
84 a dochází u nás tato hodnota všech hodnot, -toť bída dneška,
která se provaluje již i poloslepÝm očím jako pokoňující malo.
mocenství.

Ethického člověka pojala právě Marie Štechová jako člo-
věka po v;ftce tvrirčího: stavitele, budovatele. Staví dílo svého
života po zákonech vlastnílro nitra - jest t,vrircem v plném
smyslu toho slova, buďtež prostňedky jelro sebechudší. A více:
jesl i prauzoremkaždého tvrirce jiného, pravzorem tuťlrce-umělce
a tu rce.bdsníka, Vynáší najevo sám zákon' Samu podstatu,
samu methodu každé tvorby na zemi, všeho tvrirčího díla po-
zemského: ldsku.

,,Ethick1f člověk je nemysliteln1i bez lásky k Bohu a k bliž-
nímu, bez citu vzájemnosti. Jest bytostí tak nutně citovou
jako rozumovou: vnitňní osvícení rozžehuje současně plamen
srdce. Jest to plamen, v němž bude spalovati všechny hŤíchy
svého života obětí očist,nou. I(ňivdil, láska spálí kňivdu. Ustu-
poval zbaběle pňed vlastní zodpovědností; láska očistí jej k hr-
dinství. Uslábl v temnotě vášně: láska ji pňekoná...

Básník amerieké demokraeie

Francouzsk státník Jules Cambon velebil nedávno jako
jeden z dobr;fch ričink světové vállry objeuení ndroda americ-
kého. 9pojené státy Severoamerické jevily pr;ji se aŽ do této vál-
ky kupou lidí vyvržen1fch na bňehy Nového světa, smeten;irch
se všech koutťr země, bez vnitňní jednotné duše, spojen;i,ch je-
dině divokou štvanicí za dolarem; teprve ve válce prf objevili
se po prvé Evropě národem, to jest jednotou mravně ideální,
slouŽící moctré kulturní ideji životni.

Nuže: tento objev mohli učinjí.i' a učinili také opravdu čtenáňi
velikého amerického básníka Walta Whitmana již pňed válkou.

St,voňiti Americe básnicko-fiiosofick;Í vytaz rovnomocn;i
a rovnocennf jejím nesmírn;im skutečnostem a ještě nesmír-
nějším možnostem pňíštím, vytvoňiti tgpickou anrerickou poesii
novou a protivnou staré poesii evropské, již nazjrvá ne bez
opovržení,,I i teraturou feuddlní,, ,  evropskému romantismu by-
ronovskému, ,,literatuÍe ndÍku,, (literature of woe), poesii ra-
dostnou, mužnou, kladnou, vedoucí k životu a stupĎující život -

hle, takoq|. byl program Walt,a Whitmana. Neboé zde hned t,ňeba
opraviti blud, kter;f vedle jin;ich zahnízdil se o něm v mozcích
evropsk;|rch: Walt Whitman nebyl básník spontánni, tvoňící
bezděky, z vnitňního nutkání, pudově; byl společensk;1i theoretik,
dŤíve než byl básník; a jeho tvorba básnická byla''progra-
mová. Mnoho pňem;fšlel o poesii a zvláště o sul poesii; a do-
bral se pro ni určit1iich postupri, pevné methody, která měla
ovládnouti více než ji - sdm žiuot ndrodni a ieho budoucnost
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jejim prostíedkem, Neboť ričel jeho tvorby byl opravdu nadlid-
skf, mythick;1i pňímo: chtěl ne psáti uzavňenou, esteticky do-
konalou poesii, n;fbrž st,voňiti methodu, jak vyvolati v život
pŤíšt,Í pravé a typické americké básníky a v bec dokonalé
americké Iidi.

Walt Whitman uzfel první kolem sebe nov1y' velik1il rodící se
svět, chaotick;i posud, ale vroucí silami, kypivf barbarsk;fm
bohatst,vím, h;fĚíci zárodky života, štěstí, velkosti; avšak zá-
roveĎ viděl, že nikdo z jeho krajan neuidí této užasné skuteč-
nosti, tohoto zdzraku skutečnosti. Proč? Z pÍbozené lenosti nebo
tuposti nebo také proto, že hledí na život schematy staré roman-
tické literatury evropské, které byly kdysi pravdou - alespoř
do jist,é míry -, ale odmocnily se v blud, klam, stín postupem
času a hlavně v nové zemi, jako je Amerika. Vyburcovat,i člo.
věka amerického, dáti mu prozŤíti, aby viděl, - t,akov;i jest
nejprve cíl Walta Whitmana. Neboé mezi básníkem a prost1fm
člověkem není podle Whitmana jiného rozdílu, než že básník
jest to uuědoměle, čím jest prost1f člověk neuvědoměle; básník
a prost1i člověk prožívají LoLéž v podstatě, ale jen básník o tom
ví, jen básník to dovede vyjádŤit,. Bdsník jest jen uplnějši čIo-
uěk, ,,Básník jest individuální - jest ripln]i' v sobě: ost,atní
jsou stejně dobŤí jako on; jenže on to uidí, a oni ne.,. ,,onlg he
sees it, and theg do not."

