
nictví, odbornictví pro odbornictví, jest dnes proražena, jak
ukazují zjevy, jako jest zjev Syllabrjv. odbornict,ví vědecké po-
jimá se jen jako v;fchodisko vlastní vědecké tvorby, která jest
jako každá tvorba projev celé osobnosti odosobené, vysvobozené
a vykoupené z pout subjektivismu, zušlechtěné snažením nad-
osobním; a odbornictví doplĎuje se a tňíbí se neustále universál-
ností, snahou neztratit,i se zňetele základní koncepce filosoficky
kulturní; není opravdového badatele odborníka bez myslitele
tvrirce - obojí musí se doplĎovati, obojí musí spoluprisobiti.

A tak dožíváš se radostného zjevu, Že badatel odborník jako
prof. Syllaba klade se suého odborného stanouiska požadavky
a dochází pňesvědčení a jistot nrravních, které mají velik;f q|'-
znam politicky kulturní. Klade uuědomělg požadavek vědy osob.
nostní a národně t,voi'ivé. To jest cosi tak radostně d sažného
a v;Íznamného, Že musí b;fti dovoleno, aby i neodborník pozdra-
vil to díkem a souhlasem!

Básniehá obroďa sÚ. K. Illeumalrna

Druhé období života Neumannova a tvorby jeho spojí asi již
pňíští literární historik s jeho pňestěhováním na Moravu, do
Řečkovic u Brna, kde se usadil básník tuším záhy v prvnich
letech nového st,oletí. Tato nová životní a tvrirčí kapit,ola pňi-
nesla posud žní kromě Hrsti květri rťrzn;fch sezÓn, již označuje
sám básník za knížku nahodilou a provisorní, a kromě sešitku
politické lyriky Česk1fch zpěvri, satirick1|rch invektiv a apostrof
nenov;Ích v;irazem i rázem uměleck;im, tňi v1iznamné sbírky:
Knihu les , uod a strdni,Bohgně, suětíce a ženg a nejnověji ,,knihu
lyrickjlch prrlbojri.. Noué zpěug (nákladem Borového, 126 stran,
s 3 kresbami Vlastislava Hofmana, Josefa Čapka a Václava
Špály).

Z knih těchto Bohyně, světice a ženy, hrst žensk1fch karak-
terťr i osudri historick1fch i legendárních, označuje básník tor-
sem, které vydává jako knihu pouze na cizi pŤání, a pokládá ji
asi dnes za pŤekonanou a opuštěnou et,apu svého umění. Vpravdě
jest to pendant k historicky cyklické poesii Macharově a jde jen
zŤÍdka nad v1ilraz pozdního Machara: stÍízlivě věcn;,i, klidně re-
ferující, neosobně objektivn;f. Sem tam nalezneš u Neumanna
více vnit,Ťního vzruchu a více vnitňního hudebního zaujeti neŽ
u Machara - jinak není však mezi nimi stylového rozdílu.

Ale i Knihu les , vod a strání, první vzkypěl v1fraz básníko.
v;ich smysl , obrozen1fch stál;fm stykem s pňírodou, vykoupa-
n1fch v její síle, svěžesti a vtini, pokládá asi dnes autor za svou
básnickou minulost, poněvadŽ jest tvoňena v uzavňen;1ich for-



374 mác]r a více improvisací a podvědomím než uvědomělou metho-
dou; ale ovšem jest otázka, není-li ve vnitŤní melodice někter;ich
sqich čísel nejcennější posud plod nového období Neumannova
a nedobude'i si časem primátu pĎect pozdější poesií, autorovi dnesdražšÍ pro její programovosb a methodičnosl.

