
486 L. N. ZaěŤina: České rapsodie
PrvnÍ básnicky a umělecky hodnotnf vyraz poslednich velikfch dějr1 svět,o-tvorn1/ch _ to jest ZvěŤinova tenta tniŽt<a básnická, obsahujicí na 76 stránkáchpatnáct básni. Řekl bych non multa, sed m'ultum, - kdyby jich bylo jeŠtě méně:kdyby byla některá čisla odpadla. í,,^iiÁ.p-,t básnicky cenn}i' tvoŤivy vyrazvelikého včerejška a dneška, a dodávám hnčd,: dosud ieain"!, neboť,co nrim vyneslz časové poesie prvni měsic naší 'volooy,-co vyšlo v letácích .'"no-v časopisech,jest žalostné; jest to buď banálnost a t.i.,iaino,t nejednou i surová, bez posvěcenínejen básnického, ale i lidského, nebo frazovitě pňiležitostné rymovánÍ v starfchvyježděn ch kolejich, bez umělecké .irv i,,.r.ei, 

"j1 
, ť,,ii-;..;";i'',|,:,;;io ,o*,. ,ona]ézám v rozhodné opravdovosti n po.ii.,o.t,, tiebas ne vŽdy ještě všude rispěšnéa vítězné, po prvé v'této knížce veršr1, a .1, to- nua. již jeji čest pied budoucnosti.Nebezpečí u"'o"u.l:":lu: ač chce{i lytipoesii opra.vdovou a celou, která platísvym vnitňnim zrnem a jádrem' a ne taitoiou a námětovou sensaěnosti, jsou oči-vidna a nejsou věru malá. Jak,.,"d,,o,.,,.hJ se enthusiasm ve frázi! Jak často hněva rozhorlení vyzni bud dut,ě a pustě 

"ulo 
n"oá"r.ově, hrubě a surově! Jak nesnadnospojiťi žhavf smysl pro.pŤítomnost s nutnym,odst1l9m, s perspektivou věčnosti,která jest nutna, nemá.li vzniknouti '.'."Já"u novinar'sla t.o"ir." 

"aiue.'á, njbrŽ
'ffiTÍj#?'r'n#"Ťistorická, t<tera ziJe svym vlastním vnitinim zJ"em, symlo.

Zvěi ina neunik l  těmto nástrahám všude; jsou básně, v n ichŽ j im podlehl .  A lepňedně: nikde nepodletr'l'nečestně. A p" á;;;;]j.st zde i několik básni, v nichž zvi-
lilil t"T'.TiTJ.il i.v. 

těchto "".hoiu;;, J;;;.o"i'u" z"oit"""í |or."J]'* naši mo.
A tak, ačkoliv bvch..si-pŤ'ál, aby bylo v těchto 

.našich prvnich opravdovychbásních časov]/ch teccos jinéiro i ji""r.er'á, 
".z 

iJ-;.,t, mohu pňece pozdraviti kní.Žeěku Zvčňinovu no k1]!i-ce nuipri."o:si;."-"ti tar.oo.or'oto nesmlouvavého soudu
ffi i":Íi}, T il'[|;1; j:: 

o p." "a o"lr, o, ;""i. o ; u.t Z r,ěiina, 
" 
j ;;; ;; ;,. ta kovf

Znakem umělecké opravdovosti, ktery neklame, jest, že nejlepši z těchto básníjsou stauěng; nejenže tryskají 
"áš"i"i 

"";bt.]o 
r..,.li, Že vrou a kypi' no,brž ž.etaké suiti, to jest symbolisuji jeanotliva ,ia"li .vu.n]<wě citovéh o d'ěje tgpickgmiobrazy dramatické ražby. Plati to piedem 

" 
l."e'"o* čisle posledním ii,,li,,, ute"ave tŤech svych kapitolách jest zhuÉtěn"á.".* ivsr*kové' V prvnÍ kapitole němfprotest ,,M]čení rdousené Země.,, 

" 
d""h';;;}r.odboj ,,Panegyriku zplvajÍcihochválu rek .., v tŤetí synthesa obrácená 

"J.^t.,,"rite ludoucnosti, jejíŽ pŤíští jestzaručeno dědici starétro Tábora, _ b;;.. r ' ta.t* I ichotek: Ejhle basei.Jesť ne-moŽno necitovat kamenné. opravdu ,.u.s"-t"|iliry a"une.

