
již svojí psychologickou genesí zcela individuelní a parcielní. Nemá
pedagogického poslání v lidu, kterj.mu nemriže rozuměti. Čte' chápe;
chutná jej jen ŤÍdká elita smutn1fch a hoŤkj'ch refrakterri. Stojí mimo
širokou obec čtenáŤťr jako jeho autormimo svrij stát, společnosta dobu.

U nás bylo nedávno jinak. V době asi posledních dvaceti let byla
beletristika česká značnfm procentem historická. Kritika ji favoriso.
vala, v obecenstvu byla oblíbená a hledaná. V prriměrném typu dá se
tato produkce dobŤe pŤedstaviti touto Braunovou povídkou. Je bez
umění _ ptázdná stejně každé filosofie jako historického smyslu. Je
jen tendenční a agitačni zbtani, popularisuje v banálních a faleš-
n1ichl alegoriich historickj'ch nejasná a jalová politická a národní
hesla denního hluku a prachu. Uvažovati o sociálním vfznamu tako.
vého zjevu není zde místo. Dá se jen naznačiti, že takovj'to nezÍizen!
a všeobecnjl zájem o minulost je pÍíznakem národní choroby. S
o tom, že nená|eži mu již skutečnost a pŤítomnost, že je starj' a vy-
čerpanj. Sen a vzpomínky jsou slabé, pŤíjemné a pohodlné - ale ne.
bezpečné vrili a činu. Dnes se proud jiŽ obrátil. Začiná zajimati pŤí.
tomnost, a brzy začne.snad i budoucnost.

Společná známka všech takovych historick; ch spisovatelri bude
jedna: jsou to novináŤi a publiciste - ale Žádní umělci.

Ťeč jeho (stejně jako cit) nemá se na čem zachytiti, nemúže se volně produkovatl,
vzpírá se, láme, drobí, nastavuje v krátkfch, prokládanj'ch, nešťastn$mi, zbyteč-
n1imi' alogickjmi a prázdnfmi spojkami pfeplněnfch větách - v konstrukcícb
lich1ich, bez smyslu, zejících trosky a prázdnotu. Uvedu jen tÍi doklady. Na str. 25:
,,Posnídavše a pečlivě se ustrojivše _ neboť to byla té pan|, jinak ctihodné i srdce
dobrotivého' jediná libústka, které dosud bověla, že da|a si zá|ežeti, aDy na oděvri
jejÍm i dceÍině kaŽd! mohl poznati bjvalé jejich bohatství - vyšly ven, a
i dcera hned na prahu stanuly podivením... Na str. 68: ,,Slyšelť z vlastních rist jej

1alc mimoděk pronesla, že ranou jejÍ nejtěžší jest vědomí, že nejen otci svému,
Í tomu, jehož llš| silou panenského srdce svého byla milovala a - dosud
nebude nikdy moci vyznati, že ni jedenkráte nevykročila z cesty svědoml, vÍry a
své . . ... A na str. 69: ,,Vysoké štíty domú okolnlch vrhaly dlouhé stíny dolú
l|ice, kdež mir a klid panovaly, jako by jiŽ hodina prllnočnÍ byla udeŤila, kdgŽ
nadcházel pozdnÍ večer...

1. V pŤíčině analysy sociální odkazuji na pln1i a vyrovnan$ článek p. H.
Schauera ,,o podmínkách l moŽnosti národnÍ české literatury.. v XI. ročn. Lit. l.

Xaver Dvoňák: Stínem k rfisviÚu

Kniha básní pŤevahou nábožensk1ich, v některj.ch částech (věno-
van .ch pŤedem kultu Svaté Panny) i ryze katolickj'ch. Tedy kniha
již tímto positivním - dovoleno snad Ťíci: sociálním - rázem vyji-
mečná ayzácná, mimo širokj'proud běŽné produkce. Ale zájem tento
doplfiuje a kombinuje se brzy pii četbě s jinfm, čistě vnitŤním: nráte
pňed sebou dílo skutečného básníka, t. j.je v něm zavňena celá část
jeho podstatné duševní konstituce, jistá masa jeho pocitri, dojm v,
apercepcí _ a tÍeba byl jeho psychologick1f aparát málo složitj', málo
objasněnj' a v knize celkem slab1fm indexem estetické emoce pieve-

denf, neztrácí tím vjznamu pro psychologa. ovšem bude z posled-
ních drivodri vždycky analysa této knihy chudá a málo plodná, aby se
z ní dala vyjati konstrukce určité a typické formy vrstevnické psycho.
logie. V tomto směru - kterj' by měla pomoci osvětliti v jednom

z nejzajímavějších procesriv ethickj'ch dějin našeho věku - bude nu-
cen kaŽdj' kritik, alespoů několika nahodilj'mi poznámkamj historic.
kj.mi a psychologickj'mi, dáti pevnější basi demonstracím na pňítom-
né knize.

