
Émi|e Yerhaeren

oilpoaěď na otá,zhu po smyslu jeho ilíla

Jest cosi, co vyznačuje hluboce a hned od počátkrl Verhae.
rena: jest to, nejprve záporně, jeho neschopnost ke snu, rozu-
měj k sebezrcadlení, k narcisismu, k duševnímu kvietismu.
Verhaeren jest. hned od počátkr1 neustále vnitŤně napjat, a poz-
ději i pŤepjaL za něčím nebo k něčemu. Jeho já pojÍmá se samo
neustále a vždycky jako činné, jako spějící za něčím a k ně-
čemu: Loto něco nítí jeho tvorbu, Ťídí ji, vychovává ji. S napě-
tím někdy až mučiv]ilm a kŤečovitfm sleduje stopu toho, co
jeví se mu jako. skutečnost, to jest klad; a není mu d]ouho
skut,ečnosti mimo toto napětí a spění.

Skutečnost klade si Verhaeren v rlizn; ch dobách životních
do rr1zn ch hodnot, a tvorba jeho vyt,váŤí tak celou škálu, celJ'
žebŤtk skutečnost,l nižších i vyšších; ale dlouho klade ji do něčeho,
čeho jest nutno dospěti napětím, to jest pÍekonáním klidu a sta-
tiky. V tom jest základná jednota jeho dila a podrobnf rozbor
jeho vynese ji nad všechnu poclrybu a ověŤÍ ji jako sám jeho
zákon st,ylov . To byla jeho vniti.ní nutnost, táž nutnost, již
pojal tak lrrásně, poněvadž správně, jako nejvyššl tvoňivou sÍlu
životnou: Triomphante nécessité, reine du monde _ Vítězná rult-
nosti, krdlouno suěta!

Byl-li naz;fván učen;fmi slovy aktivistou nebo dynamikem,
nemá to buď vribec vfznamu umělecky tvrlrčího nebo mrlže to
míti pouze tento smysl vnitŤní jednoty a nutnosti. Vždycliy hnal
so za skutečností, vždycky íijel za skutečností, abych užil meta-
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íory pro něho tak v;jzznačné a vracející se tak často v rrizn;fch
obměnách v jeho díle.

V první jeho knize básnické z roku 1883 Zes Flanrundes jest'
piedmětem jeho risilí skutečnost ve smyslu blízkém tomu, co vidí
v tomto slově běžn;i zvyk jazykov1i: skutečnost jevová, sku-
tečnost hmotná, t,ěžká, zemitá a ještě spíše tělová, skutečnost
puclťr ryze smyslnfch i smyslov;ich. Verhaeren jest zde básnlkem
Živočišné hmoty lidské; podává hlavně, mluveno jeho vlastnimi
slovy, ,,běsnící žaludek, bÍicho a chtÍč smysln1i.., orgii selsk ch
davr1 flámsk1ich, rozpoutané smyslné rasy těžké kalné krve. \rer-
haeren jesť tu mnohem více malíŤneŽ básník: parnasista, lartpour-
lartista, gautierovec, pro něhož věru existuje svět vnějškovf: svět
pěniv1ich barev, vyp trkl1ich t,varrl, vášniv1ich postoj ťr' vybíj en1ich
clrtíčrl, syrové hmotnosti. A pŤece pŤi všem zdánlivém naturalismu
clÍlo ryze artistické, ano pŤímo estétské; neboé neŽiví sezpňítom-
nostijevové, nybrž jest odvozeninou ze skutečnostt již pŤebra-
n;ich, pňetaven;ich,pŤeložen1ich a pŤetvoŤen ch v díla umělecká,
ve veliké obrazy šestnáctého a sedmnáctého věku, v plátna Breu-
g}relova, Jordaensova, Rubensova. Flandry rnladého Verhaerena
jsou anachronism; jsou to pŤebásněné bakchanály těch ,,star1i'ch
mistrri.., jimž věnoval jedno z nejkrásnějšÍch čísel své knihy,
v níž vrou jen smysly, ale chladnou zrlstává jeho duše tvoňivá.
Mnoho hluku jest v této sbírce, ale málo zvuku a ještě méně
zpěvu. První kniha Verhaerenova jest pĎi všech látkovfch syro-
vostech a zpupnostech s hlediska tvoňivosti záporná, slabá, stu-
dená, a nejr';fše jen správná podle tradičních vzor . Není trr
nového tvaru, neboé nebylo dňíve nového Uaru duchového; a bez
varu není tvaru :-_ česká etymologie jest tu hluboká _, neboť
Lvar jest jen v sledek dovňelého varu.

Druhá básnická kniha Verhaerenova Zes moines (1886) nriže
se zdáti protivou svazku prvního a vyrazem vyšší sféry v1ir'ojné,
ale není jí: jest stejně básnicky archaická jako kniha první, tňebas
její inspirace jest tak rozhodně spiritualistická, jako tanr byla
materialistická. Mniši jsou Verhaerenovi nádhern1i pť.ežit,ek mi-
nulosti, jenž nemá zítňka; básn|k bez víry postňehuje jen monu.

mentálné obrysy, kamenné posuny' slavnostní postoje tj.čící se
do chladného prázdna; z katolick;i'ch obŤadri jsou tu vytěženy jen

ťrčiny ryze clekoračni, dojmy krásy plastické, záchvěvy koloris-
tické, _ ale duše básnÍkova mlčí i zde: rozhovoňily se jen nervy'
popisnost, smysl historickj'. Jsou tu, pravda, kresleny jerlnotlivé
t,ypy mnišské, ale jako mrtvé silrrety: a kreslí je jen sběratel
}ristorick ch forem cítěnl a myšlenÍ. NepÍišla pro Verlraerena
ještě doba, kdy vnikne v nitro těchto mlčelivcrl a vybavi od-
tamtud symbol životné mocnosti, ktery jest tu zaklet: vrile vlásti
životu duchovostí a její silou. To vysloviti podaňilo se mu mno-
hem později, v básni ,,Mnich.. v Bouňliv ch silách (1902)' jako

teprve v rlranratě Klášter z r. 1900 zjihly mu mrazivě abstraktní
postoje mnichriv a daly prožehnouti se a protéci se vášniv m
rytmem boje a utrpení všelidského.

Prvni dvě veršové knihy Verhaerenovy rozevňely bezděky
hlubok1f základnÍ rozpor jeho bytosti básnicky lidské;.ztělesnily
dvojklannost jeho životnosti, jež se v nich po prvé zpolarisovala
a která teprve nyní, po první pochybné a nezdaŤené tvrirčí ob-
jelrtivaci, po prvním uvědomění si sebe, rozpoutává se v nesmi-
Ťitelnou zápasnost. Na jedné straně touha po smyslové skuteč-
nosti, žizetŽiLi a vyžíti se v dojmové jevovosti, na druhé duchová
vášeů vlády: dvojí skutečnost st,ojí proti sobě v duši básníkově
z počátku rovnoměrně a mezi nimi zmítá se roztržená st,rádajíci
osobnost básníkova. V tomto mučivém dualismu, kter1il vytvo-
Ťuje většinu jeho díla, aby došel smíru aŽ v někter1ich knihách
posledního obdobi, jest Verhaerenťrv tragick;i pathos a jest i kvas
jeho vj'vojnosti i pŤíčina v bojnosti, až kŤečovité někde.

DŤíve než mohl postoupiti Verhaeren Ir rrové opravdovějši
objektivaci tvrlrčí, bylo těmto silám utkati se v zápase zcela
vnitŤním, vedeném na ntlž a rozbodávajícím svého nositele ra-
rrami t,ěžce se zajizvujícími. Ale tento zoufalJ' boj' jenž byl nad-
lidsk1fm bŤemenem tomu, v jehož nitru se dějstvoval, stvoÍil
teprve Verhaerena básnÍka v dnešním smyslu slova, Verhaerena
nám drahého, tv rce opravdovějšÍ a mohutnější skutečnosti ži.
votné, než jest pouhá smyslově jevová skutečnost knihy první.



