování. 

     Poněvadž naturalisté svou zásadu „krása jest pravda“ hodně do popředí pošinují, ji všude 

proukázati chtějí, přemršťují ji takovým způsobem, že ze skutečnosti zrovna to ošklivé, drsné, 

hnusné a odporné vyhledávají, - a tak se stává, že předmět sám takového „pravdivého“ 

románu zůstavuje dojem ne tragický, nýbrž trapný. Člověku jest potom, jako když něco zažil, 

nač by zase nejraději ihned zapomněl. Viz Zolovu La Terre! 

     A tak, co zůstane vlastním oborem, kdež naturalismus patrněji vyniknouti může? 

V uměnách smyslových jen částka malířství, ač i ta s výhradou několikráte vytčenou, - a 

v básnictví? Ptáme se dále. 

     Všechno, co veršem psáno, zůstává mimo naturalismus; neboť verš jest něco umělého, od 

lidí úmyslně učiněného, jako hudba, nevyskytuje se ve skutečnosti, jest antinaturalistický, jest 

jako hráz, která krajinu básnické uměny chrání proti povodni naturalismu. 

     Dále mnoho, co prozou psáno, vymyká se z naturalismu, - tak že zbývá jemu onen útvar 

básnický, který pro svou takořka neobmezenou libovolnost má rysy nejméně určité, totiž 

román se svými odrůdami většího a menšího rozsahu. Román snese nejvíce; do širokého 

prostranství jeho vejde se všechno, o čem se vůbec mluviti dá, pojednání lékařské, 

hospodářství polní i národní, statistika, historie, socialismus, politické otázky, - ano právě u 

národů, kde není dosti politické svobody, kde není zákonodárných sborů, kde se na veřejnosti 

o věcech oněch přímo jednati nesmí, utíkávají se spisovatelé v říši románu … 

     A proto otázka naturalismu vlastně nejpalčivější jest vzhledem k onomu tvaru, který se 

vznáší na rozhraní mezi poesií a prozou. – 

     Po vyšetřování provedeném můžeme konečně přistoupiti k definitivnímu rozřešení otázky. 

Naturalismus totiž postoupil v popředí, získal si mnoho přívrženců a ustavil se proti ostatním 

náhledům jako zvláštní strana, jež prý uvádí novou epochu ve veškerém umění, v literatuře, 

v estetice, ano též na ostatní obory v duševní říši nároky své rozestírá. Proti jeho přímyslům 

však ozvalo se též dosti hlasů, odmítajících jej více méně důrazně, kterýmž naturalismus opět 

sám se opřel, na svůj program ještě tvrdošíjněji se zatáhl, tak že konečně protivy se zostřily, 

hojná polemika se roznítila, v časopisech všeho druhu a ve zvláštních knihách, důvod proti 



důvodu se klade, jako když před soudním tribunálem strana se stranou se pře a jedna druhou 

uničiti hledí. V horlivosti své často strana straně více a těžších přečinů na vrub klade a horších 

nástrah přičítá, nežli jich v skutku spácháno, z pouhého rozmínění stává se hlučná hádka a 

spor nabývá rázu neutěšeného. Což divu, že v četných kruzích, kterým se věčné hádání 

protiví, tím živěji projevila se touha po některém rozhodnutí záhady a uklizení sporu. 

     Nádherná estetika obsahová směru Heglova, nejznámější a nejrozšířenější všech soustav, 

měla už ve svém základním vzorci vhodný prostředek k onomu cíli. Ráz a protiráz 

v dialektické metodě jest povšechná příhrada, do které se vejde i důtklivé protivětí naše, ano 

poněvadž z napjetí protiv vyplyne další člen, jest ono i pružinou vývoje. Jaké rozšíření sporu 

v ní jest předzjednáno, vysvítá zřetelně. V knize Vischerově, největší to posud učebnici o 

kráse, jest věc dopodrobna provedena; spisovatel jemným smyslem stopuje onu protivu po 

všech uměnách, hromadí doklady nejzajímavější z různých dob, liší ještě jemnější odstíny 

oněch hlavních dvou pojmů a uvádí je několikými názvy, jako idealismu a realismu, 

klasicismu a romantismu, typického a individuálního, plastického a malebného (s hudebním), 

přímého a nepřímého idealisování, krásy a pravdy, - do kterýchžto dvojic celou otázku 

naturalismu jaksi rozpouští, aby pak dávaje každému, což jeho jest, stanovil dvojici dvou 

rovnoprávných slohů v umění. Tímto vzorcem mezi oběma tábory jaksi zprostředkováno, 

protivníci usmířeni býti měli. Svrchu jsme už na rozřešení toto naráželi. 

     Cokoli pěkného a duchaplného tam o věci pověděno, a cokoli se stanoviska estetiky  

formové proti oněm dvojicím namítnouti lze, to vše jest méně závažné u porovnání s jiným 

skutkem, že totiž vlastní naturalismus sám vystoupil s větším sebevědomím a důrazem, 

postaviv se proti všemu posavadnímu řešení jakožto jedině oprávněný, navrhovanou 

rovnoprávnost s nějakým druhým členem rozhorleně zavrhuje, pokládaje všechen posavadní 

vývoj uměn a estetiky za věc odbytnou, překonanou, zastaralou a tvrdě, že jím teprve nová 

doba v životě, v literatuře i v umění nastala; ono prý vše už náleží do dějepisu, přítomnost a 

budoucnost však jemu, - a jeho heslo jest opět a opět hlásané: pravda! Jí vymezují i krásu, a 

tak by byl pojem krásy velmi pohodlně zjednán. 

     Krása však jest pojem hromadný, náleží k němu ještě více požadavků mimo onen vytčený, 

i sama pravda v jiném významu než vědeckém, jak po celou rozpravu zevrubněji se 

doličovalo. 

     Když pozornost zvláště se obrátí k jednomu z oněch požadavků, ten důtklivě se vytkne a 

ostatní se v jediný výraz, totiž krásu, zahrnou, vznikne několik známých dvojsloví, jako 

pravda a krása, síla a krása, harmoničnost a krása, vyrovnanost a krása a podobné, ve 

kterých člen prý vždy v druhém obsažen jest. Odtud patrno, že se musí k celé kráse více 

pojmů spojiti (povstane soud slučovací, konjunktivní) asi tak jako v známém hesle: V práci a 

vědění jest naše spasení. Naše spasení jest ne jednom nebo druhém, nýbrž ve sloučení obou 

dvou. 

     Ve sporné otázce naší stojí tedy na jedné straně výrok: Na uměleckém díle vyžadujeme 

správnost a čistotu, vyrovnanost, závěr uspokojivý, jednotu v rozmanitosti, sílu, soustředěnost 

a význačnost (pravdivost). 

     Naturalismus na druhé straně praví: Na uměleckém díle vyžadujeme pravdivost. 

     Poměr mezi oběma výroky jest ten, že druhý výrok jest v prvním zahrnut, asi jako soud 

částečný v soudě všeobecném. 



     Jest jakási oposice mezi oběma výroky? Nikoli, druhý výrok, jakožto v prvním zahrnutý 

má tedy svou pravdu. Avšak v jakém smysle může zde býti řeč o rovnoprávnosti? V jistém 

smysle zajisté, totiž že požadavek pravdivosti jest rovnoprávný s každým jednotlivým 

z hlavních požadavků, nikoli však se souhrnem jich, - asi jako každý člen spolku má stejná 

práva s každým jiným členem, avšak sám proti celku jich s jakousi výsadou se nestaví. 

     Na otázku tedy, zavrhujeme-li naturalismus, odpovídáme, že nikoli, pokud chce býti 

částkou pravdy, částkou nauky estetické; však zavrhujeme jej, pokud si osobuje celou pravdu, 

a celou estetiku z jediné zásady vyvozuje, čímžto zabíhá v bezohlednosti a věčné zákony 

vkusu, tohoto estetického svědomí, schválně uráží. 

     Spravedlivý a znalecký kritik nicméně postaví se objektivně před umělecké dílo, mějž si 

ono signaturu jakoukoli, dobře věda, že plody znamenitých autorů bývají lepší, než jejich 

teoretické náhledy o kráse, a že má posuzovati hotový plod, nikoli vznik jeho a mínění 

původcovo. Naší úlohou však tenkráte nebylo, rozebrati a posouditi některé plody 

naturalismu, nýbrž oceniti hlavní jejich zásadu. Z téhož důvodu nehodlali jsme rozhodovati 

otázku uváděním osobních hlasův, pochodících od oněch spisovatelův samých, ač veliké 

množství jich leží na snadě, mluvících pro i contra. Z citátů takových důkaz dostatečný se 

neprovede, spíše vlastní jádro záhady se zatemní, poněvadž se obklopuje četnými, třeba 

zajímavými výpovědmi, - a při každém vyšetřování, které si poněkud po vědecku počínati 

chce, především jde o zjednodušení záhady, o jasné zřetelné pojmy, aby konečný rozsudek o 

věci sporné spočíval na důvodech vážených z věci samé a vysvítal každému nepodjatému, 

správnému myšlení. To jest dále příčinou, proč u věci sporné za doklady nehodí se plody 

domácích básníků; konečný soud tu bývá alternován jinými zřeteli a stává se stranickým. 

Jsme jakožto osoby sobě příliš blízko, známe se důkladně i z jiných stránek: osobní pak 

sympatie a antipatie, souhlas neb rozpor v náhledech soukromých, přízeň nebo nenávist, 

protekce a kamaraderie se pletou v čistý úkon myšlenkový a podjímají rozhodnutí, jakož jest 

vůbec známo, že na produkci časem i místem blízké těžko ukazovati, co jest vzorné, co jest 

klasické. 

     Cokoli se však vedle naturalismu klade jakožto protiva jeho, jmenujž se tak či onak, vždy 

dlužno chovati na paměti pro oba směry, že umělecký výtvor pravé krásy vyhovuje všem 

základním kategoriím estetickým. V tom spočívá ona známá milá rovnováha zdařilé básně, 

nechť ze starověku pochodí nebo nechť nejnovější datum na čele nese. Proti ní nemá ani 

naturalismus hřešiti. My ho nevylučujeme, ale obmezujeme a docelujeme. 

Proto pravíme důrazně: v kráse celé jest význačnost či pravdivost estetická obsažena, a pokud 

naturalismus uskromní se na ni, má on v básnictví své místo i právo. Tak jsme uznali jeho 

pravdu, ale také odmítli jeho přemrštění. 

(Otištěno v časopise Osvěta roku 1891.) 

 

(Upravena především nejstarší  pravopisná podoba  přejatých slov, lexikum ponecháno beze změny, aby byl 

zachován Durdíkův styl.)  

 

Josef Durdík (1837 – 1902) – český filosof, psycholog, estetik, překladatel, literární kritik, 

profesor Karlovy university, tvůrce české filosofické terminologie. Hlavní dílo týkající se 

estetiky: Všeobecná estetika (1875). 



Odborně vycházel z herbartismu (důraz na formu díla), snažil se zpřístupnit českým čtenářům 

velká světová díla (Byron) a tím působit i na zvyšování nároků na tvorbu domácí. Zasazoval 

se o umění kultivující společenské vztahy a poměry. 

 

 

Otázky: Jak Durdík chápe pojmy nápodoba a umění? 

 

             Jak specifikuje pojem idealismus? 

 

            V čem spatřuje výlučnost umělecké tvorby?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hubert Gordon Schauer: Naše dvě otázky 

 

Co je naší základní vadou: žijeme den ze dne! 