V dějinách devatenáctého století pŤekvapuje jiŽ dnes všeobecně
jeden zjev: renesance náboŽenského ducha' Piekvapuje tím více, čím
hlouběji cití se její vliv a vj,znam, Zdá|o se již, že skepse osmnáctého
věku, její lesklj', povrchní a hlodavj.vtip, rozkladn;i esprit, smrteln
každému vzletu, zničí navždy uměni a poesii vysok ch linií - otráví
studně nejvyšší inspirace, z nichŽ pilo umění minulosti. Zklamání je
dnes očividné. Reakce postupem století - pŤerj.vaná novj'mi odboji
- jen vzrostla. Jako etap celého procesu stači jen vzpomenouti prv.



ních romantikri německ1 ch, italskÝclr, francouzsk1fch, jmen jako
Chateaubriand, Lamartine, Jean Paul, Manzoni. Zastaviti se u tak
čistj.ch a vysokfch zjevri básnickj'ch jako jsou Giovanni Daneo, Feli-
ceBisazza, Aleardo Aleardi. Ukázati na anglické praerafaelisty a fran-
couzské dekadenty a symbolisty a paralelně v moďerním románu na
Barbeye d'Aurevilly, Villierse de l'Isle.Adam, Josephina Péladana
a naposledy i J.-K. Huysmanse. Analysovati a vyklá c7ati zb|izka
a trochu trpělivěji F.laubertovo zázrač,né ',Pokušení sv. Antonína..,
tento ,,mystick1i a náboženskj. jeho testament.., jak krásně a správně
byl již jeho vyznam vystiŽen. Všimnouti si, Že není tomu ani rok, co
vydal katalonskj. básník,,Atlantidy.., José Jacinto Verdaguer, sbírku
básní,,Bethlem.., druhjz článek v Ťetězu náboženskjlch zpěvriv o mládí
Ježíšově' A to je zběžn!, náhodn1i a povrchní vjlpočet. Bez zÍetele
k veliké kapitole ruského románu. obmezen1 jen na zápaďnia katolic-
ké země a jediné na poesii, ačkoli stejnj'mi drahami běží jak hudba,
tak malíňství a plastika. PÍes všecku r znost odstín v individuálních
a psychick1fch, pŤes nejodchylnější pojímání cílriv i prostÍedkri, pŤes
podstatně kontradikční dvojí ráz: individuální a ryze psychologickj'
proti historickému a sociálnímu a zase nesčíslná roztŤíštění v každé
z těchto linií, pŤes rozpor a rozklad ,,ve vnější politice.. - je patrnjl
jeden a tyž zák|ad. S objektivného a širokého ,,estetického.. hle-
diska (a to je zde naše) zristává však ztejma mohutná a bolestná in-
tensivnost, živá, napjatá, vzrušená a hrozící síla tohoto umění, čistě
vnitŤní a psychologická vj'ška a grandiosnost a zase něha, gracie a
sladkost, zárove . V té pňíčině dokonale vystihnul drivoď tohoto zjevu
Lemaitrel a jasně vyložil, proč náboŽenské city a specielně láska
k Bohu bude vždy nejmohutnějším sujetem uměleckjlm. Leží to ve
vzájemné podpoŤe dvou tvrdj.ch a spolu zápasících (a právě tím se
posilujících) citri: lásky a bázné, hrrizy, děsu, která ji, jak zŤejmo,
v tomto pňípadě nutně provází. Pak organická životnost a neurčitost
těchto citti, které rostou z nejhlubšiho a nejtemnějšího dna tidské
duše _ všude pňítomn1i a vždy hotovjl problém života - ne abstrakt-

ní, ale život sám, vlastní jeho podstata. Teplo lidského mozku. Něco,
čím se mysli a d: chá. Vzdálenjl a hrozn;ir a pŤece blizk!, vlastní, in-
timni, samo ,,já... odtud tato disposice, nejsilnější a nejjemnější, celá
esence a celé jádro člověka. odtud - ceteris paribus - vyšší inten-
sita umění, jež má za pÍedmět lásku k Bohu neŽ lásku k bytostem
sourodj'm, city humanitární nebo erotické. Proto city náboženské
(v nejširším smyslu) byly vŽdycky živé vody kaŽdého velikého umění.
Jsou jimi (tŤeba mnohdy zdánlivě utajeny nebo metamorfosovány)
i nyní.