Jest nade vše drlležito pro pochopeni Verhaerenovo uvědomiti

si, že jeho pozdnějši skutečnost básnická má hluboké koÍeny

v jeho z|tušenosti.
Tento temn1i zoufal;f boj rozpoutal sily básníkovy v zuňivost,

která obracela naposledy osten sv j proti sobě; tyto běsnící pro.

tivy proměnily nitro jeho v pandémonium; ony vrhly jeho duši

doslova aŽ na práh smrti a šílenství. TŤi knihy, Les soirs (1887)'

Les débd.cles (1888) a Les ftambeaux noirs (1890)' jsou kronikou

tohoto démonického zápasu rozeklané duše, s sebou rozpadlé

a propadlé halucinacím, jaké rodí jen noc ležící nad vodami

Kokytu. Život ztratil zde \rerhaerenovi, jenž byl v prvních dvou

knihách básnÍkem smyslov;fch orgiÍ, všeho světla, všech barev,

všech vrlní, každého tvaru, veškerého tepla a vznětu životného;

proměnil se v jedinj.mučiv1i fantom upíŤí, kter vyssál mu slunce

i všechnu radost duše. Není tu vnějškového světa než jako strrijce

paradoxních fantastickj'ch muk, riplného nejmrazivějšího osamo.

ceni, naprosté nemožnosti sděliti se s ním o nekonečné vnitňní

utrpení. Básník žije jakoby v tísnivém, ledovém, prrlhledném

žaláňi mrazu' v hluboké studni stínri, v zoufale prtisvitné ironii

světa podlunného. Hrr1za z vnitfního prázdna roztápává některé

verše v cloumavé, zraněné a bezričelné pohyby; churavá vrile

životná, která ztratila orientaci, pŤedmět,, cil, obrací se jinde

proti sobě posledními zbytky sil, zatíná drápy sama v sebe a sápe

se v kusy. ,,Nenasytně.., ,,Skála.., ,,Neblahá hodina.., ,,ZemtiL,,,
,,Mráz.., ,,Bárka.., ,,osudnf květ.. jsou básnicky jedinečné zá-

pisy krevního písaŤe vlastní mučené bytosti, činěné v temnfch

podzemních žaláŤích v pieletavém plápolu čmoudn1fch smolnic.

Tento obraz není rétorická nadsázka, jest doslovná pravda:

básník sám jest, nerlprosn1fm pozorovatelem své nemoci smrtelné,

experimentátorem vlastnl agonie, jenž ji sleduje krok za krokem,

nerlchylně až k branám nemožnosti a absurdnosti. VytváŤí vy-

znání bolesti, mythus šilenství, náboženstvl smrti; chce ,,věÍiti
v šllenstvl jako ve víru..; chce jíti,,za bláznovstvím a jeho

slunci..; rozum jeho zemŤel proto, že, pravl, ,,ztŤeštil se za ja.

kfmsi absurdnÍm a červenfm císaÍstvÍm... Jen v některJ'ch ver-

šÍch Baudelairov1ich a Ver]ainov1ich nalezneš na chvíli vzdáleně
podobn1f paroxysm muky, podobně blouzniqf kult bolestivého
nekonečna, obdobně znásilněnou zvrácenost pocitri, jež vrhá se
sti.emhlav a extaticky v tcr, od čeho všichni ostatní prchají.

Vnějškovf svět proměnil se zde Verhaerenovi v zákeinou fan-
tomatickou nestvriru ohyzdnosti a ošklivosti, která má ričelem
proniknouti v jeho duši, usaditi se v ní, zdolati ji. Jak zapome-
nouti toho v;fkiiku děsu, té vjčitky vražděného: oh mon dme de
soir, ces Londres noirs qui trainenl en toi? Ajakvfznamnéaplné
smyslu, že básník, jemuž bylo souzeno, aby později vztjlčil ve
sv1fch verších moderní veleměsto jako orgán Životní naděje nad-
osobní, prot,rpěl si nejprve až clo šílenství jeho halucinaci!

Že tento nadlidsk;f zápas byl provázen i utrpením tělesn;fm,
těžk$m strádáním rrervov;lm, o tom není pochyby čtenáii do.
tyčn1|rch veršú Verhaerenovych; avšak že by nemoc tělesná byla
jejich tvoňitelkou, to vyvrací již prost;f fakt, že básník nemlkrre
a neněmí pod těmito bolestmi a mukami, n]i'brž ze všech sil
snaži se ovládnouti je svou tvoňivosti, pňetvoŤiti je, zmoci je,
změniti jejicb ráz a směr, vyiešiti jim i sobě konečn;f typickjl
osud - již to dokazuje, že jsou dramaticlro-psychické a že koŤeni
se ve sváru a roztrŽce duše.

A právě v l,éto naprosté vnit,iní poctivosti, v této nesmlouvavé
nerichylnosti, která doverl]a dotváieti logikou ut,rpení, nic ne-
kňivíc, nic nebarvíc, nic nelíčíc, jež pňipodobnila se s největší
věrností jejimu zákonu, kter;f musil se ji jeviti jako pŤedměu
mimoosobní a nadosobní, byla pro básníka spása. Ve chvÍli, kdy
vyrazil v Čern1fch pochodních svŮj vj'kňik, rvoucí jej neodvratně
v záhubu jako ssav5 vír maělstrÓmu, ,,7e suis l,i 'mmensément
perdu,, ,kdy svedl své zorrfalství s jedinečnou exaltací enthusiasmu
v jrrrenovatele vesmírně nekonečného, v naprostou hodnotu a sílu,
v tu chvíli-a to pochopil Johannes Schlaf znamenitě ve svÓ mono.
gral.ii - zakle| tvrjrčí objelrtir'ací nemoc' svár i stráze ve svrij
básnick1|. čin. Vytvoiil v sobě ten ethicky nadosobní orgán, jenž
činí z umělce tv rce, ze spisovatele básníka vladaňe, bez něhož
není heroismu: amor f ati nazyvájej Nietzsch e,krÓt'duch Slowacki.
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Básník, kter;i později povede lidst,vo k radosti - vers la
joie -,  pronáší po t l louhé době po prvé slovo ' ,radost..pŤi pÍed.
stavě, že naplni se absolutno a že propadl již šílenství! Z temného
tragismu - a toho není možno sdostatelr zrlrirazniťi a zptizvuč,.
niti - roste dílo básníka neobmezen}ich, nekonečn1ich nadějí
a rozpětí moderního člověka; a proto jest jedině veliké a pevné,
Že koŤeny jeho byly záhy svedeny hluboko v tuto proserpinskou
ňíši a záhy se v ní do široka rozrostly.

V nejbolestnější r1fhni vnitňních svárri a muk byi í,akt,o ukut
básrrík, kter1ir pŤepodstatnil později touhu v jistotu a hoňe v sílu,
jemuž nekonečná vzdálenost cíle byla právě zárukou zdaru, jenŽ

slavil ,,pňístav dalekjl, ale jist;f, na samém konci moŤe.. a kter;i
rameny zabírajícími nekonečno chtěl vyloviti z krouživého ryt.

mického běhu věcí ,,tajemnou skutečnost..' &bY ,,uspoÍádal podle
ní pŤíčinně Život a krásu...

Byl sám podoben svému nezapomenutelnému kováŤi, jak vzty.
čil jej mythicky velce ve sv;fch pozdějších Villages illusoires:

,,V horoucí zlaté žároviště, vládce a pán sobě sám, uvrhl odboje,
smutky, hněvy, ki'eče, aby dal jirrr kalení a jas ocele a blesku...