Nové zpěvy jsou poesie civilní a civilisační a mají podložen;i
pevn.i. t,heoretickf pohled na rikol básníkrlv. v" .,;7,,'a-.'o-
čísle ,,I{dyž cestu mi vroubila šalvěj.. rozcházi." Ná.,-".'.. .*svou minulostí !:ásnickou subjelitivně pat,hetickou, lid;,,,skuhral,
friukal, lomil rukama.., ,,na ]rňíži ]rrál jako muÉeanit aivaato
davu..; dnes 'n.ici rikol básník v v t,om, ,,rdousit starostí, uztekťt
hladouou sntečku,, a ,,do jejích mrtuol ,a,iž,t žu,ď p,,:,opo,u tdskg
a ltladu.,. Promvsli si, mil braclru, tyt,o věty! x.j*o.' pončkud
t,heatrální a dekorační? Poněkud rivodníkovl? Myslím, Že anoa že hodnč. Nuže, zde jest, in nuce základní ráz a čaké základní
rozpor nové básnické sbírlry p. Neumannovy. Fotírá sLaré fikcea staré fráze' ale činí to často frázemi novymi a fikcemi nov;Ími
nebo i -- nenov;imi. Neboť, žel, talrovÝ jesi již osud lidsk;i: ne-náviděti rrěco znamená vful.ycky byii nevido,,,].y '.o t,om závisl;Í
a pokračor.ati r, tom bezdččně. A p. Neumann,"pňestoŽe tě hla.sit,ě ubezpečuje o své prograrnové kladnost,i, posud velmi mnohonenávidí, a více nenávidí než miluie.

Chci ťím Ťici, ž.e nová poesie p. Ň.u*unnova jest posud nováspíše v int'enci a tendenci básníkově a jest po=,-.á poesii spíše pozáměru svého tv rce než ve skutečnosii. Jesť časio spíŠe poesiÍ
o poesii, deklarnor.áním a ňečiiováním o nové pňíští poesii, která semá zroditi, než jejím prost;Írn a skutečn;fm zrodem. JesL t,o posudčast,o poesie pňíliš hes]ová a nálepliová, aby rnohla b.ibi prostějadrnou tvorbou, chlebem sytícim lidské srdce a lids]<ou duši.

Tato nová poesie, aé již nová skutečně nebo clomuěle, a svě.tov1/ názor, na něnrž sio.ji, m-a podle p. Nerrmanna tolik nepňátel,aé domněl;fch, aé*skutečn;Ích, že ceie básně jsou věnovány jich
potŤení a pobití. Pčtistránková ,,L{odlit,ba k mocnostem života..má dojemny refrén ,,Zab ty lotry.., opakující se asi Jevět,kráiv efektně od.st,upĎované gradaci á u'p.i.olen;i skoro |ro nrdto

dramatického herce nebo zpěváka. Lotry, které doporučuje bás-

ník této málo pŤíjemné pozornosti rrizn ch mocností život-

ních - jsou jimi společnosť poněkud míchaná: Brih, ďábel,

hrnota a síla čili energie -, míní ty, ,,kteňí světla se bojí, světlo

ničí, I brání mu, kamkoli vkročí, I jedem nejčernějším ubíjí (což

jest mal;i stylistick;i lapsus za otravují) | srdce t,oužící po rikoji..,

, ,mysl do bahna vedou a do tmy vracejí oči.. ,  , , . . .kteňí nikoho

nemilují, I kter1y.m svato nic není.., ,,chudé ždímají, pokorné za-

pŤahají, I przní nevinné.., tedy ničemnou chasu tmáňskou veliké

.ity 
" 

moci, znesvěcující Lěžce život'. Tato báseĎ, jinak velmi

efektrri a prisobivá ve své rétorice, ulrazuje, že Neumann vězí

ve staré r'omantice více, neŽ tuší a než by mu bylo milé. Na konci

rozpomíná se totiŽ, že by je mohl sám pobít, ale ponechává to,

ze strachu, abY z nich neučinil mučedníky, ,,anonymnímu
blesku.. a ,,vyšší spravedlnosti... To jesb gesto, kterého nemá rád

p' Rádl' Ten by lro pouciil, že jest to čirá romantika a nadto

lenost. Neboť není ničeho kromě pomalé, vytrvalé a pilné drobné

práce, která, ach, tak nevoní pp. básnÍkrim. Touto vytrvalou, po.

malou, trpělivou prací musíme, poučí dr Rádl p. Neumanna, pňe-

žvyliuje it".o.' moudrost realistickou pňedválečně zatuchlou,

kaŽd pŤikládaje Svou mozolnou pravici, pŤetváňet svěf, a ne

čekat to od laskavosti nějak;fch ,,anonymních blesk ...