V užší náboženské poesii dá se dnes ďosti dobŤe sledovati a odlišiti
dvojí, skoro zásadně r zné pole. Dva kruhy básníkri. Jedni, zrozeni se
šťastnou duší minuljlch věkri, zristali ušetŤeni ranami a mukami své
doby. IrTepoznali buď vribec zdlouhavé a smrtelné nemoci1 moderní
raÍinerie citové, ani jemné a prudké otravy filosofické skepse, nebo
oďolhla jim vítězně jejich prostá, primitivni, zdravá a minulá duše.
Nepodlehli morovj'm nákazám svého okolí. Nedotkly se jejich duše:
nereagovala na tyto časové a vzduchem rczlité jedy - prostě proto,
že by|a jiného složení neŽ duše ostatních současníkri. Naroditi se
upŤímně věŤicí a prostě cítící jako lidé snaď tŤináctého století. Prošli
snad také časovjlmi krisemi mravními - ale pŤestáli je šťastně. Ne-
byli nikdy smrtelně a do koňene zasaženi. Rozvoj jejich šel pŤímou
liniÍ, rovnou a skoro stejnou - snad s malj.mi odklony, ale v jednom
a krátkém směru. Jsou prostí, celí, hotoví, positivními. Stojí s církví
jako institucí mravní a sociálnou. Jsou jejími členy, legáln mi a ofi.
cielními. Jsou buď v prvních jejích ňadách jako duše vysoké a bojov-
né - pŤátelé ryzich spekulací, hluboké její filosoÍie, epigoni a žáci sv.
Anselma nebo sv. Tomáše Akvinského a, jsou-li básníky, Danta Alig-
hieriho jako typickjl Giovanni Daneo. l{ebo žíjí klidně, šťastně a měl-
ce v jejím stínu, duše malé, nehloubavé, skromné, citlivé, chudé a uži-
tečné. Snadno dojaté a snadno upokojené. Básnici drobnj.ch žalriv
a drobnj'ch radostí. Poetae minores. Ale obojí v pevném a abstrakt-

1 - PÍejímám tu (a to drisledkem objektivného a historického hlediště kritiky)
názory a pojímáni věcí vlastní subjektrim v těchto stránkách studovanJ,m.1 ! Contemporains, 4. serie (Paul Verlaine),



ním poutu dogmatickém a sociálním. _ Druhá skupina je zce|a rttz-
ná. Vášnivé a pŤedrážděné děti doby, duše nek]idné, sloŽité, slabé. ne-
jisté, měnivé, zrádné, zlé a pňedem nešťastné. Mučené všemi choroba-
mi rozumu a citlivosti ztratí víru brzy, snad dŤíve než jiní lidé prri-
měrní a normálnčjší, snad dŤive, než dovoluje občanská morálka -
ale vrátí se k ní, kdyŽ marně hledali klidu všude jinde svojim ranám.
Jedině tito jsou nejzajímavější zjev vrstevnické psychologie, dnes,
kdy ,,návrat k církvi.. stává se pro určité vrstvy mladé generace již
typickfm. Jenomže není to z pravidla prostá a otevŤená víra, tento
cit siln , tuhj' a cel]il, která je k církvi vede. H]edají ji sice, ale zdá se,
že jim uniknula navŽdy: dovedou ji chutnati, ale nedoved ou ji žtti.
A jádro věci leží právě v poslednÍm slově. Celá propast citovj'ch ex.
perimentťr vzdaluje je od něho. Hráli s cel: mi škálami citri mrtvj'ch
i živlch, oblékali a svlékali je jako historické kostymy nejr znějšího
ptivodu a nejrriznějšího data. Nedovedli milovati než sebe. Cely' jéjich
život byl egotistní a v poslední pňíčině ryze smyslnjl, rozkošnick a
zhoubnf, t. j. bezpňedmětf a netendenční kultus vlastních duševních
sil a sice sil - a to je nejv]ilznačnějši - pňedem a jedině receptivnych,
pozorovacích, chápacích. Z duše svojí učinili nástroj nejvj.še citliv]f,
podrobnjl, subtilnÍ a exaktní - ale sám o sobě mrtvj', mechanicky
a pasivní. Byli rafinovaní labuŽníci, relativisté a ilusio[nisté.] Duševni
aristokrati, individualisté a separatisté. Analysté, podmínění v psy-
chické konstituci nedostatkem schopnosti generalisační, kaŽdé sily
typosační. Jsou obětí di]etantismu, kter;i pro mne v posledním zá-
kladě neni než v systém (dosti obtížně a nezdaňeně, jak ukazuje ne-
určitá, proměnlivá a dialektická filosofie Ernesta Renana), správněji
jen v methodu uveden1i relativně historickjl smysl našeho století.l

1 . o diletantismu v psychologii a estetice umělecké napsali sugestivné studie
Paul Bourget (Essais de psychologie contemporaine I.) a Jules Lemaitre (v contem-
porains, pňedem ve studii o Bourgetovi ve 3. svazku); pak menší poznámky po rrlznu
Georges Rénard a Anatol France (sebrány v La.Vie littéraire). Ethickfm jeho vj-
znamem obírá se v nedávné knize Edouarcl Rod: Idces morales du temps présent.
V Čechách upozor uji na krásnou, bohužel asi máIo známou studii p. Jaroslaua
Vrchlického: o diletantismu v 1. čísle 2. ročn. RúŽičkov$ch ,,Rozhled literárních..