Tvťrrčí objekt,ivací promítl nyní Verhaeren svá muka a hoňe,
své horečky, mriry i děsy ve svět vnějškoq , zaklel je v postavy
zjevujícÍ se mu na jeho cestách a toulkách, p l symboly, pril
funkce životné myšlenky světové a nadosobní, pod niž se nyní
podňaďuje se sv m osudem osobním.

Jest otázka, jakym dějem byla vykonána tato objekt,ivace?
Tim, že dal se světu a život,u on, kter se posud lakotně chránil

pro utrpení, pňi vší hrrize konec koncri pňece rozkošnické, byt
zvrácené a zvrhlé; Lim, že vešel ve svět a dochodil Se' on samotáň,
on vězeí, on podsklepenec' on zajatec vlastních sn , klamťt,
pŤeludťr a mátoh, skutečnosti jeho i svojí; že z vézně proměnil
se v poutníka, z močálu v bystť'inu a oblak, z tuhosti v tekutost
a plynulost.

To jest, základní jeho metamorfosa tvrlrčí, bez niž není možno
pochopiti správně díla i vyznamu Verhaerenova, a kt,erá musí

b1iti proto probadána a vyšetňena co nejpečlivěji.

Stefan Zlveig ve své monografii verhaerenovské, jinak milé
svou láskou k básníkovi a svou opravdovostí, 1rojal tuto objek-
tivaci jako osvobozeni se ritěkem od vnitŤní bolesti do vnějško-
vého svěLa; a vidí v tomto aktu symbolism ve smyslu goet}rovské
básnické zpovědi, vykupující z osobního hoŤe a trudu.

To jest však pojetí zásadně kŤivé, které znenrožriuje správné
pochopení a uvědomění si tvrirčího činu Verhaerenova.

Symbolism goet,hovslr;i7 jest symbolism v podstatě německ1f,
romanticko-individua]istick;i, symbolism zpol'ědi i odboje, od
Wertlrera pÍes Tassa až do Fausta; symbolism verhaerenovsk;i
jest naproti tomu z tradičniho rodu francouzského, privodu kla.
sicistického: jest nadosobní jakovšechna velká poesie francouzská
v tom, Že jest pluralist,ická, družná a družstevná, opsaná kruhem
ctností hromadn;Ích, enthusiasmem harmonie, horoucností sou-
citu, věrou ve shodu a dohodu všeobecnou

Verhaeren dochodil se mírg ve světě - pi1x jest sudidlo po
v;ftce klasicismu francouzského -, změňil sebe světem a svět
sebou a nalezl tak pevné qfchodisko pro"konečn;iÍ cíl svrij bás-
nick;i, jehož opravdu dosáhl ne v posledních, nfbrž v pŤed-
posledních sv1ich knihách, v La multiple splendeur,v Les heures,
v Les blis mout,anÍs: soulad se sebou i se světem.

Básník, kterého odmítali kdysi rizcí tradicionalisbé francouzšti
Jean Moréas a škola románská jako barbara a jehož pňivlast,ío-
vali si ]ehkověrně a ukvapeně jako Germána rasou a duší jeho
poesie rrizní němečtí essayisté literární, byl vpravdě ryzi Fran.
couz sv;lm idealismem objektivistick;fm, Svou vírou společensky
tvťrrčÍ, sam1ilm stylem svého cítění, myšlení, hodnocení. Jeho
pŤekrásnf Večer z BouÍn;irch sil, kcle položil sebe a celé své dílo
jako zrno obilné pÍed nesmírn;il objektiv naplněné budoucnosti,
naplnění čosr?, tím jedinečn11im posunem pokory i hrdosti vjedno
slité, jest velká báseĎ po v;itce lrancouzská, žhavá jiskra od-
prysklá pŤímo z žároviště duše národní. Na svého budoucího
čtenáňe v pŤíštic}r věcíc:h obrací se tu básník' na toho' jenž které-
hosi večera ',zrrepokojí jeho verše pod jejich spánkem nebo po.
pelem.., aby rozž}ravil jejich smysl, zapadl;i již do tmy; tohoto
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člověka-čtenáňe z doby prapravnuk , kdy bude již dovršena
tvorba společenské víry a vykÍesána z nejtvrdší nutnosti ves-
mírné láska a shoda, oslovuje llásník, aby mu pŤipomněl zpriso-
bem jedinečně krásn;fm ve své plachosti pŤipravovatelskj.smysl
svého díla.

C omprenez-vous pourquoi mon vers vous intorpelle?
C'est qu'en vos tempr quelqu'un d'ardent aura tiré
du coeur de la nécessité méme, le vrai,
bloc clair, pour y dresser I' entente universelle.

Již chápete, proě k vám má obrací so věta?
To proto, z vás Že kdosi vÍelf v tento čas
z nutnosti samé vzal již pravdu, skály jas,
by vztjčil na ní shodu veškerého světa.

Není náhodné, že v básnické knize Verhaerenově' v níž do.
vršuje Se tato tvrirčí pňeměna, v níž skutečnost společenská obje-
vila se mu po prvé mravně nadosobni mocností a měrou' v Les
apparus dans mes chemins, vyskytují se postavy tradičně nábo-
ženské: svat]i Jiňí, ch]flící se k básniku se sv;im světeln1i'm kopím,
čtyii světice těšitelky' ozdravovatelky, vykupitelky z duševní
nekázně a mravnÍho neladu. Jest, lhostejno, že básník nemá víry
církevnické; cítÍ pÍece nábožensky klatlně, neboť tento velikf
pi.erod děje se v něm sub specie národní víry tradič,n1. Kdož se mi
zjeuili na cestách, tato kniha obrody Verhaerenovy neni tak
vzdálena nebo dokonce protichridna sbírce Verlainova obrácení
lÍoudrosti, jak namlouvají svémtr čtenáňstvu Z*eig, Bab nebo
Schlaf. Stačí, pňipomeneš-li si z této knihy pouze pŤelud ,,dobrého
zakukleného rytíňe v tichu jedoucího.. _ bon cheualier nnsqué
qui cheuauche en sílcncé -, S rrÍmž stŤetne se cestou básník a kter1f
protkne jeho staré hŤíšné srdce sv1fm kopím, kter1i sestoupí pak
s koně, a vloživ ledovj prst své že|ezné rukavice do rány, o}rrodi
nitro básníkovo, abys procítil pňímé pňíbuzenství Verlainovo
s Verhaerenovfmi básněmi rázu ,,Svatého JiÍí.. nebo ,,Světic.,.

A stačí srovnati tohoto poutníka-básníka s poutníky byronov-
skfmi nebo s naším máchovsk;fm pout,níkem, spěchajícím ,,dlou-
hou lučinou ku cíli, než ť:err'ánky pohynou.., attys postiehl celf

rozdll dvojí doby básnické, dvojího stylu životného i uměleckého.
U Byrona a všech, kdož souvisejí nějak s jeho romantismem'
bezcílná horečnost psance childe-haroldovského, prchajíciho ze
svého národu, ze své společnosti' ze své doby a vyhledávajicího
v cizině jen hroby a zÍíceniny star1ich zašlj'ch kultur, to jest

pÍeludy a stíny' - u Verhaerena poutnik vnikajícl každ1fm svfm
krokem pňimo do struktury, do tkáně své nadosobnÍ skutečnosti,
své skutečnosti skutečnější, než jest pouhá jevovost dojmová.