     Naše politika nesahá dále než od případu k případu, nanejvýše že tu onde v nějakém 

úvodním článku si vzpomeneme na svoje kardinální potřeby, že formulujeme svá přání, 

jejichžto splnění by po našem soudu nás úplně uspokojilo, tj. zaručovalo naše existenční 

podmínky národní ve státě takovém, jakým je Rakousko. Jazyková rovnoprávnost, autonomie 

/decentralisace/, státoprávní uznání sv. Václavské koruny, co možná největší kompetence 

zemského sněmu … těmito hesly zahrnuje se náš stálý program. Avšak určitější údaje se nám 

nepodávají ani v těchto otázkách. 

Čím nám má vlastně prakticky býti to naše "historické právo", jak si máme mysliti pojítko 

mezi ústavou XVI. a XVII. a reálnými potřebami a snahami XIX. a brzo i XX. století? Až do 

jakých důsledků má se užíti samosprávy, jak mají se členiti úzké a užší politické jednotky 

uvnitř koruny, země atd.? 

Než otázky ty – a otázky jiné, například jak by se utvořily a upravily hospodářské poměry 

koruny a zemí, jak by organizovala domácí výroba, styky s ostatním mocnářstvím, se 

sousedy, se světovým trhem, jak měli bychom potom představovati samostatnou 

hospodářskou, po případě i celní individualitou, jakými prostředky by se toho dalo nejlépe 

docíliti atd. – nesčíslné otázky ty jsou dnešního dne, počátkem 1887, vůbec zbytečny: my jich 

vůbec neklademe. Ovšem ještě před několika lety, roku 1871, z nouze i roku 1879, třeba že 

způsobem velice povrchním a kusým, kladli jsme je, ale kladli přece – taký je náš pokrok! 

Žijeme den ze dne. 

Vytčené otázky jsou velmi důležity, jsou kardinální pro přítomnost a nejbližší budoucnost a 

mohou se za změněných poměrů politických /viz Hohenwart/ státi aktuelními. Ale národ, 

jakkoliv reálně žije jenom v  p ř í t o m n o s t i, hleděti musí přece neodvratně a stále d o  b u- 

d o u c n o s t i, každý jeho krok musí být ve shodě s cílem budoucím. C o  j e s t  ú k o l e m  

n a š e h o  n á r o d a? M á m e – l i  p a k   u r č i t ý  c í l  a  m ů ž e m e – l i  h o  d o s í c i? 

Otázka ta jest ohromného dosahu. Či dostačí, když prozatím dle statistických výkazů tolik a 

tolik miliónů mluví určitým jazykem, má-li tato masa nějakou, jakou takou organisaci a 

hierarchii, píše-li se jazykem tím – literatura -, pěstuje-li se tu hudba, výtvarné umění, 

divadlo, pořádají-li se schůze a slavnosti a žije-li se sousedy rozličně, v přátelství nebo v 

neshodě, dle zděděných názorů a chvilkových nálad obecných? Nikoli, nestačí, říká-li se 

tomuto zevnímu, třebaže na pohled sebe správněji fungujícímu mechanismu národ, v očích 

myslitelových tento sociální úkaz nezasloužil si jména národa. To třeba říci, byť tím bylo 

dotknuto i valné částky našich moderních názorů. Jen tam je národ, kde je pevná, nepřetržená 

a nepřetržitá souvislost mezi minulostí, přítomností a budoucností, kde existuje skutečný 

vnitřní zákon rozvoje, kde je jednotný duch a cíl. Bez ideálu, bez vědomí  m r a v n í h o  p o- 

v o l á n í není národa. 



Nuže tedy, jaký je náš úkol v dějinách člověčenstva? Jako jednotlivec tu není sám pro sebe, 

nýbrž musí být obohacením pojmu, specie člověcké, tak ani národ není tu sám pro sebe. 

Je zde český národ proto, aby jako osamělá pivoňka vypučel, vykvetl, uvadl, či aby 

prostředkoval mezi svým okolím, např. aby byl přechodiskem mezi romanogermánským 

Západem a slovanským Východem? 

Či je povolán, aby sám ze sebe vytvořil vlastní, novou kulturu, zcela nový zdroj tepla a 

světla? Vystačí-li však k tomu naše prostředky? Je ponětí to ve shodě s celou naší minulostí? 

Nebyli jsme snad v celém svém průběhu dějin v úzkém, nerozlučitelném styku se Západem, a 

chceme-li užíti nevážného výrazu, odnoží Německa? Nenadešel tudíž anebo nenadchází-liž 

okamžik, kdy nahromaděnou zásobu latentní energie započneme živými chvěvy převáděti na 

svět slovanský? Či tento svět nepotřebuje vůbec už našeho prostřednictví, nepřiblížil se již 

s větším porozuměním Evropě? Nemůžeme však přes to zaujeti legitimní své místo a působiti 

zvolna sice, ale neustále a s účinkem tím větším? 

Otázek těch je řada a s nimi zase nové a nové, z nichž nejhlavnější zní: "J a k á  j e  n a š e      

n á r o d n í  e x i s t e n c e? " Jsme ve svém národním bytu skutečně tak zabezpečeni, jak by 

se zdálo na pohled? Ochraňuje nás pro budoucnost ten pětimiliónový počet česky mluvícího 

obyvatelstva, ochraňuje nás naše inteligence, literatura a celý náš národní aparát před 

možným budoucím, byť sebe vzdálenějším a okamžitě pravděpodobnějším odnárodněním, 

resp. přenárodněním? Otázka ta není akademická, může se nenadále státi palčivou. 

Při nejmenším by uchování pouhé, holé národnosti vyžadovalo nesmírně mnoho úsilí a 

sebeodříkání nejšlechetnější domácí inteligence, obětovnosti, která by časem ochabovala. 

Nastal by den, kdy by si ten či onen – dejme tomu slaboch – předložil otázku: Jak, stojí tato 

ve své existenci pochybná národnost skutečně za to, abych veškeré síly ducha svého, které 

bych jinak zasvětiti mohl práci positivní, pokroku vědy atd., abych tyto síly mařil úsilím 

prozatím zcela záporným? Což, kdyby národ přes tyto námahy přece zanikl? 

Nemohli bychom – uvažoval by dále – přimknouti se k intensivnímu a extensivnímu 

duševnímu životu velikého národa a pro lidstvo i sebe více učiniti nežli můžeme svými 

omezenými prostředky? Mohou přijíti zoufalé boje a mohou přijíti generace, které se vážně 

do takových myšlenek ponoří. Neříkej nikdo, že otázky ty si Jungmann a všichni naši 

"křisitelé" nekladli: především nebylo jim jednati za podmínek tak těžkých – germanisace 

v předešlém a počátkem tohoto století dála se úplně neracionálně a Němci jakožto národnost 

byli Rakouskem – i jednotlivými německými panovníky – právě tak ve svých aspiracích 

odmítáni jako my Češi. A za druhé, oni horlivci neměli před sebou odstrašujícího příkladu, 

který by měli apologetové české národnosti číslo II. Snad by si pomyslili: i když prozatím 

s nějvětším napětím sil útok odrazíme, kdo nám za to ručí, že co nejdříve nebude opětován? A 

konečně, stojí-li naše národní existence skutečně za tu námahu, je její kulturní hodnota tak 

ohromná? 

A  zde jest uzel otázky, jež zní: je náš národní fond takový, aby bojovníkům v onom krajním 

případě poskytoval dostatečně mravní posily, aby jim vnukal úplné přesvědčení, že 

zachovávají-li lid vlastnímu jeho jazyku, že jej zachovají i vlastnímu světu myšlenkovému, že 



by odcizení jazyku byl skutečnou ethickou škodou, že tím zachovají typus, který v pantheonu 

člověčenstva zaujímá místo pevné, platné a samobytné? 

Zodpoví-li se otázka ta kladně, j s m e   z a j i š t ě n i: naše inteligence bude míti domácí, 

postačující zdroj inspirace, a lid, národ dráhu sobě úplně přiměřenou a zároveň s ideálním 

řádem světovým úplně souhlasící. Potom všeliké zevnější úsilí bude marné, aspoň velice 

obtížné. 

Zodpoví-li se však otázka ta ve smyslu opačném, pak naši bojovníci shledají, že je zbytečno 

zabraňovati zasypání potoku, který sám v písku se ztrácí. 

Byly doby národní bujnosti a kypícího života, že by otázky zde a takto formulované byly se 

zdály naší národní orthodoxii ohromným kacířstvím a bylo by se vyslovení jich stíhalo 

bezuzdnými, banálními útoky odpovědí. Dnes je doba vážná, p r o t o ž e  z o u f a l e  n e j a- 

s n á, plány roztříštěny, očekávání zklamáno, dnes očekávám, že na otázky tyto, ať sebe 

chmurnější, bude odpovídáno věcně, pokud sami jich příště postupně nezodpovíme. A 

skutečně nás potěší, vyskytne-li se pokus, na otázky ty odpověděti vážně a věcně i jinde – 

potěšíme se, neboť nabudeme přesvědčení, že s námi přece ještě není tak zle, a že jsou tu 

mužové, kteří s opravdovým citem pro vlast a národ pojí hlubokou úctu k člověčenstvu, jehož 

jsme organickou částkou, a s ní povznešený rozhled po světě a dějinstvu, mužové, kteří 

majíce mužné přesvědčení a dovedouce ho hájit, respektují mužné přesvědčení jiných.           

A  t o h o  j e  n á m  h l a v n ě  p o t ř e b í. 

 

K jedněm z nejvýraznějších a do jisté míry i provokujícím projevům střetu myšlení nově 

nastupující "moderní" generace s uvažováním tzv. konzervativního křídla patří článek H. G. 

Schauera Naše dvě otázky, který otiskl v prvním čísle nově založeného čtrnáctideníku (později 

týdeníku) Čas na sklonku roku 1886 (20.12). 

Otázky, které si tehdy 24letý litomyšlský rodák klade, byly nejenom zpochybněním 

dosavadního přístupu k pojmu národní identity a principů, na kterých byla utvářena 

obrozeneckými generacemi, ale obsahují i nový přístup k danému problému. Jsou vyústěním 

racionální úvahy a střízlivé analýzy současné situace národního bytí. Nepochybně a zcela 

pochopitelně také vyjadřují i Schauerovo soukromé rozhodování o jeho vlastní identitě (do 

jisté míry podmíněné i tím, že se v jeho životě střetává vliv českého a německého prostředí – 

byl českoněmeckého původu), které v sobě na individuálním lidském osudu opět nastiňuje 

odedávný český úděl, jenž je založen na střetu malého a velkého národa, na neustálém 

oživování otázky, na jakých principech se utváří národní a má vlastní identita – lze mezi nimi 

vést hranici? a podobně.  

Otázky a úkoly: 

Vyjděte z pojetí tří fází národního hnutí, tak jak je formuluje Miroslav Hroch, a porovnejte je 

s pojetím H. G. Schauera. 

Vnímáte Schauerův článek jako pročeský nebo protičeský? 



František X. Šalda: Nová krása: její genese a charakter 
(Přednáška) 

Jest neklamné a neomylné znamení, po němž vždy a všude poznáte opravdu novou krásu a 

opravdu nové umění.*) A jest to toto: nevlichocuje se nikdy vaší přízni, nepodplácí si vás 

hladkostí a elegancí povrchu a tváře, nezná senilní líbivosti ani koketerie a nestará se vůbec 

skoro nic o vás: žije svůj život obrácený do nitra, spočívá v sobě jako každá hodnota, 

zakotveno v sobě a v sebe, vzdáno cele své vnitřní myšlence, svému vnitřnímu rytmu a 

zákonu. Dojem, jímž na vás působí, jest spíše dojem čehosi tvrdého a přísného, čehosi 

silného, odvráceného a drsného než elegantního a hladkého – něčeho, co se příkře odlišuje od 

konvenčnosti a příjemné pohodlnosti posavadního běžného uměleckého výrazu.  