Stejného rázu jest báseů ,,Budoucí lidé.., kde svolává se ť;Íž

risluŽn1i hrom na ,,hypoctiondry, imperialisty, estéty, kněze,

lichváŤe, spekulanty, suÍražetkY.., ila jejich ,,zkaŽeny žaludek,

prohnanost, perversi, mystiku.., na ty všeclrny, kdož stojí v cestě

prav;Ím budoucím lidern, kteií ,,jsou z pralátlry a chutnají jak

zralé bultuíc2.. - mimochodem Ťečeno, cosi, co žádá si opravdu

bohat1irského žaludku, k němuž lze básniku jen gratuiovat, pŤe-

svědčil-li se ovšem sám o tom, co tvrdí.
A variantou toho jest nejedna partie v ,,Slokách myclr dní..,

kde básní]r zdrirazriuje ,,svrij prostf občansk]i šat.., své dělnictví,

své občanství, svou ,,civilní osobu.. a plije velmi obšírně a opo-

vržlivě po ',chrámech, pagodách, věžičkách ze sloni, věcech, jež

kadidiem, pačulirn zavoni.., po ,,kněŽsk1fch rouchách a devocioná.
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376 l iích.., netuše, že staví noqi kostym proti kostymu starému,
novou maskou nahrazuje masku starou a nov$m kultem chce
vytlačiti kult star;f. Neboé proklouzlo mu tu prožluklé slovíčko"
které ho pňímo usvědčuje; praví: ,,do ruky vzal jsem nástroje
těžkého métier,, - ne Íemesla, nybrž métier - tedy nové odbor.
nictvÍ, nové zasvěcenství, nová cÍrkvička, a ne prosté lidství!

Ale dosti ironie. Mohla by se zdáti misantropickou, poněvadž
ukazuje věčné oblouzení lidské duše, která s efektním tňeskem
rozbíjí jedny okovy, aby vstrkala ihned své ruce do okovri dru-
h11ich, - tak nesnesitelna, zdá se, jest jí opravdová volnost.

Dosti těchto ryze a jasně záporn;fch stránek poesie p. Neu-
mannovy. Passons! A povšímni si jin;iich, kladnějších, alespoĎ
na první pohled.

Francouzsk;Í filosof Guyau již v osmdesát;ich letech minulého
stolet,í, později Víderian Josef Popper upozoríovali, jak;ii klam
jest v tom, vylučovaLi z poesie a umění moderní techniku; v ričel-
nosti, rispornosti a pňísném strohém vyňešerrí největší nosnosti
a v;ikonnosti moderních strojri jsou pr;f zňejmé prvky estetické
krásy, které žádají si jen dosti ot,evňeného zraku, aby byly oce.
něny po své zásluze a umělecky zhodnoceny. Požadavek stvoňiti
moderní mythologii z prvkri soudob1fch civilisačnÍch dějri a vy-
nálezťr kladli ostatně jiŽ romantikové; a ve francouzské poesii
nalezne se již v padesát]ich letech minulého st,olet,í poesie inže-
n;Írská a technická, byé nevalné hodnoty. Pňed válkou četl isem
blouznění kteréhosi německéIro básníka, tuším že Schmidtbonna,
o tom, jak stroj vychová si nového člověka, -mimochodem Ťeče-
no, práce právě v Německu zbytečná, jak ukázala válka; a pňed
válkou vyšla také u Figuiěra Anthologie des poětes nouveaux7
k níž napsal pňedmluvu literární historik Gustave Lanson, vítající
básníky tam obsažené proto, že ,,smiňujÍ poesii s moderním ži-
votem.., že objevují ,,poesii ukrytou pod zjevy dnešní vědy
a dnešního prrimyslu.., že vyslovují ,,zvláštní krásu jedinečné
chvíIe, jíž procházíme ve městech, kde mručí syndikalistická re-
voluce, na pridě zježené továrními komíny, pocl nebem, jež po-
čínají brázditi aeroplány...

