
nického ristŤedí' Ale nejsou, čím chtěIi bfti: dramatickou básnl
hist,orického dějství světového. Neboé nepodaňilo se jim dosáh.
nouti toho, co je velikostí Ibsenovfch NápadnÍkri trrinu: neuka-
zujÍ souladu mezi kritickou potňebou v}ivoje dějinného a vnitŤním
uzráním jednotlivcov;im pro toto poslánÍ. Neproměnili pomyslu
logicky vfvojného v tělo a krev sudby mravně lidské.

Bída fnáze

Pňed chvilí ležela pňede mnou rozel,ňená kniha modernÍch
veršŮ českfch a patrnč: ne ledajak;iclr: jsou vydány s velikou
péčí a láskou a se znamenit;iim vkusem grafick;im ve vybrané
sbírce krásné prozy a poesie, která slibuje jen díla vynikající
a pŤinášela posud opravdu práce nadprriměrné. Četl jsem v této
knize asi hodinu s velikou pozorností a se vším soust,ňeděním
mysli; a odsunul jsem ji za tu dobu qd sebe několikrát s nevolí,
abych ji posléze zaviel navŽdy a odložil navŽdy s pocitem odporné
ošklivosti: st,ěží mohl bych ti správně vypsati dojem pustoty,
prázdna, nudy, zmrtvělosti, kter;i ve mně zťrstavila' Nevím,
s čím jej srovnat. Snědl jsi snad někdy z roztržitosti, omylem,
nedopatňením v kavárně kousek drrešního válečrrého cukroví?
A vzpomínáš si na pachuť čehosi zvětralého, vyšept,alého' ne-
v1fživného, podvodně klamivého? Nuže, to jest io asi, co vyznívá
ve mně z četby takové epigonslré sbírky moderní lyriky. Padělek,
náhražka, odvar z čehosi vymočeného, všech sil a šéav zbave-
ného, tňetí nálev: stín stínu.

Knihu, o níž mluvím, není tňeba jmenovat. Nejde o indivi-
duum; jde o prriměr, o typ, o celkoqi' ťttvar, jehož ona jest více
méně náhoďnjr pňíklad a ukazatel. A kniha tato není snad ani
zvláště špatná a autor její, aby byla ironie dokonalá, má snad
i jak$si talent, t,o jest jakousi obraznost r'ertrálnou, schopnost
sešívat,i k sobě hbitě zvučná slova: má snad i jakjlsi vnějškovjl
smysl hudební - sem tam povede Se mu verš nebo i strofa,
literé jsou prosty zlozvukri, které mají i jakousi melodii, barvu,
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s,vit, kolorit. Ale schází mu ovšem riplně všecka hlubší hudebnost
niterná,která jest jednot,ící zálron duševního oka, poctivá, jasná,
čistá pravda nitra prostupujícího svět a život a jednotícího se
s nimi v lásce.

Řikalo se, že v lt,alii v sedmnáctém nebo osmnáctém stole'bí
dovedl napsati kaŽd;f vzdělan člověk, kter;f se obíral trochu
ve škole nebo soukromě literaiurou, tucet obstojn;fch sonet ,
a nemusil b]irti a nebyl také pňitom ani mentem básník. Jazglt
sdm, uzdělduang tolikergmi a tak uelltgmi bdsníltg po celd staletí,
bdsnil za něho.

Nuže, v tomto smutném stadiu jazykové a literární hyper-
civilisace octli jsme se, zdá se mně, nyní i my. Máme básníky
nebo lépe takébásníky, kteňí sednou za psací str1l jako krejčí nebo
švadlerra za šicí stroj; šlapou na šlapadlo, páka se zdvihá a klesá,
kolečka se točí, člunek se kmitá, stroj i.inčí a chňestí a báseĎ -
se šije a brzy ušije.