*J*:1|i :::ťilHiii.branoul 
;-p.ď;;;""' radnicí tiše se pliŽe, ihlas ka-

-"{".:'"Jil:lJ.:ij:ilx1Ja;r*'i",,.Í."ákona Jeho ]a dnri šli dovršit dilo, ] vám
Jste moji, j neb já to. byi kdo; vas vea k Targette, I dal nesmrtelnou slávu

ifi:'il:H.:jiá",":il:'kaái vas triii"r''e*." San Dony, l ' S;;il;;fk a do

Jste moji, I jste pfcha mé kamenné v le, I jak já byl kdys vaší.
A Že jste nad kámen tvrdšÍ | a Že jste z čisté mé krve, I vás základy kladu

a maltou svou volím I ku stavbě Tábora nového.. . . .
A rovněž nemoŽno necitovat pokojně laskavou, slunně bezpečnou krásu koneč-

ného českého ,,Zaslibení,.. V ní jako v ohnisku sbÍhá se dějinná filosofie kniŽky

Zvěňinovy.

,,A teď | v rozmezi svlch dějin, I v rosném jitru svého Pov;l'Šení, I v hodině vel-

kého odčinění, I se slávou nov;fch hvězd, ] čim žiuota krdse uzdtjš dik, I ma země?

S jizvami stalet;/ch ran, I vŠak jarně prosvětlena, ] zŤíš do sv1/ch zlat1y'ch ob.

zorri' I kde na tisic kŤÍŽí se cest, j na tisíc moŽnosíí r st a kvést I do zlatjch pospichá

bran I v polibcich tvého slunce.
.4' ja vim, j že pŤispěcháš první, má země, I pieklenout propasti černé zaštt, | že

nebudeš lilooat ani sué kruel pro jeji hloubkg,I pro bralrské soužiti ašech se ušemi,| že

dopfedeš sen suého sedlaka z Chelčic, | Že podaruješ všecky pravdou sv ch BratÍí, I
a to bude pravé tvé Ráno, aŽ zazái'í opět ve vlnách času l tvrij bilÝ květ: I ldsky
a smíru a bratrsluí k ušem.,, .

Na druhé místo co do hodnoty básnické kladu Árulo, Verraeter, Traditori, básett
plnou velebné, temně hrrlzné symboliky, kde opakující se refrén odstavcuje cosi
jako patra vzpurné cimbuŤovité věže, časně renesančnl, jak vídal jsi je v Italii'

oŽehnuté kouiem plamen dávno pohasl1y'ch. Tohoto vrcholu ovšem nedostoupil

ZvěŤina sám vlastní silou; stoji zde (a také leckde jinde) na plecích velikého barda

slezského Bezruče: z vatu jeho dymné obraznosti snové vyrostl ten děsivě ponur:Í

symbol tŤístaletého pěvce, kter1y' zpívá v drimyslné symbolice slávu tŤi set legionáŤ

česk}ch, mrzce popravenych na Piavě. ,'Jsem tŤi sta let stár. I Stín vašich tÍi věkti. I
Ziimživota slávu, zŤím života zmar ] a podsvětní denně znám pŤeplouvatňeku...Právě
jako k závěrečné ,,Heroice. .  podal  pomocnou ruku nejednou Sova a snad i  někdo
jinj ještě. Ale nevadí; je dobie, že vyskytl se opravdovÝ básník, kterj navazuje

na Bezruče, poněvadž děje se to ne mechanicky a kopií nebo od]ikou, niy'brŽ tvoi.ivě

a umělecky závazně.
ostatní básně ustupuji vedle těchto dvou <lo pozadi.

,,Na smrt Pégoudovu.. má pěkná mista, a]e jiná jsou frázovitá; taková novi-
náŤská íráze nastrojí pak básnikovi nepÍíjemnj lapsus.,,ToŽ i Ty musils padnout I
rukou těch psri, j těch krvelačnych psr]?.. (l5) A také čítankovj enthusiasm pňištiho

učitele, vykládajícího velkost Pégoudovu sv;/m udivenjm Žák m, nedovede mne

rozchiáti. TotéŽ platÍ o čÍsle ',Wilhelm I. Rex.., které bych nejraději vytrhl z knihy;
jeho rÓtorika blíží se již pováŽlivě novináiské invektivě běŽné denní známky.