Nové umění a novou krásu poznáte nejbezpečněji po tom, že není ani dost málo chytrácká: 

všecka politika a diplomacie jest jí cizí: nehledí a nesnaží se vlísati se do vaší přízně, nechce 

vkrásti se do života zadními vrátky a připnouti se pokojně k přítomnosti a k minulosti a 

přiživovati se s nimi ve svorné shodě z mísy obecného uznání.  

Ne, každá nová krása a každé nové umění má zřejmě c t n o s t i  d o b y v a t e l s k é: 

sebedůvěru, poctivost, nesnášelivost, bojovnost a výlučnost – absolutní, nesmlouvavé ctnosti 

válečné doby a nové počínající kultury. Nová krása a nové umění vtrhuje vždy do světa jako 

dobyvatel – ne vysmlouvat si místečko vedle staré krásy a starého umění, nýbrž podmanit si 

celý život a celý svět, ne z marnivosti a pýchy, nýbrž proto, že jest hluboce a nevývratně 

přesvědčeno o tom, že má pravdu života a budoucnosti a že přibližuje a dohání svět k této 

pravdě, jíž posud nepoznal nebo jíž zanedbal: b e z  t é t o  n e j v n i t ř n ě j š í  v í r y  n e n í 

n o v é h o   u m ě n í. Tato víra jest jeho vlastní kořen, temný mystický kořen, upiatý k středu 

všeho vesmírového života: z něho roste a na něm visí.  

Není nové krásy, není nového umění, kde není tohoto absolutního náboženského a 

mystického vztahu a posvěcení: ať pravda, o níž umění jde, jest veliká nebo malá, největší 

nebo nejmenší, ať jest to pravda posledních nebo prvních věcí našeho života, jeho povrchu a 

pleti nebo jeho základů a kořenů, ať jest to pravda metafysiky, ať pravda třeba jen fysiky, ať 

pravda věku či pravda zlomků vteřiny, třebas malá na pohled a nepatrná pravda optická nebo 

perspektivná, pravda slova a věty, jich odstínu a reliefu, pravda chvěje některé barvy a některé 

atmosféry (jako bylo při impresionismu) – nové umění musí být vždy nezvratně přesvědčeno, 

nejen že v tomto sporném bodě můžeme poznat pravdu, ale že ji má a poznalo. A proto v 

tomto bodě nepřipouští pochyby nebo dvojakosti, nýbrž zavazuje každého čestného člověka 

věřiti a cítiti jako ono. Nové umění není nikdy pochybovačné, pyrrhonistické, eklektické a 

konciliantní: setkáte-li se s takovým uměním, vězte, že se uzavírá již doba jeho rozkvětu a 

rozvoje a není daleko k západu.  

Ctnosti umění opravdu nového, opravdu nové umělecké kultury, jsou, opakuju, v ž d y c k y 

v á l e č n é  a  n á b o ž e n s k é – j i ž  p r o t o, ž e  ř í š i   k r á s y  a  u m ě n í   r o z m n o- 

ž u j e  v ž d y   j e n   č i n   d o b y v a t e l ů v  a  ž e, j e-l i  c o  m y s t i c k é h o   n a  t é t o 

z e m i, j e s t  t o  o n. Všecko nové umění je v první řadě činem víry a odvahy a v druhé 

důsledkem lásky – a také mystické lásky – k poslední chvíli, k jejímu nenávratnému kouzlu a 

tajemství.  



Nová krása, nové umění vzniká vždy tak, že přes odpor historiků nebo theoretiků, kteří se 

dohodli, že nový čin není možný, poněvadž všecka krása a všecko umění již bylo a jest 

vyčerpáno a stráveno v mezích, za něž nelze jíti, takže nezbývá, než opakovat a napodobit 

staré činy ve více méně úzkostlivých otiscích a variantech – že přes odpor a zrazování jich 

přijde veliké a smělé tvůrčí srdce, které všemu navzdory dokáže tuto zdánlivou nemožnost.  

Tak, třeba, dohodli se theoretikové, že v našem utilitaristickém a positivistickém věku není 

možná již lyrika mystické lásky k bohu, že cit ten sám již vymřel s různými jinými formami 

minulé kultury, jichž byl jen exponentem, že z těch a podobných úvah dá se dovodit úpadek a 

nemohoucnost takové poesie – a hle, přijde Verlaine a dokáže onu nemožnost. Sbásní v 

„Sagesse“ knihu tak horečného tepu, tak vášnivého vzletu, tak nyjící něhy a tak sežehnuté 

pokory ohrožujících se smyslů, takové sprostnosti srdce a tak propastných vírů nervových a 

citových – že stvoří přes nejnemožnější prostředí a právě zhnusením si ho a odporem k němu 

novou poesii mystickou stejných vnitřních hodnot a stejné psychické potence, jako byla veliká 

mysticko-erotická a náboženská poesie španělská a přece přitom ryze dnešní chuti a 

sensibility ran a rozkoše, lásky a hrůzy, nejhlubších smyslných půlnocí a prvního nejtiššího 

duchového svítání.  

Nebo: dohodnou se theoretikové, že není možno, aby vznikla opravdová moderní tragedie, 

která by náš běžný život a samu jeho praxi a organisaci dovedla nazírat ve velikých 

tragických liniích a v symbolicky typických figurách a kritisovat jej s opravdovostí, 

neúprosností a výsostí té ethické kritiky, jakou prováděla na svých recích a polobozích 

tragedie antická, a hle, přijde Ibsen a stvoří ji. V samém mechanismu moderního života 

nalezne zdroje tragické inspirace, v jeho věcné střízlivosti jeho smutné kouzlo a strašidelnou 

velikost, v jeho nivellisaci a průměrnictví jeho tragickou vinu, v jeho churavosti a citové 

zprahlosti temnou poesii nového pathosu a nové ironie a zákony tragické logiky a důslednosti 

v tom, v čem se posud viděla jen látka k anekdotám.  

Nebo: sjednotí se theoretikové, že jsou jakési pevné, nezvratné a nepřekročitelné hranice mezi 

malířstvím a sochařstvím a že je nervová vášnivost, vzruch a horečka života, které nemůže a 

nedovede zpodobit sochařství a jež musí zůstati po estetických zákonech doménou malířství – 

a hle, přijde Rodin a překročí, ne: přeskočí, vysoko přeskočí mezníky lenivých mozků. Stvoří 

plastické básně úžasného nervového fluida a horečné sensibility, plastické bouřky rozkoše a 

hrůzy, těla vibrující vášněmi a jich křečí jako ether vibruje světlem a vzduch zvuky, zachytí 

samu pleť a samu páru života, jeho magnetický dech a kouř: tesá, co, zdálo se, může jen 

malovat malíř.  

Vždy a všude, všimněte si, jsou theoretikové a historikové lidé nevíry, lidé přesycení nebo 

bázliví, lidé stagnace a střízlivé kontemplace, slovem lidé, kteří ztratili mystický vztah k 

životu, a genius tvůrce je sprostné, ale hrdinné a mysteriu oddané srdce, které věří, že látka 

umění a činů nedošla jako skoupě naměřená mouka, že bůh není ani fikcí ani hypothesou ani 

legendou, nýbrž nejplnější skutečnost – opravdové ens realissimum do slova a do písmene – 

že vlá, dýše, tvoří a hoří všude kolem něho, a hlavně duje do něho strašným kosmickým 

větrem rozkoše a hrůzy, opojení a lásky a žene jej po neznámých a nezbadaných drahách, že 

každá minuta jest jen zázrakem zjevení a proudem, kterým se vylévá božstvo do života a 



světa, a každý den jen novým aktem v mystickém dramatě věčné obrody všeho, že není 

všednosti a staroby, že každý den je svátkem a žádá jen, aby se do něho vnesla víra a odvaha, 

a rozsvítí se pak v kráse a v síle, jakou se nezažehly ani nejslavnější dnové historie a legend.  

Vždycky a všude theoretikové a historikové podezírají tvůrce, vždycky a všude jsou 

přesvědčeni, že žádá od umění, co nemůže dáti, vždycky a všude pomlouvají ho a 

bagatellisují jako ducha bez kázně poznání, nepoučeného rebela nebo divocha ohrožujícího a 

zvrhujícího pracný a odvěký rozvoj umění – a vždycky a všude objeví se naposled, že intuice 

tvůrcova a pohled jeho v samy zákony a samo ústrojí umění byl hlubší a rozpoznával 

základnější síly a dovolával se podstatnější a věcnější logiky, než jakou znali theoretikové a 

historikové, a že čin tvůrcův prodloužil jen, dosledoval a domyslil posavadní nápovědi a 

náběhy historie.  

Je-li jaká kladná filosofie, již dovedeme vyjmout z procesů umělecké historie, jest to jen ta, že 

umělec-tvůrce jde daleko před svoji dobou a před vývojovým stadiem, kterým prochází 

průměr jeho národa a jeho společnosti, že vidí dál a hloub, víc a jinak, typičtěji a výrazněji 

než jeho obecenstvo a že obecenstvo jeho později, po letech nechápavosti nebo pochopení jen 

polovičatého, dovychová se jemnosti a  c h a r a k t e r n é   č i s t o t y  umělcova zření. Malíři 

zostřují nebo rozšiřují tak neustále zrakový život obecenstva, dovršují jeho zrakovou kulturu, 

učí je vidět bez konvencí hlavy, rozumu, logiky a paměti čistě a nově tóny a odstíny, kterých 

by jinak v přírodě nepostřehlo. A básníci jsou učiteli nové kultury citové, probouzejí a 

odkrývají nové nervové a citové sféry života, nalézají nové sensace srdce, učí žít nové tóny a 

odstíny citů a nálad, které první vyslovili, chvět se rozkošemi a vzlykat v smutcích, kterých 

neznaly ještě předchozí generace, a obrozují tak, rozšiřují a zjemňují sensibilitu a hnětou ji v 

nové tvary, neboť ve svých figurách stavějí živé příklady, dle nichž snaží se žít mladá 

generace: r o z m n o ž u j í c e   ř í š i   ž i v o t a   r o z m n o ž u j í   ř í š i   k r á s y.  

Ale co si musíte v tomto procesu věčné obrody uvědomit, na co kladu největší důraz a bez 

čeho nemůžete pochopit genesi nové krásy a nového umění, jest to, že opravdu tvořivý 

umělec nehledá nikdy krásu, nýbrž něco podstatně jiného a v podstatě vždy to: víc života, víc 

poctivosti, víc pravdy, víc síly, víc rytmu, víc zákona a logiky, víc bolesti a rozkoše, než jich 

posud bylo v umění. Nehledá zejména líbivost – naopak celá snaha jeho jest v podstatě 

revoluční a revoltní: chce uvésti do říše umění a posvětiti jeho šlechtictvím něco, co bylo 

posud z něho vylučováno, co bylo pokládáno za nedůstojné umění, co bylo stigmatisováno 

věčným estetickým parijstvím jako churavé, zrůdné, pathologické, ohyzdné, rvavé a vražedné, 

něco, z čeho nemůže prý nikdy vzniknout estetický dojem.  

Každý opravdový umělecký tvůrce zdá se na počátku své dráhy dobře vychovaným znalcům a 

amatérům syrovým, a o jeho umění mluví se jen jako o čemsi zajímavém, o kuriositě, ale 

výslovně necení se jeho dílo jako dílo dobrého vkusu a krásy. N e b o ť   k r á s u – a to jest 

největší paradox a všecka melancholie i tragická ironie uměleckého života – k r á s u   d á v á 

t e p r v e   p e r s p e k t i v a   d á l k y: teprve když uplynula řada let a dílo umělcovo zvolna 

vychladlo a ztuhlo, když ztratilo svou vášnivou ethickou aktuálnost a dramatickou důraznost, 

když vlastní důvod jeho vzniku a příčina jeho bytí patří již přešlosti, etiketují a cítí je lidé jako 

krásné – teprve tehdy, kdy jeho hrozný a strašný dosah a dostřel do života, jeho dravčí spár a 



bojovný hrot jest otupen a obroušen, kdy jeho vulkanická nevypočítatelnost, která ohrožovala 

kdysi všecku pevnou historičnost a její řád, jest zlomena a zdušena, kdy dílo samo stalo se 

přešlostí a vzpomínkou. Krása jest jen poesií minulosti a melancholií vzpomínky, jež se klade 

jako modrá mlha nejraději na zříceniny, které bývaly – kdysi a dávno – nebezpečnými hrady, 

nevypočitatelnými centry síly a dravčími hnízdy nebezpečí. Krása jest jen melancholií 

odšumělých hodů a kvasů, titanských výbuchů životní rozkoše, melancholií uklidnění a 

vystřízlivění z šílených horeček.  