Teprve nyní, když byl nalezl skut,ečnější skutečnost, opravdo-
vější i pravdivější, neŽ byla i barevně smyslná skutečnost jeho
prvních orgil vlámskfch, i bezkrevná a beztvará skutečnost šíle.
nfch halucinací, poznává básník vinu své minulosti a dovede
ji nazvati pravym jménem: ,,Byl jsem zbabělf a v malicherné
pfše uprchl jsem ze světa..; teprve nyni chápe jasně svrij básnickf
tvr1rčí cíl: ne lakotiti malodušně na svém iri a lrultivovati je pro
hru rozkošnickfch sensací, nfbrž vrhnouti je obsažnfm, tvtlrčím
gestem jako hrst zrní v pŤítomnf život, aby bylo mu setbou
a vrátilo se svému rozsévači obohaceno o media, jimiž projde.
odtud bude již v rrlznfch obměnách opakovati: Znásobůuj se!
Dávej se a vydávej se neustále a všemu! Rozpoutej a rozptyl
svou bytost v miliony bytostí! Zabet jt co nejvtce z lánu pií-
tomnosti. neboť ona nenl nic než běŽné všední jméno na ozna-
čenou věčnosti! Znova a znova vrhej se v tajemnf vlr věcí, bez
bázně, že v něm utoneš ! Tato báze jest právě hňích malodušnosti,
jedinf opravdovf atheism srdce.

odtud ustá]eno jest již básnické poselství Verhaerenovo, tak
pÍtbuzné kňepce ritočnému gestu Walta Whitmana, jeho tvrlr.
čínru postoji pastfňe lidu, oráče dob, časťrv a pokolení, rozsévače
rarlosti, víry, síly, enthusiasmu.

All eeema beauliíul to me.
I can repeat over to men and women, you have dono sucb
good to me I would do tho same to you,
I will recruit for mysell and you as I go.
I will scatter mysolÍ among men and women ae I go,
I will toss a new gladness and roughneaa among them.



Všecko zdá so mně krásné.
Mohu opakovati mužtim i ženám: Učinili jste mně tolik dobra,
že chtěI bych učiniti totéž vám.
Chci obnoviti se pro sebe i pro vás' jak kráčim,
chci rozptfliti se mezi muŽe i ženy, jak kráčím,
chci vrhnouti nové veselí a novou bouilivost mezi ně.

Takto nalezl Verhaeren, jak bylo několilirát,e ňečeno a častěji
ještě opakováno a vykňikováno' smysl pro realitu modernÍ, a právě
moderní' to jest technickorr, továrenskou, velkoměstskou, civili-
sační, jíž posud znevažovali si moderní spisovatelé jako beztvaré
ohyzdné syroviny, vymykající se básnické stylisaci a vzdorující
jí, nebo již míjeli se zavŤen;Ím zrakem, obrácení do sebe, propadlí
fantomrim vlastního nitra. \Ierhaerenriv tvrirčí čin jest pr;r právě
v tom' že objevil tuto novou krásu, karakteristicky tvrdou, drsně
pŤímou, strukturně nahou, že na|ez! vlastní uměleck;Í vJ,raz
dnešnímu světu i člověku, podňizujícímu se cele ve všech činech
logice rispornosti. Tak stala se moderní velkonrěsta pr niyslová
se sv1imi hemžiqfmi ulicemi, oškliv;fmi, pravorihelnfmi iovár-
nami, hlaholn1i.mi nádražími, rozječen1imi bursami, pňeplněn;imi
zvíňen1fmi pŤístavy, Ťvav;i'mi zábavními místnostmi. se všemi
tvrd;fmi tvary, kŤiklav;i'mi, nelomen;imi tlarvami, se vší straka-
tou neŤestností a horečnou tňeštivostí inspirací jeho tvorby bás-
nické, v níž došly symbolicky monumentálního pojetí i 'po-
dobnění základní, v;frobné a tvárné síly moderní: mechanisnr
technick;Í, organisace pracovní, světová tržba, obchod i hospo-
dáŤství; t,ak stal pr;i se Verhaeren dovršitelem toho, co započal
Zola; tak pr;f jest pňekonána štítivá nechué archaistickélro ro-
mantismu k technick;im skut,ečnostem moderní civilisace.

-Tyto risudky nejsou sice pŤímo nepravdivé, ale nepodávajÍ
také pravdy celé _ ta jest, jak tonru již b;f vá, mnohem Jožitějši;
zejména však nevystihují správně rázu a v;iznamu tvrirč:ílro činu
Verhaerenova, sdružujíce jej s tvorbou Zolovou.

Požadavek stvoŤiti moderní mythologii odpovídajícÍ nové době
jest totiž zvlášťni ironií náhody podstatn;f požadavek právě *
romantismu nebo také pŤedromantismu, Sturmu a DránEu ně-

meckého. Již Herder z podnětu Hamannova o něm uvažuje;
již Herder žádá, aby byla čerpána nová mythologie z ,,oceánu
vynálezriv a zvláštností.., ktery na nás doléhá, z ,.nového světa

objev .., jež nás obkličují. A po něm romantikové Friedrich

Schlegel a Schelling usilují o novou mythologii na podkladě

,.naturfiiosofickém... Ve Francii zpri-sobem pňírodnicky fantas-

tick;fm symbolisuje nebezpečí boje s podmoŤím Victor Hugo

v Dělnících moŤe, Qiž Victor Hugo, na jehož společenském visio.

náňstvívdruhé části svého díla, veČtyrech evangeliích, pŤímo

navazuje Zola. Není tŤeba uváděti ani několik pŤím1|-ch pokusŮ

v době romantické o poesii vědeckou, ano dokonce technicky

strojnickou, aby bylo patrno, Že romantismu nebyl nikterak cizí

pocit současnosti, touha po aktuálnosti.
od symbolismu Zolova liší se symbolika Verhaerenova cel;Ínl

zpťrsobem svého vzniku: kdežto Zola jest všude popisn;f a vy-

tváŤí velikost jen hmotn1i'm nakupením látkov:fm, Verhaeren
naopak jest všrrde zcela lyricky rozžhaven;f a plynul;f a vychází

všude z orgánri své zmocněné stupřované osobnosti básnické:

co u Zoly zristává mohutnou, ale nrrtvou a těžkopádnou mašinerií
poetickou, to ve Verhaerpnovi žije a zpívá jako bolestně mučivá

Íunkce jeho živého já. To jes! rozdíl zásadn;f, kter;|r zamezuje,

aby zde bylo bledáno a nalézáno vnitŤní spŤíznění. Láska jeho

lr těmto pňíšern;fm moderním ve}koměstrim jest pŤímo podmíněna

tim, že živí jeho já, nadávajíc je noqfmi orgány, vytváňejíc

v něm nové funkce, zná'sobrrjíc jeho srdce. ,,Cítim, jak v nich

roste a rozněcuje se ve nrně a kvasí ná}rle mé znrnožené Srdce,..

praví v Les uisages de la uie (1899). Ne pro ně samy jako zajíma-
vou' novou a grandiosní kulisu' ne pro jejich dekorativnost
miluje je básník, nybržproto, že jsou bolestnou kolébkou nového

člověka. noÝého umění' nového života, nového náboženst,ví. Na-

dávají člověka nov;j'mi orgány duchoqi,mi, aby více a vášnivěji

i mocněji trpěl, myslil, bojoval, žil a miloval: více vykupoval
z časnosti, více získával z věčnosti.



Le siěcls et son horreur so condonsont on elles'
maig leurs áme contient la minute éternelle
qui date, au long des jours innombrables, le tempe.

StoletÍ s hrr1zou jeho v nich 6e ovšem hustí,
však duše jicb v tu chvíli věčnogti 6e I18tí,
jež ve dnl nesčetnu určuje čas.