A báseri nenese' alespoli nezasvěcenci, stopy práce fabričné;
nic na ní nenasvědčuje, alespoĎ povrchnímu zraku a soudu, že
vznilrla mechanicky, pouhou sdružovací, Ťadivou prací paměti,
obměnou reminiscencí, pňestavami star;fch risloví a ťrtvarri slov-
n;fch. Báseťr naopak vypadá velmi mysticky, tajemně, meta-
fysicky a vyvolává klamiv;Í dojem čehosi, co vytryslrlo z nitra
ducha vzrušeného tvoňiv;Ím dějem..' Teprve když pňihlédneš
blíže, vidíš, že jde o slepence slov a frázi, za nimiž zeje pusto
a prázdno. Pi.ečteš celou báse a vidíš, nenívní nic jednotného,
čím by vyzněla, toho niternélro rozezvučného bodu a víru'v kterf
by tě strhla. Potpourri slov a Írázi vzájemně se potírajícich a vy-
važujících v jakousi nervosní kňečovitou nicotu. Slepenec
metafysick;,iclr protikladri, které se ti bortí a propadají v absurd-
nost, kdekoli se jich dotkneš srdcem nebo obrazností.

Autor četl mnoholirát a pozorně Máchu, Bňezinu, I-Ilaváčka,
Sovu a z nich jako by vypsal pňímo a sešil své básnické rekvisity,
svou garderobu' v niž pak obléká své loutliy-básně. Z nich má
své klišé, která prohazuje jako hráč karty. Z nich má ,,věčnosti
marnou slávu.., znicb' má ,,jitňní hodinu sqfch zrak ..;v nich

,'těla žen zahrad vriněmi do věčnosti se strou..; z nich ,,tisměv
zavěšen;i. na hvězdách..; z nich ,,zrádn;f' klín zahrad rozkoší..;
z nich ,,bratrství smutkťr..; z nich ,,krásu zbohatlou ve štolách
bolestí..; z nich ,,do cest m;ich ztracenych zní marné volání..;
v niclr ,,pohlaví osudnou, bezdnou nad hlubinou deště hvězd
tajemn;|'ch prilnocí proudem se lijí... Z nich jsou celé sloky:

Tká měsíc závoj stňibrn 'nad krajtl písně zamlčené,
nad ruce sepjaté, jeŽ marně vroucně prosily,

:"*rniÍ'?t1ť#l1ÍJ;'"J:ilTij5lhoŤemověnčonÓ,
což jest v;y'razem, obrazivostí i melodií ryzi Hlaváček.

Nebo:
Světeln m moŤem hodiny dvanácté hudba znÍ
do bojt l  vesele jdoucích dní:
me]anchol ická hudba poznání.. .
Světe lné moŤe nám v oči s lzy hází(? l) '

, objetí nové a nové nás vyprovází,
prapory '  věnce - na kaŽdé věŽi:
polibky Žhavé, polibky sladké
r Žemi srdcem sněŽí! -

což jest jen pokažen;i a rozŤeděn1i Bňezina jako v dvacíti tŤicíti
pňípadech jinfch.

Úžasná jest vnitňní prázdnot,a těchto tak zvan;ich básní. Vy-
lroňel;im, troskou a škvárou jeví se ti svět a život po jejich čet,bě;
jako bys procitl ze z|é otravy, tak prázdně civí a zivá na tebe
vesrnir, slunce, denní světlo. Málolrdy bylo zneužíváno tak fri.
volně piedstav a pomys|u uěčnosti jako zde. Našemu básníkovi
jako pravému diletantovi není nikdy barva dost silně nanesena'
není nikdy superlativ dosti superlativní: proto vrší ossu na
Pel ion - obě jsou, žel, z papier máché...

