
222 D umění UÚtaarném s rivodem a poznámkami Josefa Bartoše, autora první souborné
monografie o českém spekulativním estetikovi a dějinném filosofovi v Zlatorohu
(19l6)' a Mnohondsobng leslc, pŤeklady Fr. Tichého z vfznamného básníka belgicko-
Írancouzského, nedávno zvěčnělého Emila Verhaerena. s mou r1vodní studií kritickou
(bez válečného obdobÍ tvorby Verhaerenovy a závěrrl). TotéŽ nakladatelství vydává
Yšeobecné d.ějiny hudbg prof. dra Zderíka Neiedlého, z nichŽ vyšlo již tňináct sešitrl.

od Českého čtenáňe obdrŽeli jsme dvě publikace 9. ročníku: svěŽe psané rivahy
a vzpomínky zvěčnělé vfznamné hereěky p1 Lud'milg Duoitjkoué-Danzeroué Ze žiuota
diuadelního a Úaod do statistikg zemědělské od JUDra Františka Kubce.

V PŤerově počali vydávati sbírku ptivodní poesie Klas a poslali nám první
knÍžku z nI R. Bojkoua Zbgtečného (ěást první); druhou jsou hanácké veŇe ondÍeje
Piikrgla Z uoine, kteIé vyvolaly odsudek a odmítnutí nejprve ve Zvonu, pak vo
Venkově, a pokud mohu souditi po dokladech a v:,Ívodech těchto listr]. odmÍtnutÍ
spravedIivé.

S|ezan Vojtěch Martínek vydal u Borového světle opravdovou' jasně statečnou
Zahradu, knÍŽku své obrody básnické.

Společnost Jaroslaua Yrchlického jako 2. číslo sv1y'ch publikací Sborník 1916.
Svazek tento jest objemem dvojnásobn svazku prvního a pŤináší z básnické po-
zrlstalosti Vrch]ického hoňkou ,,Epištolu pŤíteli.. (politikovi), místy vfrazu aŽ
drastického, kterého zapudila z fora nevděčnost vrstevníkri; ze statí ]iterárně
kritickfch nejv;íznamnějši jest o antičnosti dramat Vrchlického od o. Jirániho,
pak Frfdeckého o v]ivu Vrchlického na básnickou formu slovenskou (Vajansk;í,
theoretickf odprlrce Vrchlického, podléhá prakticky,,man1íru.. znělky Vrchlického)
a Brtníkova o neznámém znění Drahomíry. Staé Bartošova o estetick ch názorech
Vrchlického neuzrála posud a trpí tím' že autor ignoruje to, co mělo by mu b}it,i
prvním a nejdr1ležiíějším pramenem: Vrchlického činnost literárně kritickou
a essayistickou. Jinak pňinášl sborník mnoho zbytečného a v memoárové části
pňímo malicherného. Psáíi, kde kdy obědval nebo večeŤel Vrchlick;i na venkově
pŤi sv 'ch extensích universitních, kdo kdy p jčil mu desítku' jest nevkus; čisti
to utrpením; otískovati nešetrností ke čtenáŤi, nepietou k básníkovi.

Jaroslau GoII, pi'ed,ni náš moderní historik, člen panské sněmovny, vydal vlast.
nim nákladem v německém piekladě s názvem Paritiit soubor č]ánkri politicky
situačních' uveŤejĎovan1y'ch v noru t. r. ve venkově.

K tomuto německému vydáni napsal pŤedmluvu posypanou solí opravdu attic-
kou. V.fznamně nazfvá českf politik-historik svou kníŽeěku ,,eine Art von Flucht.
in die offentlichkeit... Jest to muŽnf projev politické statečnosti, dobrf boj o pravo'
vedenf fleuretem bŤitk m a e]egantním' vedle pamětní Ťeěi PekaŤovy o zvělnělérn
císaŤi Františkovi Josefovi náš nejjasnější politick zjev poslední doby'

Yojtěch Martíruek : Zahrad,a
Ve čtvrtém veršovém sešitě V. MartÍnkově, v Zahradě, zjihly již velmi často

ledy abstrakce a schematu, které poutaly jeho první tŤi kníŽečky: Cesty, Sešit
sonet , Jsme synové zerně; podávaly-li jeho první sbírky většinou jen vnějškovf
obrys věci a někdy linií dosti tvrdou a šedě suchou, nyni rozpučely se vnitŤní,

hudetrně tvárné síly básnÍkovy a bijí horkou tepnou ve většině čísel této knížky

básnického i Životního jara Martínkova. Zde nalezl mlad Slezan to, bez čeho není

básníka: suou unitŤní melodii, svtij vášnivy poměr k světu a Životu, svou plamennou,

vfbuŠnou, dob vačnou odvahu, která če]í radostně tmám, pňekáŽkám' hoŤkosti,
unavě a mdlobě. PŤes mnohou chvíli zoufalstvi, jiŽ zachytil Martínek s krajní
opravdovostí a upÍímností' leží nad jeho Zahradou slunnlÍ jas a žár. Jeho radosti
právě proto, že prošla těŽkfmi a váŽn1l.mi krisemi, neschází slly a neschází posvěcení
tragického, jak zvučí jím hned krásné rivodní ,,Čtyii s]o]ry.., kde co verš, to rlder
srdce i kŤÍdla bijícího nedočkavě v ether nebesk .