Zde žije vědec-badatel na observatoŤích a laboratoňích: ,,Zde
člověk, jenž sourlí, mysli i chce, pňehliži a měíí sebe sdm,,; zde
žije tribun, kterf opravuje nespravedlnosť společenskou, jako
vědec drtí blurl, ,'napínající své Ťetězy od vesmÍru k člověku a od
lidí k Bohu..: až setká se myšlenka s činem, budou nepňemoži-
telny.

Neustále opakuje se u Verhaerena v této době pĚedstava, že
velkoměsto jest jakfmsi kelimkem, v němž tajemnou alchymit
bolesti, kÍečí, vfbuchrl a revolt taví se minulost a vzniká bu-
doucnost. Básník jest funkcí tohoto děje nadosobního a bezvě-
domého: ričastní se v tvorbě nové víry, nové krásy, nového boha
t,Lm, že naslouchá hlasrim života, že jd'e ,,za divokou v;izvou sil
jednomyslnych", ,,vers le sauvage appel des forces unantmes",
jak pěje v Les visages de la vie. Pathos kolektivnost,i, jak jej
chce sLvoŤiti Jules Romains v Ťadě děl veršov1fch i prÓzov;fch,
jest zde pŤedjat Verhaerenem a vtělen v umění jedinečné sÍly
visionáť.ské; a nejen Romainsova methoda tvr1rčÍ a stylová jest
zde pŤedstižena časově i silou činu básnického, nfbrž i samo
jméno, kt,eqfm ji kŤt,í její domnělf vynálezce: unanirnism.

Ve skupině tňí knih symbolick;ich - v lyrickÝch.sbírkách
Les campagnes hallucínées (1893), Les rilles tentaculaires (1895)
a v dramatické básni Les aubes (1898)- zpodobnil Verhaeren
básnicky rrizné tváňnost,i tohoto zápasu mezi star;fm a nov;im
svěťem, pÍi čemž podléhající venkov je nositelem tradičních sil
historick1fch a vítězící velkoměsto tvoňitelem nov;fch ritvarri život-
n ch, posud zajatfch v ošklivosti a muce pŤechodnost,i, avšak
právě proto lidsky jímavfch a umělecky karakteristick1ich'

Le réve ancien est mort ot le nouveau se Íorge.
Il est fumant dans Ia pensée et la sueur
des bras fiers de travail, dos fronts íiers de lueurs:
et la ville I'entend monter du fond des gorgeg
de ceux qui le portent en eux
et'le veulent crier et sangloter aux cieux.

sen starÝ mrtev, novf však so kujo;

ff í#:1:T5}TiJ'"",."':.Íť,tf ťff ffi !,
a město naslouchá, jak z hrdel vystupuje
těch, kdoŽ jej cÍti v sobě zrát'
a kiiěet chtěJí a jej k nebi vyvzlykaf.

Nic nebylo by více pochybené než pojímati tuto hromadnou
8ymbolisaci Verhaerenovu jako popĚenÍ nebo potlačení já bás-
níkova, jako ristup jeho v neutralitu, jako jeho zlhostejnění
a ustydnutÍ v t,rpnou desku, v níž zrcadlí se prostě vnějškové
pňedměty a děje. opak jest pravda: Verhaeren exaltací svého
já, nadšenÍm jeho lásky proniká a prostupuje svět hromadn1ir
a ztotoŽĎuj e se s ním naposledy : vychází Ze své osoby a žij e Život
nadosobní. Jeho osoba zesiluje se, množÍ se, vyr stá o všecko,
co dovedla obejmouti, proniknouti, prochvěbi, rozezvučeti.
Toto ztotožnění se se životem' se světem' s vesmirem blíži se
místy aŽ sebezbožněni. Mebhorlicky chce básník prodlužovaÍ,i
a stupriovati chvíle exaltace nejen sobě, ale i jinfm: všem lidem;
kultem nekonečné lásky, nekonečné odvahy, naprosté zhrdysmrtÍ
chce je proměniti v sebeurčujicí bohy a vladaŤe svého osudu.
DobŤe Ťekl Moe,kel ve své studii o Verhaerenovi, že má ,,magickou
moc sebehypnosy..; schopnost pŤevtělovati se v síly a mocnosti
i živly společenské i kosmické; a více ještě: vrlli i sílu tvoŤiti
i z jin1ich lidí poslušné herce ťrloh nadosobnÍch. VŠecky věci
a osoby spl vaji v jedinf nesmírnÝ vír exaltace všelyrické, jsou
rvány k žhavému st.iedu byti, vrhány do ohniska, o něŽ se Za-
žehují a pějí pak sqfmi plameny ertaLickf chvalozpěv živoba:
Verhaeren dochází v pŤetlposlednich knihách sv1fch k lyrice sbo-
rové nebo kolové, kde báseri podává dramaticky ruku básni
následujÍcí. odtažité pojmy _ la Conquéte, la Scíence, I Erreur,
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la Folie, Ies Cultes, Ies Ba1iémes, l,Utopie, le Verbe, la Vie,
l, Ef f ort - nedaly by v rukou jiného básníka nic neŽ trudné alegorie
nebo chudozvukou hru polohluch;y1ch mincí pojmov. ch, jak b;'li
jsme tolro nejednou svědky i u básníka tak opravdového, jako
byl Sull;'-Prudhomme; u Verhaerena jsorr to však bytosti jedi-
nečně viděné a pojaté, zápasící o něco, trpící někdy i strádající,
rrrčitého ritvaru rytmického i melodického, síly a živly rrrísty tak
zlidštělé jako elfi Shakespearovi. Jest ti jasno, že básník po-
bratŤil se s nimi a rozžehl je pak vlast,ním žárem, aby zalidnil
jimi jako dobyvateli rrrravní nebe nad lidmi, vyrvané mrazu
a tmě a získané Za mapu lodi lidské, ženour:í se znova a znova

ve vášnivé bezrnezi.

Et les flammes des horizons, comme des dents,
mordent le désir fou, dans chaque coeur ardent:
l'inconnu est seul roi des volontés sauvages.

A zuby obzor plamennfch zakousnou
se v každé srdce, zŽÍc je touhou šílenou:
jen neznámo smí v lím divym vlásti.

Tak zpivá básník v Bouflirgch silách (1902)' které se Znrjso-
,benou záíi (|906) jsou mně vrcholem uzrálého Verhaerena. .Iako
tňi čtyňi lyrické knihy pť.edchozí byly vyrazem pathosu básní.
kova, tak v těchto dvou sbírkách jasně hoť'í čist.fm plamenem,
od dymu již vykoupenym, ethos tvrircťrv. V Městech a v Kraji.
nách dob;fval vášniv1fmi ritoky ne již vnějších jevri pi.írodních,
n1ilbrž ritvarri společensk;ich a kult,urot,vorn;/ch a pi'ivlastĎoval
si tyto nové skutečnosti liclského ilsilí hromadného objetím často
plamenně ničivÝm; nyní odtrhl však pŤedrážděn;Í zrak svúj od
bolestnících šifer, které píše žár stňedisek lidsk;fch na obzor
pr}lnoční; odvrátil jej od pit,oreskní jevovost,i, aby jej složil na
skutečnostech tvoi.ivé a bojovné duše lidské jako na hlubších
pť'íčinách všeho dění a podnikání a očištčn;i' a sesílen;i jimi obrátil
jej naposledy na všecko nejsladší a nejprostši, zce|a základné

a kladné na zemi a pod sluncem.
Poesie Verhaerenova stává se nyní - a to zase clokazuje její

r'yze francouzskou duši - odt,ažitou: odhmotriuje se, duchovni,
logicisuje se. Kolorism často diíve d1fmn1i, temnosvit čast,o bouň-
liv;-ri ustupuje melodi.:kému jasu, líbezné světelnosti, duchové
vyváženosti, tyzi vykvašené a sevňené kresbě medailonové pÍímo
pňehlednosti a vázanosti. Verhaerenťtv verš r.azí nyní dokonce
marimy mr.avné o jedinečné hutnosti a zpěvnosti lidov;Ích ňíka-
del a piísloví. Co jindy rozlévalo se plápoln;fmi požáry po cel;1ich
stranách, jest nyní poutáno, pÍebír.áno, tŤíbeno, sléváno dlou.
h mi utajenÝmi ději zabstrakt ujícínri v jeden rlva verše tiché,
podletně lahodné dalekozrakostí.