Čím více do minulosti zapadá dílo, tím klidnějším, prostším, jednodušším a příjemnějším zdá 

se nám a tím nesnadnější jest nám, vmysliti se v jeho někdejší složitost, pathologičnost, 

chaotičnost a vulkaničnost. Jak jest obtížno dnes, kdy na př. figura Goethova ztuhla a zmrzla, 

představit si, prožít a procítit jeho původní pathologičnost a problematičnost, jeho 

intellektualnou dobrodružnost, výbušný var jeho sensibility a celou tu temnou, elektřinou 

napojenou tmu, z níž v bolestech a v úzkostech, v nejistotách a v zmatcích jako ostrov z moře 

kristalisovalo se jeho dílo!  

A stejně jest tomu s Mozartem a jinými velikými figurami tak zvaných harmonických duchů. 

Jeví se nakonec průhlednými a mělkými, samozřejmými schematy a šablonami, kdežto 

vpravdě byly to zjevy úžasně složité, přemetné a horké, plné skrytých možností zmaru a 

roztříštění, povahy bolestné a bolavé, šílené, pracně krocené impulsivnosti – a právě z těchto 

temných demonických živlů tvořily svá díla jako protijed a lék proti nim, jich svod a odtok, 

překonávajíce je z nich samých. Tato harmoničnost ex post, tato zdánlivá vyrovnanost a 

hotovost stává se pak krátkozrakým theoretikům právě argumentem proti novým tvůrcům, 

tvořícím dílo z temných kořenných pudů duše, z temné proserpinské noci vzdechů a zoufání 

nebo ve výbuších rozpoutaného šíleného veselí. Tak Mozart byl dlouhou dobu argumentem 

proti Wagnerovi a Schubert argumentem proti Hugovi Wolfovi.  

Neboť – a to jest, chcete-li, druhý významný bod v charakteristice tvořivého ducha, ačkoliv 

souvisí co nejdůvěrněji s předešlým a jest jen jeho důsledkem – genius nedbá nikdy o 

ospravedlnění svého zjevu před minulostí, ani o sepětí jeho s ní: t v o ř í   z   m y s t i c k é      

l á s k y   k  p o s l e d n í   v t e ř i n ě, z   v d ě č n o s t i   z a   p l n o s t   p ř e k y p u j í c í   

c h v í l e, vzdávaje se cele a bez výhrady její závrati, povolný k ní, splývaje s ní a s jejím 

tajemstvím, nestaraje se o důsledky a vnější organisaci času a jeho logiku, bez ješitnosti, 

pokorně a neosobně. Nalézti souvislost a logiku mezi jím a minulostí, přičleniti jej, objeviti 

mezi ním a jednotlivými velikými zjevy minulosti rytmickou spojitost dramatické důslednosti 

a nutnosti, není již věcí jeho, nýbrž samého toku a rozvoje života.  

Nové umění a nová krása jest proto vždy vášnivě oddána přítomnosti a víc: jest vlastně 

jedinou přítomností, nejplnější, nejskutečnější a nejpravdivější skutečností, která jest. Mimo 

ni jest všecko tok, pohyb a klam: ona jediná stojí v centru spojena podzemní tepnou se srdcem 

a osou života. Neboť tím liší se podstatně a základně umělec–tvůrce od člověka reprodukce, 

od člověka průměru a prostřednosti: kdežto průměrný člověk živoří stále z minulého a v 

minulém, připíná, spojuje, váže a našívá pracně a nešťastně svůj život podle vnějších kriterií 

paměti a logiky a sestavuje tak vlastně podle cizích, nesvých vzorců stále ani ne svoje dojmy 

– nýbrž jen ozvuky cizích dojmů – tvořivý duch jediný a sám žije intensivně plný a skutečný 



život, bez prostředníků logiky, paměti a abstrakce, život zmnožený a stupňovaný, plný a z 

první ruky v jediném zjevení smyslů.  

Člověk reprodukce živoří vedle něho jakýsi strašidelný fantomatický pseudoživot, jakousi 

ironickou dřímotnou můru, kterou nedovede setřást, jakýsi položivot vyssátý a odkrevený na 

schema, larvu a šablonu. Tvořivý duch sám a jediný obrozuje se neustále z pramenů věčnosti 

a ve chvíli, kdy se přestane obrozovat, kdy ztratí schopnost nekonečného rozvoje – tento 

největší talent genia – je psáno nad ním mene tekel a je zvážen a spočtěn pro smrt.  

Proto nenaleznete spolehlivějšího a věrnějšího kriteria opravdu nové krásy a opravdu nového 

umění než to, že jest d r a m a t i c k é, což znamená, přeloženo do jazyka negace, že jest        

n e h i s t o r i c k é: neopisuje minulost, nýbrž  o r g a n i s u j e   p ř í t o m n o s t  a               

b u d o  u c n o s t, tvoří z nejskrytějších a nejvlastnějších potřeb doby nový svět tvarů a 

hodnot, stylisuje materiál doby a života v nový smysl a dává mu novou perspektivu. Nikdy 

nevypůjčuje si nové umění tvarový jazyk a výrazové prostředky od minulosti, nikdy 

neopakuje mrtvý styl a mrtvý výraz mrtvého života, nikdy neopisuje, nesestavuje, necituje, 

nevybírá – nýbrž tvoří, to znamená organisuje chaos přítomné chvíle v nový zákon, v nový 

výraz, v nový rytmus. Nemá většího hříchu – hříchu proti samé podstatě umění, hříchu 

poskvrňujícího více samo mysterium tvorby – než jest hřích kopistův a epigonů, kteří 

porušují, zvracejí a falšují sám základní rytmus uměleckého života, nejvyšší a nejpodstatnější 

jeho kriterion: nepodplatnou souvislost mezi uměním a životem, mezi orgánem a funkcí, mezi 

inspirací a tvarem. Všechen vztah a poměr, který má nové umění k minulosti, jest jen ten: 

kritisuje jí, polemisuje s ní, interpretuje ji a znásilňuje ji po případě, každým způsobem pak ji 

překonává a reaguje na ni – ale nikdy jí neopisuje a nenapodobí. To jest mu vlastní 

modloslužbou hmoty a mrtvolnosti, hříchem zoufalství a nevíry v nekonečnost a v sílu života 

a vesmíru, falšováním nejvyšších uměleckých hodnot, travičstvím všech svatých zdrojů života 

a zdraví.  

Ať jde o novou poesii nebo o novou architekturu, poznáte je vždy po tom, že si  h l e d a j í 

nejprve svůj nový jazyk výrazový a tvarový, že si hledají svůj styl, poněvadž ho nikde 

nenalézají hotový, nemohou ani nalézt, neboť všechen posavadní výraz a styl jim nevyhovuje: 

je právě stělesněním cizího života, cizího citu, cizí potřeby, cizího účelu a cizí úzkosti cizích 

lidí a cizích dob. Opravdu nová ať poesie ať architektura kuje si svůj výraz a styl na ohni 

nejvnitřnější bolesti a touhy z křehké, tekuté, oblačné hmoty poslední chvíle a z její úzkosti, 

stále proměnné a stále živé a zjitřené. Tvoří jej intuicí, jakou proniká touhu a potřebu dneška a 

jakou jí, němé, rozvazuje jazyk – ale nikdy, a na to kladu největší přízvuk a důraz, nehledá jej 

ve vnějšku a nesnáší jej z vnějška. Nemyslí vůbec nic na vnějšek a nevychází z něho, nýbrž 

jen z vnitra, z jeho potřeb, bolestí, touhy, z jeho obrazů a z jeho vise, z jeho řešení, které 

promítá slepě a důsledně, bez koncessí, ve vnějšek – a toto promítnutí jest právě styl. S t y l   

n e n í, opakuju, n i c   j i n é h o   n e ž   o r g a n i s o v a n á   b o l e s t, t o u h a, ú z k o s t  a 

n u t n o s t  d o b y, v ý r a z   n u t n o s t i   a nekoketnosti a líbivosti vnějška a spekulace na 

laciný potlesk. Všecka sláva a čest stylu jest ve věrnosti, poctivosti a neúchylnosti, s jakou ji 

promítá ve vnějšek, neohlížeje se na to, líbí-li se to konvenci. Proto nebudete cenit styl poesie 

podle rýmů nebo slovníku a styl architektury podle fasády, nýbrž jen a jen strukturou vnitra – 



jeho logikou a jeho rytmem, jeho organisací, tou sumou života a hloubkou a poctivostí jeho 

bolesti, touhy, doufání a snu, které tu byly vyjádřeny.  

Jiný, chcete-li třetí, ale stejně důležitý znak jako předešlé a jen ukrytý důsledek jich, který 

charakterisuje vždy neomylně novou krásu a nové umění a jest nejsilnější jich inspirací, jest 

ten, ž e   n o v é   u m ě n í   a   n o v á   k r á s a   s m ě ř u j e   v ž d y   k c e l k u   a   t o u ž í 

v ž d y   k  c e l k u   ž i v o t a, že touží obejmout, vyplnit, prosvítit a přepodstatnit celý život, 

že n e d r o b í   a n i   j e j, a n i   s e b e. Tento titanský sen je přirozený důsledek její 

mladosti a její víry. Každé nové kráse a každému novému umění jsou cizí a daleky nectnosti 

stáří: nezná sobectví specialisace, nezná hmotného napodobení malých výseků a výkrojů 

života, neodlučuje se od velikého rytmického celku, neuzavírá se před ním, není isolované, 

nýbrž oddané, sloužící a splývající: nese, slouží, pracuje k jednotě a k celku nejprve umění a 

pak života, chce ne napodobit život, nýbrž z d o b i t   j e j, z m n o ž o v a l   a  s t u p ň o v a t 

i n t e n s i t u   j e h o   r y t m u, prochvět jím všecko jako vibraci světla, sepnout jím všecko 

v jeden veliký akord plesu a extase. Každá nová krása a každé nové umění jest symbolické a 

ornamentální, každé nové umění má neobyčejně živý cit celku a nekonečnosti, cítí a ctí 

rytmus života a světa, přizpůsobuje se mu, splývá s ním; není hmotné, virtuosní, mechanické; 

teprve stárnoucí a upadající již umění rozpadá se v řadu specialit žárlivých, rozdvojených, 

odloučených a uzavřených a propadá zvolna, ale nezadržitelně koketnostem hmotné 

obratnosti a virtuosity – vší ješitnosti, marnivosti a líbivosti – všemu dábelskému svůdnictví, 

které hlubšímu pozorovateli zprotivňuje a nakonec zabíjí každé zestárlé umění. Že umělecké 

dílo není otiskem a reprodukcí skutečnosti, nýbrž čímsi nekonečně větším a významnějším, 

podobenstvím slávy, krásy a nevyzpytnosti života, je hluboce vepsáno v srdce každého 

nového umění.  