Církev má je v drivodném podezŤení, že v ní hledají a do ní vkládají

mnoho, co v ní neni. Že ji symbolisu ji. Že vidi v ní stále cosi relativ.
ného a subjektivného, t. j. vztaženého k duševnínru procesu jich

samfch, že pojímají ji stále pouze jako jedno stadium ve svojí evoluci
- tŤeba stadium konečné. Vidí v nich, co skutečně jsou: duše ne-
bezpečné, neklidné a nemocné. NepŤeje jim proto. Znepokojují duše
prosté a skutečně kŤesťanské, i když složí formální vyznání víry jako

na pŤ. Paul Verlaine v knihách jako Moudrost, Láska a Štěstí, kde
najdete i ryze politické a pňíležitostné písně katolické, básně věnované
Jesuit m zPaíiŽe vyhnan1fm atd. Církev jich nepŤijímá' t. j. neuzná.
vá oÍicielně jejich umění, nevykazuje mu legálné místo ve svojí so-
ciální organisaci, jak by si asi pŤáli.l otáz|<ataleži sice strarrou naší
bezprostňední analysy, ale z posavadního je jiŽ patrno, že drivody
její jsou skutečně logické a založeny v pronikavém vystiŽení tohoto
neokatolicismu. Je pravda, Že tito neokatolikové nebudou nikdy -

dobr1fmi kiesťany. Prostota srdce, pokora mysli a lrlavně skromná
a hotová učelivost budou jim, zdá se nám, vždy chyběti. I kdyby byli
dogmaticky bez vady' pochybujeme, Že pochopí kňestanskou mravo-
uku, a pochopi-li i morálku, zbyvá ještě otázka, pochopí-li - g|ng5|'
jak poněkud subtilně, ale jinak hluboce distirrgoval Edm. Sclrerer.
Jsou špatní katolíci, a církev nemusí miti o ně zvláštní péče a zvlášt-

a na některé jeho feuilletony, pňedem v ,,Hlase rrároda... Nejnověji pak v ,,osvětě..
(květen t. r. [1892l)' v essayi o Rodovi dot$ká se znova otázky.

1 - odtud ritoky jedné části mladé generace francouzské proti církvi' Že uzalírá
se kaŽdému živému (tŤeba jl pr;i pňiznivému) proudu modernimu, nedostatek asimi.
lačnl síly, kterou prf stvoňila si zčásti svoji ve|ikou minulost. Tak kárala mladší
generace celkem lhostejné postavení, jaké zaujala francouzská hierarchie k spiri-
tualistické filošoÍli E. Cara a nověji k náboŽenské poesii Verlainově. Ve v1ipočtu
rltiskúv a kŤivd, jichž pr5i se dopouští cÍrkev na moderním duchu a uměnl, čteme
u Charles Morice (La littérature de tout-á-l'heure, str. 63) tuto větu: ,,Proč, když
některf skutečnj talent snaží se oŽiviti v ní inspiraci, která jindy vábila k ní umělce

Jako do pÍirozeného a rodného města, celá r1Ťední katolicita jej odmítá - hlučně,
jeJi to Barbey d'Aurevilly, m!čky, jeJi to Pau] Verlaine? Je to ještě táž Církev,
která ve stňedověku zachránila ve svojí svatyni literaturu a všeclra umění a všecky
fllosoÍie?.. A jinde: ,,CÍrkev uslná a chce usnouti za šepotu star$ch žerr...



niho zájmu. Ale jinak psychologie. Ta jediná, myslíme, věnuje jim

také plnou a neztenčenou pozornost - nahradí to, čeho jim odepírá
církev - tu pozornost, které se tak usilně a marně domáhali na
katolické hierarchii.

Pan Xaver DvoÍák nenáleží jistě k těmto složitjlm, pochybn1ilm,
rafinovanfm a problematickj'm (a právě proto snad tak zajímavfm)
diletant m, k těmto bludnym, unavenjlm a znuděnfm odysserim
moderní psychologie. - Kniha jeho staví jej naopak zcela patrně do
cyklu prvého a zde zase - pňijmeJi se mé jinak dosti vágní a naprosto
netyranské a nepedantické kriterion - mezi duše snadné, prosté
a dojaté; mezi poetge nrinores. Název knihy ,,Stínem k rlsvitu..
a snad i plán její zdá se tomu prima vista odporovati. Ale nejpo-
vrchnější analysa vyvrátí všecku nejasnost situace uplně. Je totiž
zcela alegorickj', statickf a abstraktní. Čekali byste podle něho, že
bude kniha obsahovati živy boj, bolestn1|' postup, zaznamenan!
proces ,,ze stínu k světlu.., t. j. vystopovanou aZnova ideálně, umělec-
kou dynamikou v časovfch stacliích a časově-kausálné motivaci psy-
chické reprodukovanou dráhu duševní evoluce autorovy z černého,
vášnivého a mučivého hmotného života k čistfm radostem nábožen-
skych kontemplací. Ale tento evolutivnj'a v podstatě moderně umě-
|eck! z knize riplně schází. Je snad všecko, jenom nepsychologickj.
deník autorriv. Tento poslední poŽadavek, kladenjl dnes kritikou na
moderní lyriku, tato vlastní její esence a jedinf raison d'étre, jest