Toute la vie est dans I'essor.
Život, toť jen vzlet.

Vivre, c'est prendre et donner avec liesse.
ŽIt, Loí brát i dávat s radostí.

Et nous croyons déjá ce que d'autres sauront.
A my věňíme již' čeho druzí poznají.

Celui qui prouve et sait vaincra celui qui croit.
Kdo dokáže a ví, pŤekoná toho, kdo věÍi.

Toute la joie est dans I'essor.
CeIá radost jest ve vzletu.

Tout est jeune, tout est nouveau sous Ie soleil.
Všecko je mladé, všecko je nové pod s]uncem.

L'heure est belle comme la gloire.
Hodina jest krásná jako sláva.

La mortl Sans elle jamais l'éternité n'apparaitrait nouvelle.
Smrt! Bez ní věčnost nezdála by se nová.

Il faut aimer pour découvrir avec génie.
Musíš milovat, abys geniálně objevoval.

Admirez I'homme et admirez la terre
eť vous vivrez ardents et clairs'
Podivujte se zemi, podivujte se lidem
a Žíti budete v jasu bilém.



Le monde est Íait avec deg aBtreg et deg hommog-
Z lidi a bvězd svět složen jest.

Notre force est en noug et noua avons souÍíert.
V'nás jest našo sÍla a my trpěli.

Áucun ne se demande ou son r6vo finit.
Netáže ee nikdo, kdo aen jeho konči 8e.

La sagesBo s'assied I mi-c6te des monts.
V polou vrch sedá moudrost.

O clair et p,r" lroment d'or} I'on chasso I'ivraio.
Je jaena, čista pšenice, z niŽ jsi koukol vymltl.

Changer! Monterl est la rěglo la plus proíonde.
líěnitil Stoupati! To nojhlubšÍ je zákon.

Ce qui Íut hier le but est l'obstacle demain.
Co včera bylo cÍlem' jest zítra pÍekážkou.

Tvťrrčí postup Verhaerenrlv bfvá dvo.ji: jednou monistick$,
jindy pluralistickf. Ukazovati jednotu v tom' co jest rozděleno
a co se sváĚí' sváděti poznatky nejrrlznější v jednoho jmenovatele
hrdostí, silou, uvědoměnÍm, v lÍ, enthusiasmem, šílenstvím, po-
jímati cel svět v nekonečno rozhozen]r jako ritly jedné nadlidské
bytosti, jejíhož obrysu musí dor st,i, jejíž siluety musÍ naplnit,i
člověk, - toé jeden jeho typíckjl zprisob tvrlrčí. Jindy jednotu
skutečnostnou rozkládá a ukazuje podpovrche mzrlánlivěvyhas-
lfm a klidnj'm svár světri, sil, živlrl. obojí zp sob je však podstatně
revoluční: nepŤijímá skutečnin, jak se podávajl, nfbrž získává
skutečnost pŤetvoŤenÍm a dotvoňením. Seul etíste celuí qui cťée _
jen kdo tuofi, etisluje. Skut,ečnost' ona opravdová' nad čas a jeho
změny položená, k niž Verhaeren dochází v t,ěchto vrcholnfch
knihách, jest tvá tvorba: není jiné mimo ni.

Toto poselst,ví jest pojato Verhaerenem zŤejmě jako titánskf
odboj proti bohrim nebo Bohu. Knihy jeho znova a znova hlásají
nutnost sesazení Boha a zbožštění člověka.

L'homme dang l'univerg n'q qu'un maltre,lui-méme' I et l'univers entior eet co maltre,
danc lui. Člověk ve vesmíru nomá Jiného pána než 8ebe a cely vesmír jest tímto

pánem v něm. (BouÍlivé síly, str.79.) Et lo monde, roulé dans les métamorphoses, I
aprěs avoir eu foi en Dieu croira en soi. A svět kolotajicí v proměnách, když byl
věŤil v Boha, bude věÍiti v sebe. (TamŽe' str. l35.)

A v Znásobněné záňi čte se v básni Horoucnost na str. 157 tato
sloka:

Nous apportons, ivree du monde et do nous-m6mes
des coeurs d'hommeg nouveaux dans le vieil univers.
Les dieux sont loin et leur louange et leuf blasphěmo;
notre Íorce est en nous et noug avons soufÍert.

Ve vesmír starf novfch lidí srdce setbou
my pňinášlme, světem, sebou opilí.
Daleko bozi s chválou jich i jejich kletbou;
je našo sila v nás a my jsmo trpěli.

Poslední cíl jest zlidšt,ění všeho, co b;llo drulrdy nadlidské,
božské. ,,Ti, kdož byli v tlobách liturgick;fch bohy, zlidšéují se
a jsou jen vaše ideje.. (BouŤlivé síly' 147). V;fpočtem, pŤezvědem,
odvozením zkrotí člověk ,,šílenou a starou náhodu... Pozvolna
všemohoucnost boŽí se hrouti a otěže světa spadají v ruce člo-
věka: intelekt lidskf ničí osud: ,,v le osudu stává se více a více
vťrlí lidskou.. (BouÍlivé síly' 148).

Tato tvorba clěje se tedy podle Verhaerena postupnÝm roz-
kladem bohri nebo Boha. Nejprve bozi zalidriovali nekonečno
a modlitba nebo kletba ne rozvíjela, n1fbrž roztínala poslední
záhady. Bozi ustoupili Bohu a ten ustupuje nyní skutečnosti
nejskutečnější: člověku, kter;i zbožťruje sám sebe bezmezím své
vrile, touhy' snahy' heroismu, lásky, poznání. chtíti nemožnost'
jiti za nemožností v nekonečno, v bezcílí, hleděti stále nad sebe,
jíti stále pi.ecl sebe, nestanouti, nespočinout,i - taková jest
t,iťánská morálka Verhaerenova.

Il íaut en tes élans to dépassor gans cesso'
étre ton propre étonnoment,
gans demander aux dioux. comment
ton íront résisto i gon ivresso.

Ty stále musiš chtÍt so pŤokonati'
sám sobě na div, na rižas,
však netaž boh se, jak ae
ochrániš hlavu od závrati.
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Někde toto titánst,ví blíží se zvláštnímzprisobempragmatismu.
o tom, co jesť pravda, co blud, rozhoduje Verhaerenovi síla,
život,, rispěch; živob jest strdid]em pravdy, ne opačně: pravda
sudidlem života; nic nesmí obmezovati lidskou touhu po abso.
lutnosti.

Partons quand méme, avec no[re áme inassouvie,
puisque la force et que la vie
sont au deld des vérités et des erreurs.

Ó jedme za tim, o čem duše nenasytná snila,
poněvadž pŤece Život, síla
jsou mimo pravdu, mimo omyly.