Kdo piešels slední most
v kraj světla usměvavy,
k té tmě, v níž po léta jsi rost,
ne, neobracej hlavyl
Měj v zracích jas a rosy skvost
a v duši zpěv radostné slávy!

Co b1y'valo dÍíve ve verších l!{artínkovfch rozumovou pňedstavou, stává se nynÍ
hudební jiskrou a v]nou: Maríínek nalézá nyní nejednou konečny v1y'raz' jedinečnf
i zákonně nutn1ir' jadrnf i melodick;Í pro své vnitŤní zkrršenosti.

Je život boht1 dar
a jako dar jej pŤíjmi -

však měnivf jeho tvar
rukama uhněť sv mil

Proti sbírkám pŤedešlfm pŤekvapuje nyní schopnost sestupovati v nitro hlouběji
než dňíve a vynášeti odtamtud mnoho, s čeho nesprchla rosná tma. Duševní svět
r.ozevírá se nyní pŤed básníkem a prorvy a sírŽe zírají tam, kde nedávno byla
jediná stÍízlivá plocha rovinná.

Je závratná ta zelenavá lrlubina -
zda cí tíš. . .  l áká '  l áká . ' .
Ne, nezírej, Ó nezírej,
tam peruť rozpÍná
se ze]eného ptáka -

Jen kdo prost závrati,
smí beztrestně a hrdě s keite trhati'

Však věŤ: je strašnou rozkoší pŤec pohled tam,
jenž ce|1im tělem mrazí -
Kdo silnj jest, kdo siln jest,
ať hrozně rozechvěn
pŤem Že temné srázy!

Nad sebou slunce proud
a dolr] v bezedno, zmar prudce prohlédnout -
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924 Není náhodné, že mnoho básní má nyní prost,f nápis Píse . Básník piiblížil se
hudebnÍmu zdroji životnímu' a co z něho zachycuje, jest právě nejčastěji zvučící
světlo. Cosi celého, cosi zcela vytěženého a vyváŽeného, v uzavŤenou krripěj melo-
dickou slitého' cosi teplého, hŤejivého, a prece lehkého a duchově tajemného
karakterisuje některé z těchto písní, zvláště onu na stránce 48, jiŽ mohl napsati
jen lyrik opravdového jádra, značné specifické váhy vnitÍnÍ.

Je cesta v pustiny,
jeŽ cíle nečeká -

Tak blízká jsi' tak bllzká jsi,
a pŤec tak dalekál

Hle,  rukou dosáhnu,
jak js i  tu p ied náma -

Tak tebe znám, tak tebe znám,
a pŤec js i  neznámal

Ó teskná poutnice,
kam jdeš - Ó zdali vím?
Jsi pŤede mnou, jsi pňede mnou,
a pňec tě nevidímt

Mohl bych jmenovati vjznamné moderní lyriky francouzské a německé, jichž
dostupuje zde p. Martínek ryzosti v:írazu' jednotnou sceleností vnitĎního zoru,
odhmotněností své idea]isace :iž j',ž typisující. Nejsou ovšem všecky jeho Písně
na této vjši; sem tam jest ruda posud neroztavená, jinde nebyly vymítnuty posud
vŠecky st,rusky. Ale prece jsou některé, blížící se Písni vfše citované, tak žhavá
.]ti uolal isem tě (45), tak teskné Andante Uečerni (46-47).

Má touha pronikla tě jako bílá ocel,
hlas krve mojí v každ$ nerv tv j bil'
Žár ptilnočních mych vidin' prudké vášně pocel
trysk k tobě záŤivě, tě celou naplnil'

svym žitím neŽiješ' má v le tebe vězní,
Ó hork;i pŤelude, Ó sílo trfznivá!
Kde místo nalezneš, kde slovo mé ti nezní'
kde v}'kňik duše mé ti hoŤce nezpívá?