básníku ripině neznámjl, neb aspoĎ v pŤitomné knize naprosto nepo-
všimnut1i. Postup stínem k risvitu není podán ve svém živém pŤíčin.
ném nexu s motivy psychologickfmi (snad i odvislj'mi od momentú
sociáln1ich), nfbrž jen abstraktně a absolutně v hotovÝch a uzavňe-
nj.ch stadiích. Je to stará absolutní a čistě statická lyrika (jak bych
ji označil proti moclerní, evolutivné a dynamické). odtud slabf psy-
chologick;i zájem knihy. Sbír]<a má dvojí oddíl (spojenjl intermezzem
vyplněnj'm většinou básněmi o dětech). V prvém najdete sice projevy
básníkova žalu, bídy, utrpení, ale všecky zce|ajíž dané a hotové a tím
také jiŽ geneticky neurčité a abstraktní' o psychologickém p vodu
jich nejste slroro vribec informováni. Jejich intensivnost není také

pŤevedena. Nejsou ani jemně nuancovány a tak vystiženy svym tÓ-
nem, ani pevně a tvrdě vyzdviženy svojí podstatou, rázem a privodem.
Všecko je tu zcela neurčité, šedivé a vágní. Čtete samé vzdálené, sply-
nulé a smyté na žky v Tyze konvenčních, obligatorně.alegorick1ich,
pŤíliš širokj'ch, špatně pŤilehlj'ch, málo stíněnych a individualisova-
nfch tropech. Cituji zcela nahodile, na prvé rozevŤení knihy:

Ty vody kalné tiše plynou v dál,
a lrvozdy smutkem jsou uŽ němé;
a květy, kde jsou ještě v poupatech,
slyš, jak by dechly: uYadnemet

Mé oči kalí se tak slzami;
Ó písně, kam jste prchly, rcete!
ach, štěstí, lásko, sladká poupata,
mám uvěŤit, že uvadnete?l (Slokg, str. 9.)

A hned dále na str. 11. (V ztittši):

Těch jesení já rnnoho proŽil,
než nadějí květ mojich svad';
teď vzpomínkou v mém srdci oŽil,
a velkj' stín v rnou duši pad'.

Pak na 25. (To neni mtr . . .):

Ten minul ďávno časl Jen jako v podjeseni,
kdy žloutnoucí list padá hluše k zemi,
jest bez hvězd nebe, bez květu kraj něnrf,
a v hlavě pusto je a v srdci touhy není. -

Na konec z básně In d.olortbus (str. 27.):

Žiti m{ Ó teskná, zasmušilá pláni,
kde jen duše moje kvÍlí bez ustání:



kde jen lačnjl šakal časem smutně vyje:
aclr, ten šakal divj', slyšíš? - svědomí je?

A v té pláni kosti sluncem vybělené:
sny a touhy záštím cizích utracené. Atd.

Ukázky tyto, doufám' stačí riplně. PĚečtete ce}1f první oddíl knihy,
těch 50 stran ,,stínu.., a nenabyli jste nejmenšího nrizoru o ptivodu,
poYaze' síle, tÓnu autorovjlch muk. Nedobudete z rrich jedirrého psy-
chologického poznatku, jediné rozumové generalisace o zvláštním, in.
dividuelním a akcentovaném rázu jeho duševni organisace. Někde'
zdd se (dosloval poněvadž kažcl! positivnější základ naší intuici
schází)' jsou bolesti ty tázu čistě subjektivního a intimního (na pÍ.
v sonetu To nent mir . .. na str. 25.); jinde vystupují spíše jako názor
světovjl - objektivnější a Íilosofičtější. Tak dá se alespoř souditi
z konečn1ilch veršri jiného sonetu J e noc na str. 24.:

To lídstua uelk! bol teď kolem kráěí,
a srdce mé jde za ním v hoŤkénr pláči.

a zvláštč z druhého čis|a V zdtíší', z něhož opisuji tyto karakter. strofy:

Ó, vzdej sel marná touha tvoje,
ten kŤíž tě více nespasí;
jsou marny mrtvení a boje
a odňíkání zápasy;

jen jcdnou v žití jaro rozkvétá,
skráů ozdob jeho rrlŽemi;
pryč choré sny' neŽ prchnou léta,
vše usmiŤí se pod zemí.

Co po dni jasném ku večeru
m Ž' pňijít, ne-li noc a tmy?