V zápasy vybihám pto pocit uěčna|
Prameny uěčnych míz Žilami zurčí,
pevná je ruka má, lačná a vděčná
za vŠe' co osudu rozmar jí urěi:
hoií ji ue dlaní dr ha huěztl Mléčnd...



pěje o sobě pan . . . hm, ňekněme tedy tňebas pan Rudolf Kaca*
fourek. Pňedstav si, prosím: ve dlani p. Rudolfa Kacafourka hoŤí
Mléčná dráha! Jest to dosti silné? Dost, velké? Dost heroické?
Dost titánské? ,,Siln;i miluje sílu.., nadepsal si jako motto nad
svou knihu náš veršovec. A tak tedy: hodně síly! Nikdy dosť
síly! A co nejvice siláck;Ích kouskťr do knihy!

Pňese vše vyklenout hvězdami pobité mosty,
po nichŽ jde souzvukem aŽ do bran věčnostil *

rozuměj duše našeho tit,ánského pěvce. Mostg pobíté huězdami?
Hm... jest to dost s i lné? Dost nadčlověčí? Škoda, že ta všecka
síla jest jer' . . . Ue snu. Zde jest, čertovo kop1itko celé slávy
a celého heroismu! Tu všecku velikost, tu všecku sílu, ten všechen
tvoňiv1i tit,anism duše našeho Rudolfa Kacafourka jenom. ,. sní!
Uklidněte se tedy ti z vás, kdož jste se již začínali bát. Nic se
nestalo! Dítě skloriuje jen všemi sedmi pády podstatné jméno

,,Síla.. a pňídavné jméno ,,silny.. a domnívá se prostoduše, že
sílu j iž má a s i lné j iŽ jesť...

Kde jest lék prot,i této fraziomanii? Proti této pusté jalovosti,
naduŤelé manfŤe, nechutné theatralistice? Proti tomu znesvěcení
života, pozurážení duše, prot,i tomu hňÍchu proti duchu svatému
i nesvatému, jemuž nemělo by bfti odpuštění ani na zemi, ani
v pekle?

j\áhoda chtěla tomu, že brzy po tomto vysoce poetickém
a metafysickém hašé padla mně na strll nepatrná, vnějškem
chudá knížka: Petr Bezruč, Literdrní studie od dr V. Martínka.
I(nížka vypravená asi tak, jako b;fvaly vypraveny kníŽky české
pňed čtyŤicíti roky; knížka od našich viichodních hranic, z Mo-
ravské ostravy. Ale poctivého zrna a jádra, a tak pťrsobÍ tím
čestněji a mileji ve své režné haleně. A knížka ta dala mi podnět
k tomu, že sáhl jsem zase jednou po Slezsk}Ích písních Bezručo-
v1ich, - a tak, jako když se mne zimnice spadne! Ano, Bezruč
a duchové jeho rázu jsou lékem proti lžipoetick1fm strakatinám
rázu riašeho Rudolfa Kacafourka. Ne proto, že Bezruč je barbar

a l{acafourek duch pÍeuměleck , nadkulturní. Nikoliv: barbar
je náš l{acafourelt a Bezruč jest umělec, cel1f a dokonaly, vnitŤně
pravdiv;f, jasnf a čistlr. Že by v barbarech vězela spása z deka-
dence, jest konvenční blud a konvenčni tráze, v které není zbla
pravdy; vpravdě nikdo nemá k barbaru blíže než delradent.
BarbaŤi by nám tedy nepornohli... Ale Bezruč neni, opakuji, ani
barbar, ani primitiv: Bezruč jest opravdov1i a celf umělec -

nic víc a nic míĎ. Duch, kt,er;i si nese v lrrudi rictu k Íádu akzá.
lronu a zachovává ji i v zoufalstvÍ: k zákonu, kterf sluje pravda
a její jemn1ir, všudypňítomn;|' takt,'..

To dokazuje mimo jiné pŤesvědčivě ve své knížce V. Martínek;
a proto buď doporučena její četba všem, kdož pňem;išlejí o našÍ
dnešní bídě literární a touží vyváznouti z ní; všem, kdož hledají
lék proti básnické frázi.