Abych to doložil příkladem z výtvarných umění: v dobách mládí a síly, v dobách jitřních 

pracují všecka výtvarná umění bez rozdílu pokorně na celku – budově nebo ulici nebo celém 

městě – sjednoceny a podporujíce se navzájem, proniknuty vášnivým vědomím a svědomím 

rytmičnosti, která všecko váže a v níž všecko jest jen členem vyšší synthesy a látkou pro 

nekonečnější rozpětí melodie a harmonie. V dobách těch malíř i sochař, právě jako kterýkoli 

řemeslník, netvoří isolován abstraktní díla, bez zřetele ke konkrétnímu účelu, nýbrž sleduje 

zcela určitý cíl dekorační: freskovou výzdobu té nebo oné stěny nebo kamenickou ozdobu 

toho nebo onoho pilíře či výklenku. Ale jakmile se umění rozdělí a odloučí od sebe a položí si 

cíl do sebe, do největší možné technické hotovosti a podrobnosti, do hmotné a hmotařské 

virtuosity, nastává úpadek, a jednota stylu, jednota umění a života, nejvyšší hodnota kultury, 

je ztracena. Neboť styl není nic jiného než vědomí a svědomí celku, vědomí vzájemné 

souvislosti a sepjatosti, vědomí životního rytmu – echo a prodloužení tepu světového srdce. 

Styl je všecko, co zrcadlí a stupňuje souvislost života, jeho tok a vývojový zákon: proti stylu 

jde všecko, co tuto jednotu ruší, co vyjímá z celku jednotlivosti, z řetězu členy, z rytmu takty 

a isoluje je. Styl vždy člení a staví, styl nikdy nenapodobí, nýbrž vždy zkracuje, interpretuje, 

zhušťuje, synthetisuje – je soudem a hodnocením života: vypouští malé, akcentuje velké, 

vyzdvihuje základ, zákon, smysl hmoty. Je tuchou duchové jednoty života a světa, 

podobenstvím kosmické afinity a jednotnosti.  



Styl činí z umění kulturní moc a sílu, organisátora, soudce a přehodnocovatele života: umění 

tím, že slouží životu, ovládá a obrozuje jej neustále ke svým účelům a po svých intencích: 

umění stává se životem, život uměním. Proto po každé, kdykoli nová krása a nové umění se 

rodí a vlévá do života, touží po tom, zmocniti se nejen estetické kontemplace a obraznosti, 

nýbrž chce ovládnouti i životní a společenskou praxi, reformovati organismus akce, a určujíc 

nové dráhy sensibilitě působiti i na genesi nového činu.  

 

 

Popatřte nyní s výše těchto hledisk na naše současné umění – na celý ten chaos, který se za ně 

vydává a chce jim být – a tažte se, co chce, jaký typ krásy realisuje? Kde je nová krása nebo 

alespoň prvky k ní, její první vibrace a záření? Kde, ne-li nový styl a nová umělecká kultura, 

alespoň náběhy k nim, touha po nich, práce o ně? Tažte se, v čem vidí naši dnešní umělci 

krásu, prameny a zdroje té budoucí šlechtickosti, které se říká krása? Koří se trpně starému 

šlechtictví, žijí z něho, z odpadků velikých hodů starých stylů a kultur, nebo zakládají 

šlechtictví nové kultury?  

Organisují svým uměním nebo jen mechanisují? Tvoří nebo opakuji? Jsou prvním členem 

nové umělecké kultury nebo posledním výběžkem staré a odumírající?  

Uctívají základnější a bytnější síly a božstva života než jich předchůdci? Sestoupili hlouběji 

než oni k svatým studnám inspirace a čerpají z nich bezprostředněji, přímo a rovně, a dávají i 

nám píti, neředíce a nepřelévajíce, neochuzujíce sílu a mysterium svým dotykem? Jdeme k 

nové synthese umění a života nebo propadáme specialisaci a epigonství, virtuositě drobných 

genrů a hmotnému formalismu? Jakých životních soudů, jakých hodnot, jaké ethiky, jaké 

metafysiky funkcí stalo se umění? Jaké jsou ctnosti našich  umělců? Jsou to nové ctnosti nové 

doby a nové kultury, mužné, iniciativné ctnosti válečné, ctnosti heroické výchovy, kdy 

učitelem byly jen bouře a mrazy, nebezpečí a úzkost, nutnost a osud: odvaha, víra, poctivost, 

oddanost, bezohlednost ideové služby, láska vzdálených a nejvzdálenějších cílů, touha 

nejhlubšího a ústředního dostřelu do života a společnosti – nebo koketnost, sobectví a 

ješitnosti, lačnost nejbližšího a nejsnadnějšího, slušné a krotké a zlacinělé ctnosti úpadku, 

horší, protože vražednější, než vyslovená neřest?  

Takové jsou otázky, které se musí tázat každý, kdo chce poznat směr a proud, spád a cíl 

umění své doby, sám základ a smysl jeho: ty musí vésti srdnatě a neúchylně jako meč k hrudi 

uměleckých děl své doby – na ty musí vymáhat odpověď přímou a kladnou.  

Přiblížíte-li se jimi k naší dnešní době, zmatené a zmítané protivami a spory, nemůžete 

nevidět, že vedle starého umění, slabošského a umdleného, zřejmě napodobujícího a 

rozřeďujícího staré veliké objevy, posledního výběžku staré a odumřelé kultury, rodí se a s 

ním zápasí umění nové a opravdu mladé, které se inspiruje z nových zdrojů krásy, jež samo 

hledá a odkrývá, a směřuje k novému typu stylu a kultury. Krása ta jest opravdu nová již 

proto, že zdá se posud největší většině lidstva nekrásnou: jest to krása pravdy a síly, krása 

poctivosti a víry, krása rytmu a zákona, krása struktury a logiky, krása mužná, tvrdá a 



kořenná: krása hlubšího a bytostnější zření v základ věcí a života, krása jemnějšího, 

bystřejšího i širšího citu pro jich souvislost a podmíněnost.  

Mám-li vám říci nejstručněji a nejnázorněji, v čem liší se dnešní estetický cit nového umění 

od estetického citu staršího umění z generace našich dědů, v čem jest jinak organisován, 

mohu odpovědět jen tak: v tom, že v něm zvolna, ale jistě, m i z í   r o z p o r   m e z i   s n e m   

a   ž i v o t e m, m e z i   p r a v d o u   a   k r á s o u,  m e z i   n e b e m   a   z e m í,   m e z i   

p o e s i í   a   z d r a v í m,  m e z i   f a n t a s i í   a   l o g i k o u – že jest jednotnější a 

organičtější, že žije z vyšší synthesy a překlenuje většími oblouky a hudebnějšími akkordy 

větší plochy života. S t a r é   u m ě n í   ž i l o   p r á v ě   z   p i k a n t n o s t i   t ě c h t o       

k o n t r a s t ů,  r o m a n t i c k ý m   d u a l i s m e m   r o z t r ž k y   a   z l o m k o v i t o s t i 

ž i v o t a, – v něm byl pramen jeho pathosu a jeho poesie: nové umění žije již a bude žíti stále 

více z jednoty, ze zákonnosti, z veliké celistvosti života: nalézá cíl svůj právě v zcelení 

starých rozeklaných ran, jež starší umění ještě více štěpilo a šířilo, poněvadž mu jich bylo 

třeba jako látky a podmínek tvorby. Cítíme a vidíme dnes, že ani v počátcích a v prvním 

rozkvětu starého umění a staré kultury nebylo roztržky tohoto dualismu a že jakmile do něho 

vnikne, vnese do něho zárodek úpadku, smrti a zmaru.  

Cítíme dnes – a ne-li posud všichni, tedy zato nejsilnější a nejlepší z nás – že skutečnost a 

přítomnost jest bohatší, úžasnější, hlubší a temnější, než byla stará obraznost, že logika 

předstihuje všechen sen, že dobře vidět a dobře interpretovat jest obsažnější než blouznit. 

Nový náš estetický cit – a to jest mi vlastní jeho cenou – n e n í   o d v o z e n ý   a                   

o d v o z o v a n ý,   n ý b r ž   p r v o t n ý: základ jeho jest v novém posvěcení smyslů a jich 

naivnosti a zbožnosti, v novém posvěcení země, zkušenosti, všedního dne. Vrátili jsme se od 

odvozeného k prvotnému a k základnímu, od klamů a lstí k poctivosti a jadrnosti, od 

vedlejšího k podstatnému. Titěrnou a malichernou zdá se nám dnes všecka krása výjimky a 

dálky, nesnesitelným všecko, co je vyrváno z velikého toku a rytmu života, z jeho souvislosti 

a mystického spříznění, z jeho perspektivné nekonečnosti. Pathos nového umění leží jinde než 

pathos umění starého: jest to pathos ne výjimky a náhody, nýbrž logiky, zákona, důslednosti – 

pathos ne vnějška, nýbrž vnitra.  

Novým generacím jest vlastní zvláštní m y s t i c k ý   c i t  r e a l i t y,  m y s t i c k ý   k u l t  

ž i v o t a   a   c e s t   k   n ě m u: ne jev skutečnosti, ale její bytnost a zákonnost je předmětem 

náboženské skoro kontemplace. Blížíme se k životu a ke každé skutečnosti jako k největšímu 

kladu světa, jako k výkladu všeho mysteria, jako k poslednímu důvodu i svého bytí zbožně 

dojati s pohledem nábožensky uctívajícím. Oč kladnějším v tomto mystickém smyslu je 

dnešní nové umění, než bylo umění staré! Lze říci, ž e   č í m   v í c e   m i z í   z  u m ě n í   

k u l t   r o m a n e s k n o s t i   a   f a n t a s t i č n o s t i, t í m   v í c e   m y s t i k y   d o        

n ě h o   v t é k á.  Srovnejte v tomto směru třeba starý romantický dobrodružný román s 

intimním a psychickým románem novějším: tam při největší pohnutnosti vnější, při šílené 

honbě za zázračným, tajemným a bizarním vládne podivná zprahlost srdce a zraku, podivná 

surovost a střízlivost zření – zde nejprostší a nejběžnější předměty, kameni na cestě a květina 

vedle ní, jsou nazírány s vlahou něhou zbožného obdivu, zrakem zbožně dojatým a citem 

bohoslužebným.  



Odvrátili jsme se od fantastiky a přiklonili jsme se ke skutečnosti, k pozorování, k citu, k 

intuici, k interpretaci, k docítění a domyšlení skutečnosti – tím jest vysvětlena genese tohoto 

nového estetického názoru a citu.   

Zásluhu o to má celý změněný charakter doby, změněná intelektuálná bilance na konci věku 

úžasného rozvoje přírodních a technických věd. Nejfantastičtější sny minulých věků se 

uskutečnily a bezděky cítíme, oč hlubší, úžasnější, novější, bohatší a tajemnější jest tato 

skutečnost, než byly výmysly staré unavené obraznosti – a obraznost, tím přirozeně klesá na 

ceně. Nová technika stvořila i novou mluvu formovou, nový svět tvarů – a to beze vší tradice, 

ano proti ní, beze vší fantasie, bez všech pretensí estetických, pouhým logickým řešením 

matematických a mechanických problémů, pouhým jich promítnutím a ztělesněním. Inženýři 

byli první architekti ryzího účelu, první, kdož bez ohledu na estetickou tradici, jen z účelu 

stavby a charakteru materiálu – z vnitra a jeho nutnosti – stvořili první surové a syrové, ale 

také podivně výrazné a náladově charakteristické stavby věku. Neznám hned tak podivně 

velikého a drtivého architektonického dojmu, jako ten, kterým působí veliký železniční most, 

holý, pustý, bez ozdob, pouhopouhá ztělesněná konstruktivná myšlenka: právě v této příkré 

charakterné čistotě, v této tvrdé ryzosti, v této nevylhané poctivosti a přísnosti je zárodek 

estetické sensace, je něco, co si vynucuje úctu a co těsně sousedí s pocitem velikosti. Jak 

malicherně a titěrně vypadají vedle toho kamenné stavby našich měst se svými tak zvanými 

estetickými fasádami, se svými kupolemi a sloupy uloupenými s renaissančních paláců! Jaká 

podvodná maskaráda, jaká hnusná fraška a parodie, jaké falsátorství základního rytmu 

umělecké poctivosti a pravdy, neporušitelné souvislosti mezi dobou a jejím výrazovým 

projevem! Kdežto pouhopouhá železná inženýrská konstrukce je autentický, nevylhaný a 

nevypůjčený výraz našeho smutného, temného, morosního věku, beztvarého ještě a 

kyklopicky spoutaného, žvatlajícího teprve a vymáhajícího si své nejprimitivnější potřeby – 

výraz naivní, poctivý a  p r o t o v zárodku estetický a umělecký – není taková moderní kopie 

starého stylu ničím než historickou lží, podvodem a plagiátem. Tam stojíme, nevědouce o 

tom, u nové gotiky, u gotiky železné, jejíž princip je týž, jako byl princip rané gotiky 

kamenné: nic než pravda účelu a poctivost materiálu, užitá matematika a užitá mechanika, 

zákonný, neúchylný a neúplatný výraz nutnosti – a odtud velikost, odtud základ k 

uměleckému dojmu, ke kráse.  