Jinde zase jako sociálně humanitární a vlastenecké jako v číslech

Ztipad u horrich (str. 31.), Crucífitus (39,), Z kraie bidg (43. 44.). Ale

všecko, opakuji, podáno jedině vzdalenj.mi analogiemi, které ostatně
_ spěchám to dosvědčiti - se stanoviska normální poetiky většinou

podle běŽné fráze,,uspokojují... Z citátt, je viriěti, jak všecko to je

tl"de, nepodepŤené, rozlité, málo pŤesvědčivé (tÓnem a emocí), nrálo

organické. Je z nich patrno, že básník není naprosto žádn! realista

neLo analysta.l Ale s druhé strany_k synthetickému ideálu schází

mu zase tvrdá a evokativná sugestivnost, kterou by clal a sdělil svj.m

obraz m, visím, alegoriim, kterou by je napojil a jako nragnetisoval,

aby se zmocnily čtenáňe, stísnily jeho duši, udeňily a zata|y se rlo ní' až

s a m a zvoní paralelnfmi vlnami a korespondujícínri akordy.

Celj' první rtíl je slovem kalná elegická poesie celkenr měkkj'ch'

bledj.ch a jemnj''ch tÓnťrv. Elegibká poesie v uzkém a starém, obmeze-

ném a absolutním smyslu. Je tu něco pŤes tŤicet básní, vnitŤrrě a ob-

1-Todokazu jena<l j inéev identněc i tovanéj iždruhéčís loVzdÍťší 'k terépro .
ztazllje autorovu neschopnost k objektivné a rozumujícÍ, abstraktní a necitové

činnosti zprlsobem skoro groteskním. Její sujet je prostě tento: autor hledí do tmavé

nepohody nočnl ze svého okna. PŤi tom paralelně zvedá se v něm celá iada pochyb'

skeptickf proces spekulativn$. Čekáte, že je vywátí nebo potlačí jinjmi argumenty'

AIe nic ta\ového. Žádná dialektika. Místo námitek - vyjde ,,náhle.. měsíc. osvítÍ

zahradu a - básnÍkovi nitro. Čtěte:

Co po dni jasném ku večeru
mrlž, pŤijít' ne-li noc a tmy?
A náhle v mlhavém tom šeru
vzplál bílj' měsíc s hvězdamil

Hle noc má svoji záii milou'
hrob naděje zas zlatf svit:
má l'íra roste novou silou
a puči v květ: to nebes klidl

To není, jak vidlte, ani parabola, nfbrž jedině paralela a to ještě zcela vnějšÍ

amá l oh l u bok á . Zh ynu l a tma - z h ynu l y po chyby . To j e v e lm i pohod l né .A l e
světeln$mi eÍekty nevywacÍ se dnes jiŽ skepse ani v melodramatech.



72 sahově stejně jako formou a l<onstrul<ci, rázem technicl<frn nebo
prostě pitoreskním buď naprosto nebo zcela r znorodfch a nesou-
vislych, které mají jen jeden - vnější a ]ze skoro Ťíci jen lexikálnjl _
bod společnj': jsou složeny velikou pňevahou ze širok ch nepňesnjlch
a nevymezenych slov pasivného, depresivního a asthenického obsahu
- neurčit]ich a tím již melancholick]ich, šer] ch a smutnyclr; v akcen-
tu jako většinou slabého, čistého a harmonického tÓnu a pňirozeně
a skoro již foneticky h]adkého, zvadlé}ro a mělkéhtl rytmu. Ze slov
jako: kalné vody, němé hvozdy, těžké ža|y nebo boly, zvad|é květy,
mrtvi ptáci, smutné písně, sváté listy, nesměrné a černé stíny'

Ve drulrém dílu - zcela bez psychologického pŤecho d,u (ne\ze za
něj pokládati neorganické lritermezzo) potkáv áte již skoro vesměs
básně čisté, hotové a vysoké víry, klidné a oddané neb alespofi bezpeč-
ně piipravované naděje, jemné, radostné a s láskou.a podrobně sněné
meditace a naposled vroucí a extatické hymny, ať Panně nebo Sva-
tému kŤíŽi. Zďá se mi, že zde mohla by bjlti dána měkká, pŤíznivá
a snadná piida uměleckému temperamentu p. Dvoňákovu' Skutečně
nalezl také (a ještě vice mohl na|ézti - neb]iti jisté meze v jeho
organismu, které se hned dotknu) statickjl ráz lyriky p. autorovy
skoro všecky podmínky jak psychické' tak umě]ecké harmonie. Je to
zde nehybná sestŤeděnost napjaté extase nebo těŽká h]oubka zakot-
vené meditace - tato zaviená absolutnost psychickj'ch sujetri .-
která pňímo Žádá lyriku statickou a transcendentni, lyriku analo.
gickou a symbolickou, tu, která by dovedla znázorniti,,pňipodobení
Věčného.., abyclr užil vj,razného tropu P. B. Shelleye' Ale je tňeba
k ní celkem silnější, snadnější, hlubší a bolavější citl ivosti, rozvlně-
nější dráŽdivosti, napjatější, jemnější a uŽší emoce' tvrdší vznětli-
vosti než jakou je nadán p' DvoŤák. V tom je pro rrěj hlavní a snad
jedinj' kámen razu v tomto druhém oddí]u. Je tŤeba, aby všeciiy
dojmy (musí jich bfti co nejvíce, t. j. musí b]iti co nejmenší, tedy vzbu-
zené pňíčinami jakjrmikoli, malymi, prázdn mi, nepatrnjlmi) lámaly se
sestŤeděně pod jedním atymž uhlem do jeho rluše, která by takto clo
jediného místa celá stlačená a jalro do krve ztaněná, chvěla se tu nej-
intensivněji, nejstejněji, nejstáleji _ a nejriže, což je právě pŤedpo.