Takové básně zavazuji. Zavazuji umělecky vytěžiti a ve vyššístylovou sféru
vynésti všecko' co jest zde ještě zěásti energií latentní, co se opírá posud poněkud'
o cizí styl' zde bŤezinovskf. Kniha básnické obrody jest I\{artínkova Zahrada;
a mnoho ťěžké rirody k]asné mrlŽe vyr st z jejích svěŽích vlhkjch brázd, opravdu
jarních'

Rornain Rollanil: Michelangelo

Romain Rolland kromě svfch odbornfch prací hudebně historickfch a estetic.

kych a kromě svého dila románového a dramatického namaloval slovem i tŤi veliké

podobizny genirl, kteŤí jej cele zaujali na kÍižovatkách jeho vnitŤního života:

Michelangela, Beethouena a Tolstého. Z nich první podává nám dnes slečna Marie

Kalašová v pňekladě snad někde ne dost uhlazeném, pÍi němž znetrpěliví snad někde

filologickÝ i stylistickf purista, ale nad nímŽ nedovede se pohoršiti, kdo i pŤekladateli

pÍiznává právo na quiddam suum ac proprium. Horší jest' že i pfeklady italskfch
veršrl Michelangelov1rch neb1tvají leckdy dosti spolehlivé; tak na pŤ. na str. 168
Beata I,alma, oae non corre tempo pŤeloŽeno zcela protismyslně ,,Blažená duše, jíž

nemij i  čas. .  . . .
lllichelangelo Roilandriv jest podobizna osobnosti, ne vfklad díla, ne vfvoj

tvorby, ne historická dialektika, která by zajala a vystihla kritickou peripetii
v dějinách umění v1ftvarnjch, jež víŽe se k jeho jménu. Michelangelo zhuštěn jest

v typickf symbol genia umélim dušezpytnfm, jemuŽ neni možno poklonifi se dosti
hluboko, - tjmž uměním synthetické zkratky' jak;,im pracuj1všichni velcí moralisté
portretisté francouzšti, od La Bruyěra do Suarěsa: z jejich rodu jest Rolland pŤes
některé chylky individuálnÓ. Michelangelo pojat jest jako typ hamletovsk , jako
věčnf pochybovač' jedž zhnusuje si sám pŤíliš rychle své záměry,'jako člověk,
jehož vášně st,ydnou dňive, než pohnula 8e vrlle, a které vyvrou tudiŽ častov prázdno;
duch kolísavf a chimérickf, bez smyslu pro skutečnost a radostnost životnou, typ
kŤesťana pesimisty, jehoŽ Ííše není z tohoto světa' Rollandovi je to typ již vymrely
nebo na vymŤení, nad nímŽ stanou zítra v nepochopeni a děsu nové generace jako
nad zbytky nějakého vyhynulého tvora antidiluviálního'

Myslím, že toto pojetí není nesprávné, njbrŽ jen poněkud široké. Kdyby byl
pokusil se z něho Rolland o vyklad díla Michelangelova, byl by je musil zttŽiIi, ío
jest nejprve zpÍcsniti. Nebylo by lze obejiti odpovědi na otázky, jak bylo moŽno
s touto disposicí stvoňiti díla hlaholně točná a zamilovaná do hrdosti' pfchy
a slávy životné, díla pÍeznívající mohutně.vyz]Ívavou fugou čas a prostoq dila
vzdorné a složiíé monumentálnosti i kouzla melancholicky odbojného.

Není ovšem možno vyložiti díla Michelangelova bez činiteltl nadosobních, bez
v1ivojné logiky formové, jejimž byl, do určité míry' jen časov1im orgánem; nenl
moŽno vyložiti jej bez jeho vťtle tu rčí a ien luťučí _ ne lidské - a bez její orientaco
na zhvězděních tehdejšího uměIeckého nebe' Ale ovšem, není možno pňehlížeti ani
složek osobnostních _ teprve sou rou obojího světa byl by moŽn vfklad opravdu
'1plnÝ a celf. o něj nepokusil se ani Romain Rolland ve své knize; jiní, kdož se o něj
pokusili, na pňíklad Thode, bědně se ztroskotali.

Romain Rolland podává portrét, a ne drama; portrét velkého kouzla a veliké
sÍly v razivé, vystižen nejen okem jedinečně bystrfm a slidn1fm, ale i nadto:
soustrastně zaujat1}m. Piedností, jíž mu zvláště cením, jest, že neidealisuje; citl
správně, Že idealisovati zde znamená zmenšovati a zmalicherůovati. Stavěti zde
mezi sebe a svrij model cokoli, a zejména nějaké domněle dokonalostné ideáIy
portretistovy soukromě sentimentální provenience, jak to učinil pan Thode, byla
by sebevraŽda, kdyby to nebylo cosi horšího: sebezmrzačení.
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