Nová krása je předem krásou účelu, vnitřního zákona, logiky a struktury – to je první postulat 

moderního estetického citu, postulat, kterému vyhovuje vždy a všude i každé opravdu nové a 

silné umění minulé. A kde jej naleznete splněný v přítomnosti, vězte, že stojíte před zárodkem 

nové krásy, třeba se vám zdála málo hladkou a třeba vás odpuzovala svojí přísností, tvrdostí, 

uzavřeností a drsností. Z d e, právě zde jest a nikde jinde, zejména ne tam, kde spekuluje na 

vás a chce vás získat koketnost elegance a líbivosti. Neboť nepodplácí-li co na světě, jest to 

nová krása a nový styl.  

Zákon ten můžete ověřit všude, v architektuře jako v dramatice. Srovnejte některé drama 

opravdu nové krásy, nového estetického hodnocení a nové stylové organisace, třebas 

Ibsenovo, s dramatem starším, s romantickým dramatem z let třicátých, třeba Dumasovým. 

Jaká prostota a průhlednost thematu u Ibsena, jaká konstruktivná charakternost a zákonnost, 

jaká vášeň logiky a čistě účelové dynamiky! Jaká nenávist vší rétorické dekorace, jaký odpor 



ke všemu vedlejšímu a detailovému, co by mohlo předčasně svést a okouzliti diváka, jaká 

nenávist všeho, co nepracuje a nesměřuje k centru, jaká železná pěst v dosledování a 

domýšlení do posledních důsledků! Jaké prosté, střízlivé, suché věty běžné konversační 

mluvy! Jak bez koketnosti a bez všech fioritur! Jaké uhýbání vší poesii a vší kráse v běžném, 

titěrném a konvenčním smyslu slova, poněvadž básník ví, jaká jiná, j i n a k  nová, silná a 

podmanivá poesie a krása – krása konstrukce a logiky, krása zákona domyšleného a 

dosledovaného do poslední pídě, krása matematická, chladná snad, ale i veliká zachvěje se 

nakonec na všem svojí éthernou vibrací.  

Rozum, účel, logika – živé vědomí všech prvotních a základních, mateřských poměrů látky a 

úzkostlivé svědomí k nim – intuice v organisační zákon látky: taková jsou božstva nového 

umění a každého nového umění: po nich musíte se tázat, zkoumáte-li hodnotu a význam 

uměleckého díla. Nic není vzdálenější novému a mladému umění než fantastika libovolnosti, 

fantastika vnějších analogií, která odvádí od centra, učí odskakovat od jádra a ztrácet se ve 

vedlejším, zatemňuje účel a smysl celku, zmalicherňuje jeho rytmus, ruší jeho poctivost, láme 

dosah jeho logiky, usnadňuje podvody, surrogaty a padělky.  

Všimněte si jen zla, které způsobila tato libovolná fantastika v starém uměleckém průmyslu, v 

renaissanční ornamentice lidských a zvířecích motivů. Ona to byla, která přivodila úpadek 

tohoto starého aplikovaného umění, poněvadž ubila v něm naposled všechen smysl logický a 

konstruktivný, všechny prvotní, základné a kořenné ctnosti tvarové, poněvadž literární 

konvenci a vtip položila místo organické intuice – a dodnes změlčuje, zmalicherňuje, 

vysušuje a odnervuje všecko, čeho se dotkne, a nejen v uměleckém průmyslu, nýbrž v každém 

umění, ať výtvarném, ať literárním. Není horšího nepřítele myšlenkové kázně a intuivné 

důslednosti nad ní: proto vyhýbá se jí tolik každé nové a mladé umění, že jak je svůdná a 

pohodlná, tak je i neplodná a zhoubná.  

Krása, kterou chce a hledá nové umění, je v první řadě krása bytostná, krása kořenů věci, 

která podává v rytmické zkratce zhuštěnu jejich podstatu a esenci, krása, která přičleňuje 

rytmus svůj k rytmu světovému – neboť kdo řekl rytmus, řekl také vesmír. Základ všeho 

rytmu vidíme v tepu srdce a proto rytmus jest nám samou nejvěrohodnější zkratkou a 

charakteristikou organismu. K ničemu nestali jsme se tak citliví jako k chybě v rytmu: chyba 

v něm a omýlení se v něm nebo chudoba v něm svědčí nám neomylně, že sám organismus je 

churavý nebo pokažený. Nikdy od desítiletí nebylo, tuším, tolik smyslu, tolik ucha a víc: tolik 

srdce pro rytmus jako dnes. Chceme mnoho rytmu, co nejvíc rytmu v poesii, rytmus zhuštěný, 

básně napojené rytmem jako oblak elektřinou, rytmus ne pevný a schematický, ale pružný a 

volný, podávající nejvíc možnosti k interpretaci. Ceníme proto ku př. Walta Whitmana, že 

jeho volný širý verš má v sobě větší rytmické bohatství než starý uzavřený, že je bohatší 

rytmickými zárodky a možnostmi než jiné verše příliš pevně ukuté, že je povolnější k 

rytmické fluktuaci vesmíru. A v hudbě ctíme svědomí světové, poněvadž hudba není nic než 

užitá matematika. Nikdy posud neovládala hudba tolik uměleckou kulturu doby jako dnes: 

nikdy termíny hudební nebyly tak často a tak důsledně přenášeny jako kriteria do ostatního 

umění. Nic nedokazuje zřejměji, jak úzkostlivou snahou krásy vnitřní a bytostné, krásy 

essenční a podstatové je neseno nové umění.  



V uměních tvarových má obdobný smysl a úkol kresba, toto umění zkratky, essence, 

rytmického zjednodušení a prohloubení, interpretace a soudu světa a života jako žádné druhé. 

Nic nežádá tolik charakterné čistoty a pevnosti oka, nic tolik jeho přehodnocovací síly jako 

ono. Kdo dovede povědět, kolik koncentrace, kolik vnitřního rytmického bohatství a toku, 

kolik melodické něhy vložil Puvis de Chavannes do jediného ze svých gest a postojů? Nebo, 

abych se přidržel kreslířů v užším smyslu slova, kolik hořké ironie, kolik zoufalého 

pesimismu, kolik veliké společenské kritiky a filosofie je v kresbě Degasově nebo Toulouse-

Lautrecově? –  

Krása, k níž se obrací nové umění a za níž touží, třebas ne dost vědomě posud, i naše změněná 

estetická sensibilita, jest m n o h e m   š i r š í, než byla krása stará: jest důsledkem živěji a 

vášnivěji cítěné afinity vesmírové, spříznění a sepětí všeho v kosmu velikými jednotnými 

zákony života a smrti, důsledkem mystického kultu života a jeho logiky. Podmínkou krásy 

minulým generacím byla nepopiratelně jakási uzavřenost, ukončenost, hotovost ve všem: v 

technice, etice i metafysice – bez ní nevznikl jim estetickým dojem. My dnes vycházíme se 

stanoviska právě opačného: umělecké dílo jest nám tím krásnějším, čím více pohledu a 

výhledu nám dává na věci života, čím větší obzor nám otevírá, čím více a vášnivěji splývá s 

nekonečným kosmickým rytmem, čím méně uzavírá a čím více dává tušit, čím více napovídá 

a čím méně dopovídá. Každý konec ceníme tím výš, čím více počátku, čím více možností a 

zárodků nových procesů v sobě nese. Nemilujeme zejména konce příliš apodiktické, 

přetínající vývojový rytmus a jeho logiku z vnějších ohledů technických a komposičních: 

žádáme od konce jen, aby nás vyvedl na vrchol a dal nám nejvyšší možný přehled dění a 

rozhled po něm: domyslit je jest již naší věcí. Celá literatura, celá filosofie stává se tak stále 

více  u m ě n í m   t á z a t i  s e. Cena a význam filosofie Nietzschovy více než ve všem 

ostatním jest právě v tom: byl posud největším umělcem otázky.  

Abyste pochopili tuto principielnou změnu našeho vkusu a naší estetické sensibility i způsob, 

jakým ji organisovalo a vypěstilo nové umění, všimněte si jen toho, co se z divadel a obrazů 

přírodních líbilo ještě našim pradědům nebo dědům a co se líbí dnes nám. Bylo to vždycky 

cosi malého, uzavřeného a zapomenutého, zátiší a zákoutí, něco, kam nezalehlo mnoho ze 

světového větru a dechu, něco vyňatého z nekonečného vesmírového rytmu, něco 

osamoceného, co přetrhalo, pokud mohlo, mosty a souvislost s ním, něco, co mělo krásu 

drobného, hravého, elegického, opuštěného a zapomenutého – krásu uzavřenosti a tísně. 

Všecko veliké, prosté, volné a širé, daleké výhledy, krása velikých ploch a plánů, stepí a hor, 

nebudila estetických dojmů, spíše tísnila a děsila. Dlouho trvalo, než byly dojmy ty 

zpracovány a zhodnoceny esteticky, a stalo se to definitivně až v naší době. Nuže, dnešní naše 

sensibilita miluje z přírody nejvíce právě místa, která – budiž mi dovolena ta metafora – 

souvisí nejvíc s nekonečností, sousedí s ní, dávají z ní nejvíc cítit, napovídají z ní nejvíc. 

Milujeme nejvíc zemi tam, kde jest van kosmického větru nejprudší a kde jest slyšet nejvíc 

echa a resonance z kyklopického srdce vesmírového.  

A stejně v umění: chceme krásu, která se připíná k světovému rytmu a přibližuje se mu 

nekonečností melodie. Nestrhuje nás krása uzavřená a uzavírající, příliš hotová a obmezená i 

vymezená. Umělecké dílo jest nám tím vzácnější, čím intimněji nás spojuje s vibracemi 

světové lyry, čím více jeho zásluhou s nimi splýváme.  



Tak v malířství vedlo toto nové pojetí krásy k požadavku, jejž první formoval impresionism, 

aby obraz, třeba se obmezuje na malý kout zemský, nepodával jej uzavřený a sevřený, hmotně 

a plasticky ukončený, nýbrž zalitý nesmírností vzduchu a atmosféry, prožehnutý kosmickou 

lyrikou světelnou, tetelící se vibraci nekonečnosti a otevřený všem afinitám vesmíru – aby 

pevný tvar byl jen východištěm a nositelem nekonečnosti, ne tupou a mrtvou, podrobně 

vypreparovanou hmotou, nýbrž záminkou pro zachycení života celé atmosféry, podkladem 

pro nejjemnější a nejprchavější kosmický život.  