Poslední skutečnosť a mÍra všech věcí jest tedy Verhaerenovi
člověk, ne Brih. Br1h podle Verhaerena jest iluse: postupnlfrn
rozkladem star;irch ideálr] theologick;ich vykukluje se člověk jako
skutečnost nad všecky skutečnosti; člověk, zbožš|lující sebe sám
sqim risilím sboroqy'm a hromadnym, objektivujícÍ se ve společ-
nosti co nejspolečenštější' to jest nejdružnější, sepjaté k sobě
co nejriže.

odtud neustálé jeho vj,.zvy k všeobecné dohodě světové _
l'entente universelle -, k vzájemné lásce a k vzájemnému po-
divu: ,,sním o světě radostnějším, lrde Se lidé sobě neustále podi.
vují..; odtud jeho láska ke všemu, co proudí, plyne, proniká,
leptá a prostupuje, ke všem živlťrm a činitelrim, které zkapal*
riují tvary ztuhlé a pevné a svádějí je v jednoho jmenovatele:
od vzduchu, vody, záť.ení slunečného, tepelného a světelného
až do silnic a drah všeho druhu, prostupujících a objímajících
a poutajících zemi, do zlata a jinych obchodních měnidel a pla-
tidel. Již ve \rilles tentaculaires velebil Verhaeren moderní vele-
město jako takového jednotitele, jako nesmírnou pec tavíŤskou,
v níž slévají se v jednu masu všecka plemena, všecky národy,
všechna náboženství, ano i všecky jazyky:

. . . les Babe]s enf in réal isées
et les peuples fondus et la cité commune
et les lanEues se dissolvant en une.

; ;::::ll.#:Y"1l,::':*:"ové slili,
i jazykové v jedinÝ se rozložili.

To všecko ukazuje s bezespornou jasností tizemí Verhaerenovo
na duchovém globu dnešní myšlenky básnické' Verhaeren jest
typickjl naturalista l11ricki1: tvrirčím cílem jeho jest dithyram-
bické rozpoutání skutečrrin i skutečností positivisticko-pňírod-
riích, jejich lyrická eraltace, jejich zlidštění a tím zbožštění jako
funkcí a skoro d pňíštího člověka-boha;titánsk;i odboj jest mu
tvorbou po v;í'tce, analysm aŽ vědeclr;-f jako u všeho nepť'ímého
realismu jeho ná-strojem: člověk jest rozložen;f Brih. . . Verhaeren
jest na tu dobu dovršit,elem positivisťického naturalismu v poesii
francouzské, jako ve své době b;'li jimi Rabelais nebo NIoliére
nebo Diderot.

Naproti němu t1ičí se básnicky tvrirčí postoj jeho protinožce
Paula Claudela a duchriv s ním spňízněn;Ích. Jim Br1h naopak
jest skutečnost po vyt,ce, skutečnost nad všecky skutečnosti:
ens realissimum, byLost nejbytnější: t,itánsk.Ý odboj proti němu
jest zde zaslepenost a netvoiivost sama; člověk tvoť.i zde jen
potud, pokud poznává Boha; všecka fakta jevová i duchová,
všecky skutečniny i skrrťečnosťi maji hodnot,u pouze jako po-
dobenství jeho, stupnč k němu, odrazy i odlik;' jeho: během
básně odkuklují se ze své jevové samostatnost'i a zabstraktfiuji se
v symboly a poukazy na něho. Poznávání básnické jest u Clau-
dela poznávání po v1ftce dramatické: člověk poznává ostatní lidi
jako spoluherce v dramatu, jehož plán určen jest ProzŤeLelností,
jehož slova jsou již napsána a vložena v rista hercťrm, kteŤí odchá-
zejí, kdyŽ byli dopověděli své poselství... Tvorba Claudelova
jest podle toho dramaticko-inbelektualistická : zabstraktůuje svěL
a Život v jednot,njl plán ideovf. NenÍ skutečnost.i, která by j"j
mohla pňekvapiti nebo udiviti: každá, i sebeclěsivější, i sebe-
lrrťrznější, jako válka světová, jest mu jen látkou pro děj zab-
straktĎovací, jest mu jen něčím. co nazírá pod zorrr;Ím rihlern
dramatičnosLi prozňetelnostné: má a musí pŤispěti k pozrrání
Boha.  .  .



Titánské bezmezi a titánsk1i odboj nenÍ u Verhaerena cílem
sám so i, byé se někdy takt.o tváŤil: jako u všech velikfch re-
volucionáŤťr a reformátorti Írancouzsk1fch jest jen pŤedsíní nebo
branou k idyle. Jak Verhaeren stárne, t,ak vykukluje se tento
jelro titanism jako prostŤedek k cíli, k poslednímu cíli trásníkovu:
ke štěstí všeho lirlského rorlu a ovšem pi'edem ke štěstí lidského
jeclnotlivce, žijíc,ího v souladu s lidsk m celkem. Pozemsk;.i ráj
a Život v něm, pokojn;l, lahodn;i a bezpečn;i, poněvadž opňen;Í
o mravnost práce a vykoupen;-í' odvahou revolty, takov jest
poslední cíl básníkťrv, jak prokmitá jasněji a jasněji po.sledními-
nebo lépe pňeclposledními, poněvadž poslední knihy Verhaere-
novy La Belgique sanglante a Les ailes rouges de la guerre jsou
rázu zcela jinÓho - básnickymi sbírkami uzrálého Verhaerena.
Ráj zemsk1i, vyt,voŤenj. lidskou prací a vědomou radosl,í z ní
a postaven;f ve vědomé vzpouňe proti ráji náboŽenskému' po-
smrtnému, takoqf jest posledrrÍ básnickomyslitelsk;f symbol Ver-
haerenriv z jeho knihy Les ruthnes sout:erains (1910). Eva, vy-
puzená kdysi z ráje, nalézá kteréhosi dne znova jeho bránu,
tentokráte otevÍenou; nic nebrání jí, aby v něj nevstoupila; ale
ona odmítá poz1fvajícího prahu, neboé její ráj jest již jinde: v díle
pozemském, v rozkoši pozemské. Tragism verhaerenovsky vy-
bíhá v iclylu, jako v ni vybíhá vžclycky dí.íve nebo později nat,u-
ralistickf lvrism a civilisační optimism.

Ráj Verhaeren v jest, básničtější obdobou stŤízlivé zelináŤské
zahrádky Canclidovy, a jeho pňíkaz pokrokového clělnictví ''mais
il faut cultir'er son jardin.. - ,,ale jest tŤeba vzdělávati svorr
zahradu.. -opakoval s lyrick m ent.husiasmem a v roztančené
sebehypnose nesčíslněkráte Verhaeren' jako jej v usmčvavou,
laskavou podzimkovou skepsi pňeložil z vr.stevníkťr Anatole
France a ve ve]eobjemnou laickou bibI Čtyr evangelií rozvodnil
Émile Zola. .Iim všem pr"ecljal jej ovšem dávno veliky fabulista
šesLnáctého věku, vášniv]i' cbitel vědy právě jako Vcrhaeren a ve.
likf tvrlrce slovnf jako Verhaeren, Flal.elais, a vtělil jej ve svrij
sen pokojného království selského, <laleko mimo všechen feudálně
válečn heroism a romantism.

Hadostí z prosté jevové skutečnosti, rrastňádané dějinami v ně.
kolikerou vrstvu' knihou, jíž pr'ostupuje mocn poliojnj' orldech
člověka drlvěí.ivě sedícího na této pevné bezpečné zemi, jest
Yerhaerenova básnická chvála rodné pridy Toale la Flonclre
(1911). Sednr let vytváŤel po cyklech tuto sbírku své blrgnické
lásl<y, v níŽ jako by vrátila se umělecky zmohutnělá, synlÍorricky
propracovaná, thematicky vykoupená ozvěna jeho první knilrv,
koŤenná láska rorlné hroudy: pňíroda i lid, historie i pť"ítomnosl,,
mrtví bohat;fňi jako bezejmenné funkce gesta hromadného' tra-
dice i civilisace. . . všechno jest zde jen proto, aby ujisťilo človťlka-
vladaŤe o bezpečnosti jeho štěstí, věky budovaného, mrLr'Ýnri
pokoleními pŤedkr) jemu odkázaného a jím zorganisovaného a do-
tvoieného.