kladem všeho pňedchozího. Jen v této partikulární hypertrofii dušev-

ní, spojené obyčejně s větŠí menší atroÍií jinjlch funkcí, leŽí kriterion

básníka proti široké, toz|ité, vyrovnané a prirměrné, ale právě proto

hrubé, těžké a normální sensibilitě ostatních lidi neumělcťrv. A také

jen tímto kriteriem dá se sestaviti pŤibližná a snad jediná positivnější

škála odhadu a ceny. Tento smysl má také mrij usudek, že p. DvoŤák

je poeta minor. Intensita jeho náboŽenské vroucnosti, pokud je v kni-

ze umělecky psychickj'm indexem pŤevedena, je celkem slabá vedle

nělrolika velikfch Španělriv a Vlac}rťr nebo z moderních vedle 
.\ilalt

\Yhitmana, Pau] Verlaina a u nás p. Julia Zeyera v některj,ch star-

ších' pŤeclem legendárníclr pracich, nehledě ani k jeho Janu Marií.

Plojharu, z néhož právě typická forma Živé psychologie, jak jsem ji

hleděl skizzovati na počátku své}ro referátu, činí ryzí arcidílo. Ale i tak

najdete zde dvě tŤivzácnáačistá čís]a vedle celé ňady prací jemnych

a jímavych, někde ovšem také snadnjlch a rétoricl ij 'ch. K prvním

počítám hlavně krásny žalm Buď trťlnem.tsolral (str. 93.):

Jest srdce moje ještě plné slz a hoŤe,
jak bj'vá luh pln rosy, neŽli vstane zoŤe

mdlá z loŽe paprskri; jest plné slz a hoŤe.

Sám těším se: je v květu zem a voní rriŽe,

a vzduchem píseii zvoní s měklrych hnízd - teď m Že

tvé nitro vzp|át, je v květu zcm a voní rriŽe.

Kdo zemi kr'ět dal, téŽk tobě smiluje se;

na loktech Svj'ch Brih s usměvem svět cely nese,

on láska jest i k Tobě, doufej, smiluje se.

K druhym básně mariánské, pňedem květnaté sonety, jako: Maria!

(str. 101), V ? ué suatgni (702), Immaculata (IO3) a Útočiště tonoucíclr (98).

Faktura p' Dvoňákova nezapŤe školu p. Vrch]ického. Ale nic více než

školu; v těclrto dosti širokych mezích je p. DvoŤák originelní - dík

sv:fm psychickym disposicím, jež vedou spíše k vnitÍní a klidné kon-



templaci neŽ k bohatj'm visím smyslovfm, k fysickj'm a plastickj.m
asociacím nebo verbálnj,m konceptrim, pod nimiŽ pŤevádí a na něž se
redukuje psychickjl Život v největší části poesie p. Vrchlického. Jen
ze dvou, tňí písní poznáte jeŠtě, že básník zná také Nerudu nebo p.
Sládka a že si na ně asi pňi práci vzpomenul: slabá reflexe padla z nich
na některou jeho sloku jako na pt. v Requie.scal (str. 13.):

Ještě trochu prudkj'ch větrri
a ty pozdní žhoucí mrazy
sežnou všecko nivou mroucí
a to listi s větvi srazí.

Ještě něco málo vzdech ,
něco bouňí, trochu chladu,
a juŽ k vám se listi zvadlé
bez stesku a mroucí kladu.

BáseĎ Matce! (str. 18.) stojí jako na pril cestě, je jako na pŤechodu
od jmenovanych autorri k p. Heydukovi, k němuž se blíži celkov1fm
a zavŤenjlm' primitivně jednotnfm na]aděnim citov1fm i některjlmi
f ormálnostmi v]i'razovj.mi :

Matičko moje, mám vás rád
vÍce neŽ celf Boží svět;
kdybych měl Žiti tisíc let,
nemohl vás bych zapomnět.

Byl bych to Žebrák ubohf,
matičko moje, neb1ft vás:
srdce by žehal trudu mráz,
na rtech by risměv smutně has.

stylisovány (jinak ve velice šéastně vybranj.ch a adaptovanfch) bi.

blickfch obrazech, pŤedem z Písně písní:

Ó jméno plné rosy, něhy, vriněl
jest sladké jako hrozny cypresové;
jím opojeni chvějí se mi rtové
a duše spiata jeho zvukem strině.

Jest vonné jako nard, jenž v lesní trině

své roní perly Žhavé, rubÍnové;
jak hudba tklivé a jak tÓny nové'
jenŽ poletují na chvějící struně.