Nuže, poesie p. Neumannova jest poesie civilisační v tomt,o
smyslu slova. Chce zachytiti a vysloviti novou krásu pňítomné
syrové chvíle, z niž rodi se moderní živoL, posud bez etikety, bez
estetické nálepky; var a tíseř a tlak, z nicbž skládá se, neučle-
něn1ir posud, zárodečn1i posud, děj tvrirčí. A tak vzniká celá Ťada
básní technick;ich, inspirujících se moderními postupy a vy-
nálezy civilisačními, básní hlučn1fch, lidnat;irch, tňeskut ch, čer-
nošsky strakat;i'ch a Ťvav;y'ch, urážejících rimyslně akademicky
vypiplan;i, net;í'kavkovit,;f vkus, koketujících se siláctvím, ne-
lrorázností' ošklir'ostí, takoq|r cyklus ,,Zpěvy drátti.., taková

,,Chvála rotačky..,  taková ,,Stavba vodovodu...  Jsou nestejné
hodnot;'. ,,Zpčvy drát .., upňímnč mluveno, jsou vcelku pňí-
šerně nudné a bylo mně utrpením je pňečíst; co zpívají tito ,,pio-
n1fŤi cir'i l isace.., klidní, lhostejní k lidskému št,ěstí i neštěstí, jesť
poesie, která byla moderní včera - 16pxnf,ism ziatokop , tě-
žai.Ů, globetrotterri a trampri -, aby dnes stávala se již klišé; a nej-
lepší mista zde jsou skoro doslovn1i Verhaeren, pathetik světo-
vého v;íboje. (,,Do služeb člověka zapňáhly jsme okeán ukázněn1|,,

] člověku dob1fvajíce hromady zlata, poŽitkri, změny..; str.25.)
Jiné jsou zábavné a jiné oslĎují a udivují opravdovou bravurou
básnickou, uměním nekonečného transformismu pňedstavového
i slovnélro, zmocĎujícího se bŤeskn;fm ritokem Znova a znova
téhož pŤedmětu s jin;ilch a jin;fch stránek. Zápas mezi vojskem

,,války velebné, inžen rské a plodné.., mezi divokou strakatou
chasou' která vtrhne do kraje stavět vodovod a plení a pustoší
všecko, co jest jí v cestě, a silami pňírody, která touží zhojiti tyto
rány, má pňes leckterou navnou délku a suchopárnost opravdo-
vou symbolickou velikost.

K těmto básním druží se jiné, kde básník unikl;y+ nedávnému
pathosu osamění, pathosu individualistického anarchismu, vrhá
se do davri a lroupe se v nich, spl;j'vá s nimi, proměriuje se po
waltwhitmanovsku v jejich orgán nebo fttnkci. Toho rázu jest

,'Jarní neděle.., opravdov;Í kaleidoskop barevn1fch tepl1fch skvrn
lidsk;fch, báseĎ ryze malíňská' na pťrl cestě mezi Manetem nebo
Renoirem a někter;Ím futtrristou italsk1fm, rnísící sl<vrnovou



3Ť8 techniku impresionistickou s bleskov mi paprskovit]fmi terči
simultánního krouŽení futuristického. ,,S tebou budu dnes, dave,
kaleidoskope, hluku, I s cel m trupem sv;im, se všemi smysly,
s funkcemi srdce i bŤicha!.. Zde ,,kaštany prosívají veliké hrachy
slunce, které nemohou dopadnouti... zde tváŤe častníkri, ,,za-
rclělé skvrny, telefonují na všechny strany.., zde všecko je

,,krásny povylr barev a zvukti.., pŤes r zné rnanyry vnešené sem
rovnou z Walta W}iitrnana. (,,S tebou [budu], demokracie krot}rá
a radující se, I kteréž věru dnes nenapadá sežrat,i mne, I s tebou od-
počinouíi chci s i  od sebe samého...)

Ještě silnější b;1ivá Neumann tam, kde tuto svou popisnou
methodu obrací na prosiy, odvěk , živelnjl jev pňírodní nebo
patriarchální typ lidsk3i., tak v básních ,,Říčka v létě.. nebo

,,Selka... Zde na|ézá postňehy nové, svěŽí, vonící zemí, vlhké
mythickou vťrní hroudy, těžké a hutné ve své konkretní zrni-
tost, i  a jadrnost i .  ( , , . . .ZeIe nrám v oku, I med v r istech a v srdci ,
v uchu včely piiné, I pÍedst,ava má se podobá Ťíčnímu toku...