A stejně v poesii a v literatuře odvrátili jsme se s nechutí od všech čistě a s objektivnou 

lhostejnosti vypreparovaných a vypiplaných popisů vnějšího dění, od t. zv. výseků reality, 

které nám tarasily brány k nekonečnosti a uzavíraly obzor. Milujeme jen díla, která souvisí co 

nejintimněji se životem svého tvůrce, s tmou a vší sopečností jeho sensibility, díla ne hmotné 

statiky, nýbrž díla v jádře dynamická, dramatická a lyrická, která množí a stupňují rytmickou 

horečku života a prodlužují do všech sfér opojený šílený tep vesmírového srdce: poesii a 

literaturu dramatickou samou aktuálností svého bytí a dostřelu do života jak svého tvůrce, tak 

svého čtenáře nebo diváka.  

Chceme, aby v každém uměleckém díle měla co největší účast sama nevyzpytnost, 

nevypočítatelnost a temnota života, aby bylo prací nejen autorova mozku a intelektu, ale 

předem jeho srdce a krve a víc: a b y   s e   v  n ě m  o r g a n i s o v a l   a   z t ě l e s n i l       

s á m    j e h o   o s u d. Chceme, aby do něho vniklo co nejvíce ze samé záhadnosti, 

rozmarnosti, osudnosti života, aby na něm pracovaly nejen dni, ale předem a hlavně i temné 

noci a půlnoci se všemi svými bouřkami, aby umělec je tvořil ne z klidné přešlosti, nýbrž z 

hrůzy, tísně a nutnosti chvíle, aby mu bylo nebezpečným protijedem, jejž svařil proti vnějším 

i vnitřním jedům svého života. Ten je smysl postulátu tak živě dnes cítěného: že chceme v 

umění individua a ne nositele idejí, ne posedlé ideami, ne hole a věšáky na ideje. Obraz, 

socha, báseň, hudba, každé umělecké dílo jest nám tím vzácnější a dražší, čím hlouběji 

souvisí s mateřskou tmou životní, čím více spodních podzemních pramenů je zavlažuje, čím 

více chladné noční rosy na něm leží: nechceme plody a důsledky pouze autorova intelektu, 

chceme víc, nekonečně víc, samu organisaci jeho života a osudu.  

Od nejvyššího umění žádáme, aby bylo v tomto smyslu dramatické a autobiografické: 

abychom, čtouce knihy autorovy, prožívali jeho drama, ne vnějších dějů, ale jeho 

transcendentního typu, aby co kniha, to scéna neb akt v něm, co kniha, to krise jeho intelektu 

nebo sentimentu. Chceme, aby figury, které tvoří, nebyly jen problémem jeho plastické a 

technické síly a hotovosti, nýbrž aby měly dosah a dostřel do jeho života, aby byly 

prostředky, jimiž organisuje svoji sensibilitu, experimenty na ovládnutí a zkrocení všech 

vražedných sklonů a možností vnitřního života, na překonání a krystalisaci jeho chaosu, aby 

byly jeho zbraněmi v boji s osudem: aby se jimi, jak říkal Hebbel, vychovával.  

První a samozřejmý důsledek těchto vysokých cílů, které si klade a k nimž touží nové umění, 

jest ten, že se musí odvracet od všeho kultu detailu pro detail, od hmotné a technické 

virtuosity, která klame a podvádí svojí zdánlivou definitivností a která obratností a hbitostí 

rukou předstírá nám rozřešit bolest srdce a duše, od všeho, co odvádí od rytmické fluktuace, 

od smyslu pro její nekonečnost a utápí jej v obmezenosti látky a hmoty. Není novému umění a 



nové kráse horšího a neřestnějšího hříchu proti samé podstatě tvorby než všecko toto 

modlářství hmoty, všecka obmezená a jalová pýcha virtuosů, kteří si hrají, kde mají vzývat, 

zbožňovat a ztrácet se v nekonečnosti mysteria, a podvazují tak sebevražedně tepnu 

nekonečnosti a duchového vlání, s nímž mají splývat se stejnou vášnivostí jako pokorou. 

Proto všecky lekce velikých a největších mistrů nového umění učily a učí této první a 

základní ctnosti umělecké tvorby: oddanosti k mysteriu, bohoslužebné zbožnosti a pokoře 

před ním. Všichni kladli a kladou nejvyšší důraz na to, že první povinností umělcovou jest 

nezaměnit svůj cíl za svoje prostředky, neutonout v látce a její obmezenosti, nýbrž rytmisovat, 

organisovat, stylizovat – ne napodobit, ne opisovat. Největší z nich nenáviděli tolik 

vypreparovanou definitivnost, že se díla jich zdála nehotovými a nedodělanými průměrným 

řemeslníkům: impresionismus zdál se epigonům starých směrů malbou lenosti, Ibsen, Rodin, 

Whistler byli viněni, že neuzavírají, nedokončují a nedohotovují. Dnes víme, že omyl ten a 

nedorozumění to byly nutné nebo alespoň přirozené, poněvadž tito mistři viděli hloub a 

podávali podstatnější než nejpilnější a nejstřízlivější detailisté – a osudem vší podstaty, vší 

bytnosti, všeho rytmu jest zdáti se první chvíli temným, nejasným a nedokončeným.  

Bytnost, rytmus, esence, styl jsou božstva nového umění. Styl znamená v první řadě nic 

zbytečného a všecko podstatné. A esence znamená umění odhmotněné tak, abychom snadno 

slyšeli tep jeho srdce a cítili jeho nerv: chceme nejvíc intensity při nejmenší extensitě, chceme 

všude zkratku, koncentraci, interpretaci a to znamená: charakteristické a typické gesto, obrys, 

rytmus. Chceme v literatuře slova největšího napětí vnitřního a největší nosnosti, slova 

vybraná a posvěcená, slova nejhlubšího logického dostřelu a nejplnější účelnosti. Chceme, 

aby umělec nebo básník podával jen vrcholy vln, krise duševních dějů, slova, scény nebo linie 

obzíravé a čisté jako pohledy s vysokých hor. Nenávidíme prázdný hluk, pouhou rétorickou 

skutečnost a empirii: styl je nám prostředkem, který nám opatřuje duchové ticho, v němž se 

snáze odpoutává rytmus z hmoty a myšlenka nebo cit z věcí a lidí. Chceme, aby básník 

dovedl mluviti i tichem, chceme, aby po případě dovedl umlčeti lidi a rozhovořiti studny a 

prameny noční a pověděti jich monotonním a sladkým jazykem všecko, co jiní nedovedou 

rétorickými tirádami. Chceme, aby na slovech ležela rosa a vůně samoty a aby šla krásným 

melodickým rytmem lehce vzneslým, dostupujíc jen na špičky, jako Gracie v Botticelliho 

Primaveře. G e i s t   d e r   S c h w e r e, poslední ďábel Nietzschův, jest i posledním ďáblem, 

kterého chce překonávat nové umění. – 

Z tohoto charakteru nové krásy a nového umění, jak jsem jej zde naskizzoval, plyne důsledek 

nade vše důležitý pro uměleckou sociologii: nová krása a nové umění – nekonečně víc než 

staré umění – p ř e d p o k l á d á   a   ž á d á   s p o l u p r a c o v n i c t v í   d i v á k o v o,      

č t e n á ř o v o,  p o s l u c h a č o v o,  s l o v e m   o b e c e n s t v a. Staré umění, a každé 

staré umění, přivádí skoro svoje obecenstvo k hotovému, je požitkem a rozkoší v pasivném, 

epikurejském smyslu slova, jest v podstatě kvietistické a jest vůbec celým svým účelem a vší 

svojí snahou paliativem bolestí z reality a života, uklidňovatelem a uspavatelem, narkotikem, 

opiem nebo hašišem, které dává zapomenout nudy a trudu životného a vyjímá na chvíli z jeho 

mdlobné mechaniky: každé staré umění jest pro obecenstvo nejvýš pohodlné a příjemné, 

nežádá od něho žádného vnitřního napětí, nepokoje a citové vroucnosti, bojovnosti a 

tvořivosti, neboť estetické hodnoty, jimiž pracuje, vžity a zpracovány generacemi, pozbyly již 



dávno své dramatické novosti a nehotovosti a mají pevnou vyzkoušenou nosnost a dosah, 

chuť i přízvuk, interpretaci i vliv. Žádné staré umění neryje rydlem bolesti do živé a zjitřené 

citlivosti, nýbrž hraje jen opakovanou a vyzkoušenou hru vzpomínek, abstrakce a tradice: 

rozkoš, kterou dává svému obecenstvu, jest pokojná, bezpečná, uspávající, pohodlná a umělá 

– bez všech záhadných otřesů pro jeho sensibilitu, bez překvapení, dobrodružnosti a krisí, 

rozkoš až příliš ochočená a zkrocená. Nové umění naproti tomu působí nárazy a otřesy posud 

nevyzkoušenými, vyvolává dojmy neznámé posud nervovému a citovému ustrojení svých 

vyznavačů, útočí na místa, jež posud nebyla vydána žádnému útoku, kombinuje nové 

dojmové i představové asociace, experimentuje novými možnostmi sensibility, jest celé 

jedinou velikou, vášnivě vtíravou a bolestnou otázkou, na niž musí divák nebo posluchač 

nalézt stůj co stůj odpověď rozhodnou a určitou a ne jen odpověď svého rozumu, nýbrž 

celého organismu a jeho polarity, celé bytosti a všech jejích temných zřídel a pramenů: 

rozkoš, kterou dává a může a chce dát, jest zjitřená, silná, nová, záhadná a temná, rozkoš ne 

trpná, nýbrž dramatická, rozkoš tvořivá i bořivá, v níž jest slito a přehodnoceno mnoho 

úzkosti, napětí a bolesti, rozkoš, která zabíjí všecko slabé a jen silnému jest pramenem 

zvýšené radosti a ostnem zmnoženého života.  

Poměr mezi t. zv. obecenstvem a tvůrcem u každého nového umění jest úžasně vážný a 

opravdový, přísný a dramaticky napjatý: vedle něho cítíte teprve jasně celou frivolnost tohoto 

vztahu při umění starém. U nového umění mluviti o obecenstvu je vůbec nejapné, neboť 

poměr mezi tvůrcem a přijímajícím množstvím připomíná tu svojí vroucností a opravdovostí 

poměr mezi zakladatelem náboženství a prvotnou církví – má něco z jeho varu a kvasu. Nové 

umění žádá od své obce stejně síly a hotovosti a především součinnosti a vnitřní citové 

tvorby: obec musí spolupracovat s tvůrcem, tisíce tajemných a vroucích vztahů navazuje se 

denně mezi ní a ním. Jsou to tajemné vztahy akce a reakce, poměr erotické dramatiky a 

receptivity, napjatý a bohatý vnitřními možnostmi. Divák nebo posluchač musí tu vnitřně 

tvořit a pracovat na svém citu a více, i na své citovosti, musí ji kultivovat, musí pochybovat, 

zkoušet se, přesvědčovat se a pak dvojnásobně se oddávat, vyhraňovat svoji citovou a duševní 

polaritu do největší jemnosti a přesnosti, experimentovat novou thesi života, vychovávat se v 

kázni nového řádu: jest jedním z těch, kdož utvářejí budoucí život díla, jedním ze součinitelů, 

kteří pracují na dojmu, jakým má působit nové umění a nové dílo v budoucnosti – zkoušejí na 

vlastním srdci tajemné vlastnosti nových estetických živlů, které mistr první vyvolal ze tmy a 

jimž první dává cirkulovati v těle lidstva, hodnotí je, zavádějí a stanoví jich kurs v životní 

praxi budoucnosti.   