Ale to jsou již nepatrnosti. Celkem je p. DvoŤák - s právě postave-

nfm obmezením _ originál.
Verš jeho je melodickf a pečlivj', ale méně vlrazn! a méně nuanco-

vany: je jako zalit jemnfmi a pňíliš bledfmi mlhami. Jen ně]<olik čísel

láme jejich prachovou atmosféru, pňedem vysoká a tragická Dolorosa

(na str. 40.), kde jako tvrdf a kovovj, Žal bije bolestná a těžká hrana:

Nocí tmí se Její oko,
mrazem líce pobledají;
lokty bílé, mrtvé tělo,
chvějí se, jak objímají.

Žal se, soucit duší snují,
v chrámu píseů dozpěvují:
Ó bolestit o žalostit

Jako černá draperie vine tento refrén v stále a vfznamně pÍesta-
vovanjlch záhybech svoji dusnou melancholii celou básní' - PŤál
bych mu více intuice a více sensitivnosti. Ale i tak podaiilo se někde
p. DvoŤákovi zachytiti tÓny neobyčejně jemné jako v plavém prachuKrásnf sonet Marial (str. 101.) má hlavně první dva quatrainy



L

vybledlfch a měkkjlch pastelú. Tak na pŤ. těmto čistfm a subtilním
veršrim ze sonetu Maličké pÍítelkgni (str. 70.):

Tu v snění zdá se mi, to nebe hvězdné
ať jest tak hluboké, či ať jest bezdné,
v tvé oko popatňímJi jenom v chvat,
tam vidím jeho dno se usmívat:
ien mtsto huězd a zlatlch jejich suitťt

idou anděIé tam po kuětech tulch ci.ttl , , .

a ještě více následujícímu štastnou a svěží naivností svítícímu čtyŤ-
verŠi z Dětt (sLr. 72,):

Teď chytaji záň slunce v dlaĎ, k jich čelu
jež slétá' smějíce se v šumném reji
a neuědí", že šat to archanděIťl,

ienž kolem nich se btli procfuizejt,

neschází mnoho, aby byly delikátní. V několika strofách, zdá se, nemá
básník daleko k vlažné a prrihledné nrělkosti čerstvě zrozeného a první-
ho denního šera jako nově zapáleného citu. Vysokou a jasnou gracii
našel však p. DvoŤák v poslední sloce básně Na uelk! pdleft (str. 86.):

Spi!1 zhasněte' vy lampy nebes skvoucí,
Ó hvězdy' co v tmy vnoŤi slunce žhoucí

svou záŤnou pochodnÍl
pak u stínu, a tmrich, iež mí.hají se plaše,
kéž plti u Jeho hrobu srdce naše

jak lampa ntihrobnt!

1 - Iiristus,

II. G. Schauer

Byl to snad nejčistší a npjvyšší talent celé mladé generace. A jistě

také nejširší. Všecky bolavé a nejisté otázky pŤítomnosti jako studené

a zavÍené formy dějinnj'ch proces minulosti - vedle horké a prudké

intuice budoucnosti - to všecko bylo v jeho mozku, teklo jeho krví,

trhalo v jeho nervech. Myslil a žíl celou tu formaci zítiejšího z dnešní-

ho. Myslil určitě, Žil pŤímo a rovně, jako vzduchovou čarou a v jednom

plánu. Tgp jako on je málo. Stejně jako bylo tvrdé a kostnaté jeho

tělo, byla hotová a hranatá jeho duše. Tak pevnou a krásnou psychic-

kou konstituci jako on nemá hned tak druhj.. To byl tuh1i a dobrf

kov, ostry a modrj' ocel, lesklf, bohatj' a čistj', krásně členěny a za-

pjatj'mechanismus - bez děr, skokri, mezer, uzl v a narážek -bez

smytj.ch a pňíliš tmavych pŤechodri, rozlitjlch a špatně odstíněnjlclt

arriěre-fonds, smísenj'ch, měnivj.ch a kalnj'ch nuancí - llez toho ce.

lého nevyhloubeného a nevypracovaného dna a pozadí'

A na tento určitj', čistj'a drobnj' orgán, na tento lrotovy a dobŤe

zŤizeny stroj narážela celá moclerní doba, celj. život světovy a domá.

cí, vědeckj,a uměleckf, náboženskj'a sociální, etlrick1i a politickj.-

lámalaseo jeho kraje,Ťezala se ve směru jeho os, ssedala a sráŽela se

na jeho noŽích. Byl v stálém styku, pohybu, boji, teple a tňení, zatat,!

ve všech směrech a všemi sponami do všech kol a pák. Dnes - kdy

stojí, běda, jiŽ v klidu - chci ukázati, jak brázdil a krájel olrolí a pro-

stŤedí, jako zase prostŤedí a okolí leptalo nečistj'mi jedy a šlelra]o žra.

vjlm větrem a deŠtěm - jeho železno,l kostru.