, ,Tu kolem, zdá se mi, voní pňedčasné jahody..,)
Jinde posléze touto popisnou methodou chce vystihnout,i ab-

straktní děje a pochody a pak vznikají básně těžko srozurnitelné,
čiňe verbalistní, plané, man;irované a nejasné, pŤestoŽe chťějí se
zd áti hlub okomysln;ilrni. Taková j e st,, Kňídlovka.., plná dalek;f ch,
studen1Ích, fysick1iich a mechanickych pňedstav, vzdálen;fch
a exotick;ich obdob, které dusí ]raždou jiskru teplé sdílnosti
lidské, ulévají kažďou opravdovou soustňeděnou emoci básnic-
kou. Je to náročn poetickf rebus, drivtipečná šaráda o věci
zcela prosté.

Avšak pŤesto, Že uznávárn básnickou bravuru, methodickou
virtuositu a vyvojnorr novost - relativně, u nás - nejednoho
čísla tohoto rázu, nemohu zapňít,i, že taková věc, čtu-li ji po
druhé nebo po tŤetí, nedává mně již nic, ano ubírá mi z prvot-
ného dojmrr. Čim to? Prostě t'irn, že nemá hlubšího psychiclrého
jádra, rozezvučeného, milostného a melodického stŤedu dušev-
ního. Neboé hrom mriže sice bít do ,,psychy.. rrizn ch estétri a li-
terárních kejklíŤťr - i já dávám sám k tornu s největší ochotou

sv'ij souhlas a platím mu zde anticipando svťrj dík za. to -' ta
věc, které se Ťíká po starodávnu ,,duše.. nebo ,,cit., nebo ,,Srdce..
nebo moderněji ,,intuice.. nebo ,,divinace.. nebo jakkoli jinak,

nebude jím nikdy zasažena: jesť píece a bude i  nadále v poesi i
prius, co stojí nad každou Íormuikou, methodou, reflexí, nad
lražd;írn pňezvědern, a nedonese-li jimi a pÍes ně k němu bá*
snickf ritok, veta je po síle, ričinnosti, r'l ivnost,i díla literárního.

V sedrndesát,;-ich a osrndesát;rch letech minulého století byly
vrcholern methodické poesie popisné některé básně Leconta de
Lisle, básně popisující na pŤílilad rrizné typy tropického exoťic-
ké,ho zuífectua; bylra ťo poesie iízená aplikací určiťé met'hodické
zásady, totiž největší silou plastické expresivnosti, jíž dalo se
tehdy dosáhnouti, tedy t;finž principem, kter;im spravuje se
dnes p. Neurnann, ovšern vycházej.e z jin1ich podmínek a užívaje
jin;ich, ričinněj ších, rnodernějších nástroj ri pňedstavivosti i evo-
kace slovné. A pňece: jak zastaraly tyto popisné básně Lecorrta
de Lisle! Kolik prachu vrství se dnes na nich! A jak intensivně
Žije ti ještě dnes prostá, šedá a zdánlivě chudá píse Faula Ver-
laina z tycbž let, cele spontánní, cele melodická, ceie vytrysklá
z chvilkové pohody srdce, sám nah;Í nerv tetelici se bolestně
v životném chladu a mrazu!

Nevěňím, že to, co zde podár,á p. Neumann, jest poesie bu.
doucnosti. Jest to jen nové zmocr'rování se vnějškového světa,
nové rozšiňování oblast,i srnyslové, tŤíbení a jemnění nastrojŮ
básnickfch. NepodceĎuji těchto stránek tvorby básnické: poesie
není rnně askesí, a bez smysiového opojení, bez smyslové radosti,
bez opojení tvoňivého zraku, a právě zraku, není mně tvorby
básnické.

Ale u Neumanna právě této konlrretné rozkoše z čehosi
hmotně celého a uzavŤeného neb;ivá mnoho; zrak jest u něho ve
službách abstraktních methodick$cli idejí a je spíše dresován
k určité pňesné službě než nabádán k radostnému opojení duševnÍ
pohody a něhy. Neurnann je spíše zajatcem než vladaňem své
methody; spíše rob'otník než dělník a spíše dělnik než tvťrrce.
Prach a pot školy, scholy, scholastiky' byť nové scholast,iky, leží

379



380 na jeho pracích a Léžce vleče občas své methodické jho v Ťadě
parn;ich, dusn11ich a prašn;fch verš .