Mnohem v1iše stojí ,,Gavrilo Princip.., ačkoliv ani tentd námět není zmoŽen

básnicky. il{otiv osudového vyvoleni jednotIivce neni ztělesněn a ulělenvbásnicky
konkretnou, zvučicí a p]anouci stavbu básnickou, v Žhavou klenbu rytmickomelo-
dickou, jak se to podaŤilo ZvěŤinovi v oněch dvou básních vrcholnjch; ztistal ab-

straktem, čÍmsi mimo r st a v:Íboj básně, které vede a rozvíjí pouze časovy postup

dějt1; jest poněkud - jak bych to Ťekl? - unějškoaě dekorační,
Touž vnějškovou dekoračnosti trpí báseĎ, která jinak misty blíŽí se číslťtm nej-

lepšim: Sedmibolestnlrn. Neboť co jiného než divadelnictví, byť ušlechtilé' jest

vrcholny obraz, ve kter1i vybíhají? ,,I3ít bude tak stále I u. času gong I ten sten, I sten
pukljch všech mateňskfch srdci... Takovou dekoračností jsou,,stŤibrné kadeie pěn..,
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488 v něž prÝ ' 'vynáší nadšení v lna loďku snr i . .Pr inc ipovÝch; i tem jakési , ,váhysvě-
tové.., na jejichŽ miskách váŽí pr)r Anglie ,,chladně a vypočítavě ztráty i zisky..
(,,že veliké byly mé ztráty, však uětší zisky,, - mimochodem Ťečeno, báseĎ spiš
bezděky uráŽl ivá neŽ vpravdě os lavná); i tem zástup ustupujíc ich Srbr l ,  kter$, ,do
hrsti hrabal si hlínu z rodné své země-matkY, by v cizině chladné srdce svá vroucná
moh zástavou touto si posílit do budoucna. '... (stará ctihodná pŤedstava vnějškově
divadelnÍ' která zde jest vyslovena s nepiijemnou prozaiÓností).

Jinde vadÍ stylová epigonskost. Tak v čísle ,,Ruská.., která smrt ruského vo-
jáka vyslovuje konvenčnim aparátem, typickjmi obrazy a obraty lidové epiky
ruské. BáseĎ klesá na stylov]Í padělek, byť vtipn)i a bystry.

Nezamlčel jsem a neztlumil jsem nic ze svjch námitek, poněvadŽ bych to poklá.
dal za prohiešeni na básníku té opravdovosti a toho nadáni, jako je ZvěÍina. Takovf
člověk buď milován a uctíván jedině piisnou pravdou. Neboť jen opravdovÝ básník
m Že míti tu sílu v$razu, ten jas a tu radostnost zraku, jako má ve svlÍch vrchol-
n:i.ch chvilích Zvěňina. Kdekoli se dottíká rodné země, jest nejsilnější - dobré zna-
mení: pňedpovídá to snad básnického Antea? Málokdo z m]adších básníkri dovede
tak urěitě a teple' s takovou milostnou pohodou zraku a srdce vyst,ihnout typickou
českou ves, ěeskf sad, českou krajinu jako Zvěůina. ,,Poledne vonělo zastesklou vriní, I
zastesklou vlini mateiidoušky,iu zahonu stiíkany huozdiček I do ticha iasně se smal,l
jen hlavy slunečnic zplihly ijak v pňedtuše neŠtěstí i a pod plt1tkem čekanky vy.
b l ed l oumodň i sedíva l ykneb i  j a koč i ,  j ežp l aka t j ižnemohou . . .Nebo j i nde : , , Ó ze -
mě' tyv dálce, v ze]eni schoulené vísky, ] heŤmánky po mezích, rybníček, kostelik
nízk!,|shrbena jablo ka nad rodngm prahem, |ulašťouek šuífeni u soumraku ulahémI
a ko]em jak štíty ty modravé hory... Nebo posléze: ,,Čas navrší laskavf rov- | a je.
štěrka prosmykem hbit;y'm . se zaraduje na něm a uctí tak nového Života slávu - | kde
v zápasy rozrytém poli tisíce polehlo hlav, 1 tam zítíek se zahrádkou usměje oblakrim
vstŤic - i tož blaŽenstvím květri a trav; I a děcko batolivé | své rozhodi kočárky,
opičky' ptíšky' l tu rozrazil prozťe, lu zazkjtnou pampeliškg, I jen otakdrkem fengklo-
a!m, I jenž zatonul u kopretině, ] si vzpomene zahrádka na lidstvo v krvavé vině, I
ale jen lehynklim rozdychem snovfm -."

Básník, kterj dovedl napsati tyto verše, má k sobě povinnosti, nad nimiž ne-
m Že se dosti zamysliti.

Dodatek