otevŤÍt, oči prostému Američanu, aby viděl ten zázrak, kte-
r1fm jest on sám! Ne pňemlouvat, ne pŤesvědčovat' ne dokazo-
vat - ddti uidět, takov1f jest cíl básníkriv. Vypodobni člověka
tak, jak jest, - a on užasne nad svou krásou! Řekni mu, jak je
krásn;f, siln;f, dobry, ušlechtil1ir, a on bude tÍm vším! Dej mu,
aby uvěňil v sebe, a stvoňil jsi jej k podobenství svého ideálu;
učinil jsi jej slavn;im, velkodušn;im, bohat;Írsk;im! VytŤi mu
z očí staré prázdné Sny - skutečnost jest sen nad všecky sny,
sám žas, sám zázrak. ,,Dosti dlouho již snil jsi sny, opovržení-
hodné. NynÍ vymyji slepeninu z Lvj,ch očí. Musíš zvykati si na
oslnnost světla a každého olramžiku tvého života... (Song o|
Mgself ,46.)

Byl-li kdo básník oka, byl to Whitman. Ne darmo ňekl:

,,Pouhé mrsknutí oka zahanbuje učenost všech časri... Sám
nazval své básně ,,hymnami na počest věcí..; stejn1;;m právem
mohly by b ti nazvány nepŤebran1fmi nádržemi dojmrl a po-
stŤehri zrakovf ch, kter;,imi spdsal - doslova spásal - básník po-
vrc]r země a všecku jeho sladkou slunečnou krásu: stodolami
a šp;fchary, v něž složil tuto svou nehmotnou že .

Zorné pole oka básníkova jest jedinečného objemu; zabírá
tak skoro cel1i vesmír, jakož Walt Whitman měl pňÍmo cLižá-
dostí podati ne jednotlivé detaily z pňírody nebo v1iseky, ,,uhla-
zené procházky, ripravné kioviny, mot;ily, kytky a slavíky
anglickfch básníkrl, n;ibrž celou zeměkouli s jejími geologic-
k}imi dějinami, Kosmos' nesoucí oheri a sníh, kroužící nesmÍr-
n;imi prost'orami, lehkf jako pírko, ačkoliv váží biliony tun...

Ctižádostí jeho bylo podati Všecko: ,,neboé schází-li něco,
neschází-li již všecko?.. mínil s dětskou moudrostí. Všecko bez
vfběru - právě jako toho žádal Ruskin od qftvarného umělce.
oba, i Ruskin i Whitman, neviděli stylu ve v;fběru. ovšem
i v praxi nepodal všechno, ani nepodával nevybraně; naopak:
ačkoliv to popírá sám a popírají to i kritikové po něm, měl
mnoho kultury a vkusu a kladl své dojmy vedle sebe methodou,
která je odvažovala v jich ričinnosti a dávala jim vystoupiti
s největ,ší specifickou váhou.

Karakteristické jest pro něho, že nelišÍ mezi největším a nej-
menším, mezi profánnim a svat m, mezi všednÍm a slavnost-
nlm, Neundšeti soudu do uidění suěta a žiuota. nezmenšovati
a nezmalicherriovati jich časov1fmi a lidskfmi sudidly bylo
jeho zásadou' Proto prohlásil ,,chlup na hňbetu své ruky za právě
tak zajímaqf jako kterékoli zvláštní zjevení..; ušecko uvádí
jej v rižas, ušecko jest nevyzpyLné, ušeclto jest svaté. Málokterf
básník dává ti procítiti pŤed tělem lidsk;fm a pŤed jeho rikony
a ději, o nichž se obyčejně v poesii mlčí, poněvadž zdají se b1iti
konvenčnímu názoru hrubé a sprosté, tolik vzrušení aŽ mystic-
kého; v tom právě tkví básnick1i paradox Whitmanriv, v tom
jest zvláštnÍ ráz jeho zorného hlu: navodl Li z divadla t. zv.



všedních nebo triviálních dějrlv a ťrkonri více chvěje myšlenko.

vého, ideového a náboženského než jiní básnící z obšírnfch roz-

bor složit1fch postupri myšlenkov ch a dialektickfch. A to

proto, že dovede zahleděti Se na věci s tím rižasem, jako by

"iaet i" po prvé. A po druhé proto, že dovede viděti je sgmbo-

Iickg, to jest cít,i vztahy a poměry mezi nimi nebo mezi nimi

u .Jbo.l, kter1fch necítili a nepostŤehli jiní pĎed nim; uíce vztahri

a jingch, nougch vztahri než jiní.