Jakou levou jsou pak čtenáňi, a zdá se, i básníkovi některá
kratší čísla prostě náladová jako ,,Ráno.. nebo sentenčně didak-
tická ,,Podaná ruka.., kt,erá stojí na pril cestč mezi bolzanovcem
Jablonsk1fm a Nerudou a vyslovuje beznáročně cítění lidsky
čestné a opravdové. ,,Podaná ruka kterékoli věci I k světlu se
deroucí vedle tebe I svěžejším činí stromri stín, I teplejším
hvězdnaté nebe... ,,Nesmírná ritěcha line se z věnce, I jejŽ t,voňíš,
pŤispěl-lis, pŤispěti moha. I Podaná ruka na kterémkoli místě |
pravého tvoňí boha...

Neboé jedna věc jest hodna otázky a svědomité odpovědi pňi
každém lyrikovi' Jak1f stojí člověk za těmito verši? Rozuměj:
jak;im podává sdm sebe ve sugch verších - ne jakjej líčí pověsti,
zprávy, klepy, pozorování jin1fch, budiŽ domnělá, budiž sku-
tečná. A tu vidíš, že autor těchto veršťr slovně extatick;Ích, bouň-
kově stísněn1fch, nakupen clr a nahrnut;ich, často pŤekypěl;fch
a pŤevňel11?ch, ritočn;ich, odvážn 1f ch, strakatě v;iibušn;ilch, laj ících
a spílajících a hromujících je člověk dobr;i, tich;i, meditativn;il
samotáň, ne ovšem misantrop, n11ibrž člověk družny' kter;i rád
pobeseduje ve společnosti dobr1y+ch lidí, rybáť., labužník, malíŤ
i znatel pňírodních jevri, kytiček i zvíňátek, zvláště rrizné havěti
vodní, idylik, kter;i věŤí rád a ochotně v starosvětské ctnost,i
selské i v nové ctnosti občanské, potlouká se po exotick1ich Tran-
tariÍch jen ve snech (,,Touhg,,), ale i z nich zatouži záhy po do-
movině, po ,,modrém jaterníku v jednom moravském lese.., jenŽ
Znova a znova zdrirazriuje a podtrhuje svou schopnost meliorač-
ních ilusl - tedy mírnjr temperovan;f romantik ražby mnohde
až žoviálně dobrodušné.

I ke kŤeséanství on, někdy pohan nietzschovské observance,
chová se dnes shovívavě a skoro pŤátelsky. ,,S rybáňi vyjíždÍme
a mokŤÍ se vracíme z lovu. I Na pohŤbu nasloucháme pastora
mírnému Slovu.. (115). ,,v kostele modlíš se po zvyku,.. apostro-
fuje svou starosvětskou selku, ,,však někdo jsi, kdo s bohem Se po-
rovná | bez velkj'ch cavykŮ. I Víš, kdyby teď Spasitel pňed tebou

stál, | že na děti by se pozeptal I a na muŽe a na polnosti I a pak
by jen prost,ě poŽehnal I ty vaše prosté ctnosti.. - což je tak
skoro parafráze Bérangerova ,,Boha dobr;ich lidí... A bérange-
rovsk1i toleranční ideál, jen mírně zmodernisovan;|., vyslovuje
Neumann také ve sv;ich ,,Budoucích lidech.. (Ď4). Jeho budoucí
člověk bude míti prosté vztahy, bude zdrav;,Í., nezáludnf, pevn;i,
určitjl, upŤímného pohledu, cťnostny, milovník ne vrchohi, nj.brž
ubočí, mírumilovny, ctící svobodu bližního, druh a pňítel pŤírody,
nenávistník lichvy a ziskuchtivosti, moudr;Í milenec a poživatel
života. Tedy sarné melíorační pokrokové ideály, které by se vešly
i do rámce někdejší realistické strany, tŤetras byl t,ak pevn;i
a tuh;Í, jako b;rl vpravdě pružn;i; tedy životní ideál riměrn
uměleckému kredu p. Neumannovu' které dávalo nedávno ve
Voln ch směrech pňednost talentu pŤed geniem, poněvadž u ta-
lentu má člověk pocit milé bezpečnosti; tedy život,ní v;fraz ko-
hosi, jemuž jest cizí všecka dobrodruŽnost, dramatičnost, tra-
gičnost i heroism. A také kohosi, kdo jest ku podivu pohodln;i
a nerad se rozhoduje i v nejvážnějších věcech. Kdo miluje na jedné

straně starosvětsk;f patriarchální Ťád selsk;í a život na venkově
(viz závěrečné verše ,,Selky..) stejně jako ,,válku velebnou, in-
žen;/.rskou a plodnou.., vítězné tahy modernílro industrialismu,
tňeštivé a vybušné víry života velkoměstského.