Idylismem v tomto smyslu civilisačních hodnot ethick1fclr rre-
sena jest i Verhaerenova trilogie dťrvěrné milostné lyriky les
heures, Hoding: Hodiny orlpolední, }Iodiny svět,lé, Hodiny ve.
černí (1905-1911). Ne lásku démonickou, ne lásku šílenst,r,í
a lásku nemoc' ne lásku tragickou, ne temnou osudnou moc vášně
zp1vá zde Verhaeren, n1fbrž lásku manželskou, dárkyni klidu
a pokoje, tvrirkyni vnitŤní radosti, lásku, která má bezpečné
vědomí svého trvánl, poněvadž ,,nic na světě nikdy nezakaií
naší jásavé bytosti.,, lásku, jež nezávisí již na kráse t,ělesné, ,'Po-
něvadŽ naše duše jest pňíl iš hluboká...

Tomu, kdo rozumí opravdovému pat,hosu drarrratickémtr, poví
mnoho o pravé tvrirčí polaritě Verhaerenově i poslední jeho báseri
scénická Hélěne de Sporte (1909). Co b1fvá u opravdového básníka
dr'arrratického porrlrou podmínkou tr.agičnosti a jejím v]i,chorlis.
kerrr, jest zde již jejím naplněním: dar pÍílišné nad]idské krásy
ničí Helenu, choé Menelaovu a Ijaridovu, pouhou svou jsoucností;
zprotivuje ji jí sarrré, takŽe pÍed sebou jako pi.ed zlem prchá
v klín smrti. Vracejíc se do Sparty, netouží Flelena po ničenr než
po klidu; nechce ničeho neŽ zniknouti věčného nepokoje, kterjl
rozviňuje bezctěky kolem sebe a kterj stňídou pi.ílivtr a odlivu
vrací se k nÍ a rozrušuje ji; jest to Helena resignovaná, Flelena
kajicná mohlo bv se Ťíci, kdyby šlo o Maudalenu a kdyby byla
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vinna hrrizami, jež bezděky prisobi. Ale ani ve Spartě. u krbu
svého zákonného chotě, nenalézá pokoje; i zcle zrrova sijeproti
své vrili kolem sebe šílenství, vraždu a smrt; a uteče-li se posléze
do pňírody, ani zde není pro ni klidu: i ze]e vzbuzuje žádost ve
Íiaunech, najadách, bakchantkách, jimiž oŽiven jest, arrt,ick1f les.
Nezbfvá jÍ než poslední Írt.očiště snrrti. Nemohu zb1i'ti se dojmu,
že tato antická báseri scénická jest tvoŤena z ducha piímo proti-
antického : kŤeséanského a určiběji ještě : protestantskéhcl. Básníl<
se svou niternou polaritou stojí mimo tragické vidmo, jímž opi-
suje svťrj dramaticko-tragickf svět, v jakémsi tmavém mraku
mravním, kter jej prostě popírá. Není v dramatické básni
Verhaerenově toho paradoxního pňitakání démonicko-životn1iim
živlrlm, pŤes všecko a proti všemu, onoho: blahoůečím ti, živote,
silo a kráso, pŤes smrt a za smrL, kterou pňinášíš, - v němž jest
opravdovli pathos tragicklf. Naopak, Verhaeren jako by zde jen
ňikal: Běda pňílišné kráse! Běda vší krajnosti, všÍ upňílišenost,i,
všemu zámezi životnému! Prokleta a zloňečena bude taková
krása, neboť skrze ni pohoršeni na svět pŤichází. Běda všemu
pť.írodně divošskému a osudovému, co kazí dílo civi]isační; po-
koje mu nebude, pokud samo vlastním jedem nezhyne!

A zcela irlylická, bukolická místy jest i inspirace poslerlní pňed-
válečné knihy Verhaerenovy Les blés utouuants, Rozulnčné obilí
(1913): básník vyvolává pňíznaěné postavy rodného kraje, stat-
káňku, hudce, dňevěnkáňe, formana, zahradníka, past;fŤe, starce,
staŤeny, žnečky, zamilované dívky; pŤihlíŽi láskavě ťrčastn;fm
okem k pravidelné rytrnické stňídě počasí ročních, svátlrri, prací
a záhav; kreslí v;iraznou zhuštěnou linií dňevoryteckou kraiinnou
rlekora ci větrn..ich ml;f nri ; vytváií olrširné rozhovory venkovské,
meandrovitě vinuté - všecko porlivně ťypické a viděné bou zvlášt-
ní pohodou zralého podzimkového oka, jež upomíná pňímo někde
na starÓho [,a Fontaina, velikého dělníka verše francouzského,
k jehož strofické členitosti a klidné veršové reliefnosti jako by zde
místy pŤiblížila se v11ibušná a ritočná druhdy síla Verhaerenova.

Jest, nutno doslova věĚiti větám, které napsal básník ve věno-
várrí ke své knížečce La Belgique sanglanÍe: že autoru nebylo

rrilidy tak velkého a náhlého zklamání jako pŤítomná válka; jest
doslova pravda, co praví dále, že po zklamání tomto domníval
se neb1iti již tím člověkem jako dňíve. Duši takto za|ožené a takto
ustálené a vytňíbené myšlenkovou prací let, a let musilo b ti
utrpením a mukou nad všecko ponryšlení, když zŤela, jak to, co
pokládala za skutečnosti jedině pravé, nad každou pochybu po-
vÝšené, kácí se v praeh jako kartové domky; když jako d;Ím
choré hlavy byly odvanuty víra v bratrství národ , v dohorlu
a pÍátelstvi vesnrírné, v enthusiasm kolektivistick;i, idealisnr
společensk1f, pŤesvědčení unanimistické; když tam, kde domní-
vala se viděti jednotu, rozeviely se náhle propasti protiv nesmi-
Ťitelnych, záští smrtelného; kd;,ž to, co pokládala za nej-
skut,ečnějšt slrutečnost, vylruklilo se naráz snem' pŤeludem,
ilusí, klamem, icleologii, papíroqim humanitáňstvím katedrového
rodu a privodu.

Básniku, jehož celé nitro zvučelo láskou k |idství a vesmíru,
kterf pňeklenoval nadšenÍm a vroucností víry společenské kaŽdÝ
rozpor a svár jednotlivin' vnucena byla naráz nenávist jako je-
diná opravdová jistota, jako jediná neklamavá skutečnost, o níž
není možno pochybovati. NenÍ divu, že jeho svědomí, jak napsal,
zdálo se mu tímto nov;/.m stavem umenšené a že věnoval svou
knížku ,,člověku, jakfm b;fval druhdy...

Nyní prožíval opravdové tragedie té medusoviťě bezcitné
tvrdosti, kt,eré nikdy nenapsal: jistě byly chvíle, kdy v jejím
pohledu tuhlo jeho nitro.

Že neztvrdlo zcela, že nezkamenělo, jest krásn;im vítězstvím
člověka i básníka.

Nepi.átelé jeho ne bez ironie poznamenali několikráte, že ny-
nějši Verhaeren, pěvec nenávisti a záští, nemá t,oho rozpětí kňídel,
té mohut,nosti dechu, té sílv visionáŤské, jako míval někdejší
básnÍk lásky a víry společenské.

Nemohu posud posouditi, pokud jest ttl pravda, poněvadž
nenrám v rukou všech básní z posledrriho období Verhaerenova.
Ale i kclyby bylo tomu tak: nebyla by tato domnělá poráŽka
umělcova krásn1 m vítězstvím člověka v básníkovi?