Jeho snahu nevylučovati nic, nepňehližeti nic, nepodceůo.

vati nic z děl božích vycítíš brzy jako v1iraz veliké náboženské

Iásky. Záhy poznáš, že stojíš pŤed duchem pathetick m, oprav-

dov1fm, kter}r nemá smyslu pro ironii a jiná chytráctví dětí

tohoto světa, jenž však nemá také naprosto smyslu pro pochg-

boudní. Walt Whit,man jest nadšenec ne pravdy, ale víc: Jis-

ÍoJy. Veliké a poslední Jistoty, která nese nad propastí zemi a na

zemi člověka a ve vzduchu ptáka nebo mušku. V tom pramení

se poslední pňíčina velkého kouzla, kter;fm si tě podmariuje.

CÍtíš: svět, jest bezpečn;f, život jest bezpečn;f, všecko jest dobré,

nemriže se ti nic pňihoditi, co by stálo opravdu za Íeč. Jeho

mocná obraznost, jejímuž rozletu jest vesmír ,Úzkjr, cítíš to'

má osu, md koíeng: srdce nejlaskavějši, nejobětavější, nejdvor-

nější, které kdy bilo. (Zde jest to, co spŤízĎuje jej u nás s Bňezinou,

v Americe se Thoreauem.)
A opravdu: neb;ft této konečné kotvy, nesnesli bychom t,oho

letu kosmem, kde ŤítÍ se na nás dojmy jako krupobití, kde jsme

vrháni stŤídavě z hork;ilch sfér do studen1fch, kde jsme sm;Íkáni

časem a prostorem od nekonečně malého k nekonečně velkému,

kde trhá se nám chvílemi pevná pťrda pod nohama' abychom

byli nuceni kroužiti nad propastmi a opeŤiti se k tomu ričelu

párutěmi extase, šílenství a lásky. Walt Whitman naposledy

áá ti procititi a prožíbi totéž, co vyslovil Goethe: všecka ta tÍ-

seri, všechen ten tlak jest jen ,,Ruh in Gott, dem Herrn..'

,,,země, to dostačuje,.. praví básnik americk ; ,,nepŤeji si,

auy lyta zhvězdění trochu blíže... A jinde: ,,Tvá duše strijž

chiadna a klidna pňed milionem vesmírtl.., Kruh poesie jest

opsán; zde vracíme se do bodu, z něhož jsme vyšli. Není hod-
noty nad duši lidskou; není nikde nic většího než ona; ani Brlh
není více. ,,Nothing, not God, is greater to one than one,s self is.,,
Walt Whitman naz;ivá se sám básníkem Identity, totožnosti:
a nyní rozumíš smyslu tohoto slova.

Byl člověk hluboce věňící, ne v theologickém, n;ibrž v lidském
smyslu slova. ,,Žádny pňíval slov nepoví, v jakém pokoji žiji
s Bohem a se smrtí,.. čte se ve Zpěvu o sobě; a verš pŤedtim:
,,A lidstvu pravím: nebuďte zvědavi po Bohu, nebo já, literf
jsem pŤece zvědav1i po všem, nejsem po Bohu zvědav... B1iti
zbožnj,nebylo mu ani se modliti, ani se káti, ani vykňikovati
jméno božÍ, ar'i ztráceti se v prázdné, neplodné spekulaci o jeho
vlastnostech. Miloval Boha jako Bernard Shaw, s jehož filosofií
i tvorbou vykazuje leckterou obdobu: zásadní protiromantičnost,
a zásadní protikonvenčnost v;irazu - v jeho tvoňení. Jeho zbož-
nost nebránila mu, aby nedoporučoval ti pňíkladem a vzorem
sladkou nevinnost a spokojenou moudrost zvíňat. A jeho zbož-
nost vedla jej také, když hledal a nalézal slova jedinečného
soucitu S mravnou i hmot,nou bídou lidskou; co pravím soucitu?
Ne: jakési plaché lásky a ricty k utrpenÍ lidskému, které na mne
prisobí jako stud duše, že promeškala pŤíležitost pňipodobniti se
jim nebo zabrániti jim.