A nynÍ uvaŽ, jak1i'mi prostŤedky bouňlivě rltočn;fmi, často
i patheticky rétorick;Ími jsou tyto klidné, rnírumilovné, opravdu
civilní ideály vyslor'ovány. Pourquoi tant de bruit pour une ome-
Iette?, nemťržeš se nezeptati po t,om všem. A nemrižeš si zastŤíti
očí pňed poznáním, že je tu nová pÓza, nová fikce, noqf rituál,
nová církev, nová scholastika, jiná, než byly pÓzy, církve a ri-
tuály st,aré, ale st,ejně houževnatá, stejně heslová, stejně zak|i.
načská, stejně v1flučná a tyranská. Prostota, ctnost, mirumi-
lovnost, ruka podaná kaŽdému, láska ke všemu živoucímu in
theoria a ,,Hrom udeň do vaší psychy.., ,,Vari nám s cesty!
V slunci nám stojíte! | . . .žrouti  a tatrmani.. ,  , ,\;ar i  mi s cesty! |
Jak francouzslr;i pilot dnes létám, I jak povětro Ťítím se pitomou
atmosférou.. a jiné líbeznost,i v praxi! Násilná gesta, rozmáchlá
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382 riláctví, manfrované schváInosti, které majÍ dáti svému pod-
mětu i]usi síIy a tvoňivosti. ..

... Kdy pŤijde konečně básník, kter by tě políbil na rty nebo
na čelo a Ťekl ti: bratŤe nebo chudáku,-poLoj s tebou!, bez heslo-
vlich uvozovek demokratick;?ch, socialisticklich, pilotoqich, fu_
turistickfclr, civilních nebo jinak Istiv;ich a ťrsko8njch? NevÍm,
kdy.pŤijde; vím jen, že svět žizni po '.e* 1"l.o rozpukaná letni
země po dešti. A že až pňijde , jeho iude budoucnost a vlácla nad
dušemi v nÍ.

oÚokar Fiseher, básník dramatiekf

Než esteticky rozeberu a zhodnotím dramatickou báseĎ
p. Fischerovul, chci mu nejprve hlasitě projeviti svou itctu za to,
že ji napsal a uveÍejnil. Fischer jest literární historik a kritik; jak
pohodlně mohl by seděti na svém prestolu a nepáliti si prst !
Neboť není v Čecliách tak naivního člověka, aby nevěděl, že
neposloužili si čím ve veŤejnosti, jest to upňímné a vášnivé usilo-
vánÍ tvrirčí a opravdová tvorba, a prospěje-]i mu co veveňejnosti,
je to kritičnost, a ještě spíše lžikritičnosl, to jest krit,ičnost jen
zdánlivá a na vnějšek líčená. Žili isme a žijeme posud z paraitre:
ne b;ilti, nybrž zdáti se! Ne žíti, ale hráti si na život! Žva o ži-
votě, tlachej o životě, piš o něm rivodníkové články do novin,
mudruj i mudrač o něm - budou ti všichni tleskat. Za pril roku
jsi slavny. Jen, probrilt, nenapadni ti, prostě a sons phrase žiti
skutečně, do slova a do písmene: to jest tuofiti. Do pril roku jsi
pohŤben. odvážil jsi se něčeho' co Se ti neodpustí' Pňišel jsi bez
masky, ve svém skutečném já na maškarní ples, kde každ;i hraje
smluvenou rilohu. A to je zločin, jehož ti neodpustí lidé žijící
z hesel o životě - pokazil jsi jim živnost. Všecko bylo tak krásně
smluveno, rilohy tak dobňe rozděleny, fráze se t,ak krásně pa-
pouškovaly.. ." ty, ner do, vjedeš do všech těch f ikcí a i lusí
jako medvěd svou skutečnou existencí, sv1imi reáln;fmi a těž-
k1imi t lapami.. .  Běda t i ,  nemotoro!

Chci tedy Ťíci, že jest tŤeba tro.chu vrritŤní statečnosti k tomu,
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l  - PŤemyslovci, hra o pěti dějstvÍch. stran l35.