Proto každé nové umění již samými podmínkami své genese touží a musí toužit po opanování 

a přetvoření celého života: apeluje na nový typ citovosti, propaguje jej a tím již zasáhá 

hluboko v celé složení a zvrstvení života a chtíc nechtíc je revoltuje. Poměr jeho k životu je 

zcela jiný než poměr starého umění: staré umění nežádá mnohem víc, než aby bylo trpěno 

nebo podporováno jako luxus, který pracuje na zachování posavadního řádu tím, že 

umdleným a unaveným dává na chvíli zapomenouti nudy, tíhy a trudu života a činí jim jej 

zase hodným žádosti – nové umění naproti tomu cítí se křtem a posvěcením, kvasem nového 

života, který jej dovede obrodit do samých kořenů, jeho životní mocí a hvězdou. Nové umění 

pojímá se samo jako krise ve vývoji lidstva, pokládá se za světový soud, za mystický meč, 



který přišel roztíti svět ve dvojí půli a určit jednu k zahynutí a druhou k spasení. Má vědomí 

síly, která tvoří mythy i kulturu, a  v   b o l e s t i  a   v   ú z k o s t i, v nové bolesti a úzkosti 

posud neznané, uctívá pouto svého nového řádu. Shromažďuje kolem sebe svoji obec vždy 

touž otázkou, kterou volal Richard Wagner: pojďte ke mně všichni, kdož stejnou trpíte strázní 

jako já.  

Každé staré umění slibuje osvobodit od tíhy a bědy světa a života, slibuje rozkoš zapomenutí 

a klidu, slibuje dáti píti nepenthesu – každé nové, opravdu nové umění neslibuje nic než 

bolest, ale ovšem novou bolest a školu nových ctností nové kultury: valí na obec svých 

vyznavačů břemeno celého světa a slibuje jim jen radost srdce a sílu, jak je zmoci a jíti pod 

ním tanečním a svatebním krokem zápasníka ke hrám. Staré umění slibuje pohodlí, nové jen 

novou kulturu a nové její ctnosti, staré umění láká k sobě, nové odpuzuje od sebe příkrostí, 

tvrdostí a uzavřeností a dovoluje přiblížiti se jen nejsilnějším a vzíti na sebe roucho svého 

přísného řádu – a hle, vždy a všude se ukáže, že právě nejsilnější a nejlepší touží vzývat, 

uctívat, nést a bojovat a že právě nejlepší utíkají od pohodlí ke zbroji, k štítu a k meči.  

Každé nové umění jest nekonečně víc než estetickou theorií a její realisací – jest soudem 

života a světa, novým ethosem a novým pathosem, uměním nového života i nového umírání. 

Přináší nový typ sensibility a kultury, přináší vzory, dle nichž chce zhnísti život a zformovati 

lidstvo. Přisluhuje-li staré umění starému řádu a starému šlechtictví této země, obrací se 

někdy nové umění, aby vyvolalo novou sensibilitu, i k novým společenským vrstvám, k 

společenským t e r r e s   v i e r g e s, vždy však a každým způsobem z a k l á d á   n o v é        

š l e c h t i c t v í   v ě c í   i   l i d í, c i t ů   i   i d e j í, d o j m ů   i   s o u d ů   tím, že jedny 

sféry života vylučuje ze své říše nebo alespoň se od nich odvrací a druhým, posud parijským a 

pokládaným za nedůstojné umění a proto vypovězeným daleko před jeho práh, dává nejen 

občanské právo ve své zemi, nýbrž klade do nich i těžiště světa a činí z nich míru a soud 

všech ostatních.  

Každé nové umění je vždycky jen založením nové hierarchie hodnot a nového řádu věcí, který 

z počátku bývá celým světem popírán a pohazován přezdívkou – a nové umění zdvihá se 

vzdorem krásného a hrdého paradoxu právě tuto přezdívku z bláta uličního a píše ji na svůj 

bojovný štít, a hle, zanedlouho stává se z přezdívky šlechtický titul a právě nejslavnější, neboť 

zdá se býti skoro zvláštním ironickým dějinným zákonem, že žádný titul nezní dost sonorně a 

slavnostně, který nebyl vyzkoušen rozjíveným hrdlem spílající luzy – ať již jest to luza ulice 

nebo luza novin nebo luza salonů. Ani gotika, která jest nám dnes synonymem vší 

vznešenosti, veleby a královskosti v umění, není původně ničím než urážkou nebo alespoň 

bagatellisujícím podceněním; chtělo se ji jen říci: zde jest něco syrového a surového, hrubého, 

barbarského a pochybného proti římské civilisaci a její tradici elegance a dobrého vkusu. –  

Kdežto staré nebo přesněji zestárlé umění podává se jako konvence a hra, která nemá a 

nechce ani míti dosahu a dostřelu do života a jeho praxe, jako něco vědomě a účelně umělého, 

jako vzduchoprázdný prostor nebo ostrov vytržený ze souvislosti života a světa, jako 

prostředek umělého odloučení od života, a stojí celé na distinkci a protivě mezi uměním a 

životem, realitou a fikcí a žije z nich a jimi – zavazuje nové umění k důslednosti a k 

důsledkům, cítí se býti životem zmnoženějším než běžný skutečný život, něčím, co jej 



obsahuje v esenci a podává jeho zákon a podstatu v rytmické zkratce, a proto u č í   b r á t i   

s á m    ž i v o t   j a k o   l á t k u   k  u m ě n í,  učí  umění života řízeného stylem, učí kultuře 

a zakládá ji – ji, která není nic jiného než život žitý sub specie krásy a umění, život, jenž 

přestal být hrou náhody a začíná být řízen i zákonem krásy a svobody.  

Každé nové umění cítí, že nemůže se vžít a ovládnout život, pokud nevytvoří nové kultury – 

která jest právě jednota a styl umění přeneseného v život.  

Každé nové umění je hluboce a podstatně monistické: věří v jednotu sil životných a 

světových, je neseno vášnivou touhou a snahou, sceliti všecko posud roztržené a roztříštěné, 

sceliti všecky staré rozeklané rány, všecky kontrasty, jež uměle šířilo a udržovalo staré umění, 

poněvadž z nich žilo. Každé nové, opravdu nové umění, i dnešní naše, pracuje ke kultuře, 

poněvadž kultura je zázrak umění opakovaný neustále, v každou hodinu kteréhokoli všedního 

dne, a proměněný tak v methodu, poněvadž kultura je inspirace připoutaná s nebes na zemi a 

daná do služeb každé lodi naší touhy jako vítr nebeský, a která se tak stala z výjimky 

pravidlem a služebnou silou. Nekulturní doby žijí dualismem, kontrastem mezi ušlechtilým 

duchem a podezřelým a zanedbávaným tělem, mezi krásnou výjimkou a ošklivým pravidlem, 

mezi noblesou a výškou snu a triviálností a malostí skutečnosti, mezi posvěceným svátkem a 

znesvěceným všedním dnem, mezi prací a krásou, zdravím a poesií a tisícerým jiným 

rozporem – kultura je sjednocením, vyrovnáním a vykoupením jich všech. Kultura posvěcuje 

všecko odsvěcené a znesvěcené, kultura nám získává v první řadě dávno ztracený náboženský 

vztah k tělu a k tak zvané hmotě. Kultura nevěří v krásné duše v ubohých, zanedbaných 

tělech, kultura je sňatek ducha a hmoty, Fysis a Psyche, je říší naplnění: učí mystice reality – 

této nejvyšší ze všech nauk – novému náboženství o kráse života a země a sladkosti jich 

smyslu. A nic nepřesvědčuje tolik o ní jako nové umění, neboť nic nebojuje tolik proti jich 

zestárnutí jako ono.  

Nové umění jest hluboce monistické: věří v jednotu síly, inspirace, oběti i vykoupení – věří, 

že není jiného zasvěcení v krásu než heroismus života, že látka, z níž jest stkán život, je jedna, 

že nemůže být nic ztraceno z vnitřní hodnoty a potence, že všecko světlo i všecka tma, 

všechen čas a jeho logika pracují jen na tom, aby upravovaly cesty a dráhy, jimiž se 

přeměňuje odvaha v dílo, touha v čin a slovo v tělo, a že jsou tu jen proto, aby rozhlaholily v 

zpěvné světelné stříbro všechno ticho a všechnu hloubku temných studní a pramenů nitra. 

Nové umění věří především, že po každé třebas jen dočasné klesnutí vnitřního života a snížení 

letu umělcova prozradí se hluchými místy ať v básni ať v obraze, že vada, omyl nebo faleš v 

intonaci a stylu uměleckého díla je vždy vadou, nedostatkem a trhlinou v  c h a r a k t e r u 

umělcově, že všecky umělecké hodnoty a ctnosti jsou v jádře osobní a charakterové.  

A tak také doba, která jest vyvolena k tomu, aby stvořila novou krásu, ji nikdy úmyslně a 

účelně nehledá – neboť ji má. Má ji ve své odvaze k pravdě, ve své pokoře před mysteriem, 

ve své víře ve svatost každé chvíle, v dalekém, neúchylném dostřelu své logiky, která se 

nestaví před zlomky a neláme se na detailech, které jest všecko jen východištěm pro vyšší 

synthesu a členem a taktem pro nekonečnost rytmu a melodie – má ji ve svém srdci přesně a 

věrně bijícím a které nese ve svém tepu taneční rytmus všech hvězd a měsíců, jar i let, má ji 

ve svém hrdinném zraku, který se propaluje vždy k jádru a k podstatě věcí, má ji v rozhorlení 



a svatém zapáleném hněvu svého mládí, má ji ve všech svých poctivých, absolutních, 

nesmlouvavých válečných ctnostech, jest jí proniknuta a obklopena celá jako mlunným 

oblakem: neboť to, čemu se říká krása, není nic než jeden nebo druhý z bleskových paprsků, 

které z ní stále rytmicky srší, náhodou námi jasněji zachycený.  

Krása není nic jiného než aureola úcty a zbožnosti, kterou pozdější, slabší a příživnické věky 

polívají každý úlomek a každou střepinu věku silného a mrtvého, všecko, co nyní, kdy je 

ztracena perspektiva celku, nutnosti a zákona, dech a tep života, jeví se jim jako účelný vtip, 

úmysl a šťastný vynález.   

Neboť krása jest jen slovo, obraz a podobenství pro nepojmenovatelnou jednotu života, pro 

mystickou sílu, která znova a znova obrozuje svět, pro kouzlo prchající chvíle, kterou se 

božstvo vylévá do vesmíru a života, pro mysterium rozkoše a hrůzy, spravedlnosti a 

důslednosti životní, pro světlo, jehož záři snesli z nás jen největší geniové a titáni a i ti jen na 

vteřinu a z jehož přešlosti, vzpomínkou a legendou, žijí všichni ostatní.  

Každý, kdo netvoří, nevidí jí samé vlastně nikdy. Všecko, co může, jest líbati jen v zbožnosti 

stopy, kterými přešla, jen místa, po nichž sjel její blesk – ne mnohem víc než třísky, které 

ožehla svým posvěcujícím ohněm. 

Převzato in: František Xaver Šalda: Boje o zítřek. Praha 1918, 3. rozšířené vydání, str. 127 – 

167.  

Na počátku své přednášky se F. X. Šalda vymezuje vůči teoretikům prosazujícím tradiční 

pojetí estetiky, celkově však text přednášky tento vstupní akcent daleko přesahuje. Šalda 

v něm postuluje odlišnost nového estetického kánonu, odpovídajícího modernímu umění, tak 

jak se formovalo na přelomu 19. a 20. století. 

 

Otázky a úkoly: 

Vyhledejte základní Šaldovy charakteristiky nového umění a aplikujte je na dílo vybraného 

autora. 

Vyjádřete, jak Šalda postuluje vztah nového umění ke skutečnosti. 

V čem Šalda vidí rozdíly mezi starým a novým estetickým kánonem?  

Co Šalda rozumí pojmem „modlářství hmoty“ a co staví proti němu? 

V čem Šalda spatřuje proměnu úlohy recipienta uměleckého díla? 

Jaký je podle Šaldy vztah umění a kultury? 
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