Byl básníkem demokracie v témže smyslu, jako bylbásníkem
kosmu. ChtěI b}iti pouze lidsk;i, a to znamenalo mu samo sebou
v Americe: b1i,ti clemokratick;f. Chtěl stvoť.iti americky tgp, ne
v1ijimku; a svrij ideál, jak pravil v;islovně, t;iičil ne pro aristokraty,
pro lidi v;1ijimečné, n;ibrž pro pr měr (,,the auerage man,,),
Demokratick.j' bylo mu v Americe souznačné se žíuotností, sku-
tečností. Když hledal své veliké základné jistoty, nalezl jako
takovou jistotu vedle člověkovy pňesvědčenosti o sobě samém
pňítažlivost, osoby k osobě, pohlaví k pohlavÍ, země k zemi,
slovem ldsku. Láska jest mu velikou skutečností života, ne menší
než skutečnost lidského já. Jako nepochybuješ o své vlastní
totožnosti, tak také nepochybuješ o totožnosti toho, jehož milu-
ješ. Walt' Whitman má uědomg a ugtíibeny kult družnoslj jako



málokter;f básník druh;i' - to jest smysl jeho demokratičnosti;

dovede sympatisovati nejen s druhem a pňíťelem, ale i s každfm

lhostejnjlm chodcem uličním nebo silničním, ne nějakou odtažitou

.y.p"tii ze zásady a theorie, n;ilbrž sros1itě, tělesně, radoslně

a opojně: pro t,en neb onen plavn;i pohyb, pro barvu nebo odstín

vlasri, záhyb rist, vzpŤímen1f a pružn;í chod těla, jasnou záňi

čela, zvlášiní teplf hovorn1y' smích nebo zvláštní pokorny nebo

provinilj' risměv. Jest nevyčerpateln;i v tom, kolik vynáší svou

irorkou,-dychtivou sympat,ii pozorovatelskou znakri a nápovědí,

na něž pňipíná vášeř své družnosti. Jest jedinečn;f v tom, jak

vystihuje krásné jinochy, mladé muže, Ženy, starce, černochy,

kováňe, ňezníky, strojníky, veslaŤe, farmáňe stále znova a znova'

bez navy, s opakováními, neboé má potŤebu promilovati je se

všech stránek a ve všech směrech.
Tím vším ztělesĎuje nám Ameriku jako národ a jako kulturu'

Jest dnes již americkym mgthem tento někdejší dňevoštěp s po-

divně jasnou, otevŤenou, nezáludnou tváňí, pŤí|el Lincolnriv,

tiskaň a novináŤ, učitel, ošetňovatel raněn;fch a naposledy staŤec

samotáň mrtvicí raněn;Í v trudném pustém hnízdě newjerseyském.

V Evropě dopustili se nevkusu, že chtěli z mythu vyvoditi for-

mulku a vyráběti touto formulkou verše modernistické po vftce;

ale mythus se mstí. Vznikly tak verše špatné, o nic lepší a o nic

horší než kterékoli konvenční verše staré známky. Neboé osob-

nost a poesie byly ve Waltu Whitmanovi jedno jako ve všech

velk;ich zjevech tvťrrčích'

Naše budoueí Úvorba dramaÚická

otokar Fisclrer, kter;Í vydal nedávno první svazek sqÍclr
divadelních rivah (1í dramatu, Problémg a ughledg, 1919), nazna-
čiI sámv této knize několikrát svťrj mučivě osobní poměrk látce.
Zároveů lyrik i dramatik, kritik i pňekladatel, duch zvídav1i
a experimentující i ve své tvorbě básnické, počítá se Fischer
vjlslovně mezi duchy ,,z rozhraní.., jimž dostalo se ridělu zvláště
osudného, mezi duchy nespokojené a bojovné, neustále se obro-
zujici, jimž nestačí klidn;1; dar minulosti a pňítomnosti, mezi licli
pŤelomu a pňechodu, kteňí cít,í v dnešku právě mez mezi star;fm
a nov m a všemi silami své žíznivé duše vzpínají se za tím ,,no-
vym... Vydává dokonce svou knihu z tohoto temného pňíkazu
doby obtíŽené velik;?m tajemstvím: Fischer jest pŤesvědčen,
,.že se dráha našeho umění blíží éŤe dramatické.., to jest že
teprae ngní, po válce světové, kdy naše národní bytost nalezla
posléze svrij nejvyšší, státot,vorn;7 vyraz, ztraceny, zdálo se, již
navždy, stvoňÍme pravé básně dramatické v celém v;isostrrém
smyslu tohoto slova, které by symbolicky zpodobily vrcholy
národní touhy i myšlenky nejinak než renesanční drama ang-
lické nebo klasicist,ické drama francouzské, moderně romantické
drama Ibsenovo nebo socialisticky ironická komedie Shawova.

odtud podtitul nové knihy Fischerovy Problémy a v;ihledy.
Nejde mu o literární hist,orii, která chce vyvolati minulost jako
čist jev v sledu jevri jin;fch, barevny stín vržen1i na plátno
Iaternou rnagikou badatelské obraznosti; nikoliv: Fischerovi jde
o minulost jen potud, pokud se ho dot,1fká pňímo, pokud jest




