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Básně Jakuba Dem,la

Jako 5. svazek Štepcji vydal Jakub Deml svazek sv1fch verš ,
které, pokud vím, nevzbudily pozornost,i, jíž si zasluhují. Konečně
není možno' diviti se tomu. Leží tak riplně mimo vyježděné
silnice literární, jsou tak prosty vší mÓdnosti, jest je tak těžko
etiketovati! Není to formulkové zboži, vyráběné pro popt,ávku,
spekulující na hesla dne. Není tu ani telegrafních tyčí, ani
telefonrl, ani nádraží, ani tank , ani lokomotiv, ani velkoměst-
sk;fch ulic; není tu odvarťr z mÓdního, právě importovaného
zboží básnického. A odtud snad chlad, s nímž se setkal tento
sešit básnick;,i. Nepodplácí si pozornosti, nevlichocuje se pŤízni;
není ho možno pouŽívat za berana proti ničemu; st,ojí zdánlivě
mimo básnická hesla dne, mimo literární tábory pŤítomnosti.

Ale ten, kdo miluje poesii jako žizeí svobody a žLze radostí,
jako melodii, která tryská z nitra a zaplavuje cel1i svět a roze.
zvučuje cel1f vesmír a nutí jej k souznění, nemrlže nezastavit
Se a nepostát na své cestě s hlavou skloněnou a nenaslouchat
básnické melodii Demlově. Jest to melodie zcela zvláštní, zvlášt-
ního zabarvení, zvláštního kouzla. Neobyčejně sytá, tryskající
z temného vnitŤního zdroje, chvějící se hlubinami t,oho v1iva-
ňiska, kter1i'm jest - rána. Nade všecko nesnadné jest karakte-
risovati tuto melodii nějakou prostou běžnou nálepkou podle
citového pŤízvuku nebo zabarvení. Řada lidí ňekla by snad, že
tato melodie jest teskná, smutná, melancholická, někde zoufalá.
A pŤece není to tak pravda. Cosi nespoutaného, vášnivého,
bouňlivého i bouŤkového souzní v ní a chvílemi propuká divo-

k1iimi vJ'buchy, takže jest zcela jasné, že Demlova poesie ničeho

není vzdálenější než romantické melancholické mdloby a rinavy.

Žízefi po suobodě, žízeťt po radosti jest její nejposlednější zjitŤenou
vrstvou a ona pŤeznívá i bolest, ona pňeznívá i utrpení. A každou
chvíli hrdost a uzdor hrozí prolomiti postoj pokory a lásky, kter1i
zaujala duše Demlova ke světu a lidem, od pňírody měkká
a laskavá.

Jednou pňijde literární kritik, kter;f poví vlastní utrpení této
duše; ukáže se, jak bylo v tom, že Demlovi byla ztěžouána ldska
k tidem a k člouěkujako málokomu. Život a svět unucoualg mu -

doslova: vnucovaly mu - odboj, vzdor, nenávist; a poesie
Demlova, to jest právě obrana jeho od nich, jeho rizkostn boj,
aby jim nepodlehl' V tom jest vlastní hodnota a cena této poesie,
kterou míjejÍ, musí míjeti všichni povrchní - musi míjeti
pravim, neboé opatrnost a pud sebezachování jim to tak na-
šeptávají, a správně našept,ávají. Jsou r' ní víry, jsou v ní tŤasa-
viska bezedná, na něž by patňila v1fstražná tabulka: Vari, slaboši!

KoŤen Demlovy lyriky jest dramatick1i: ono rozpolcení, ono
napětí a pňepětí duše, místy až kňečovité, o němž jsem mluvil.
Proto není náhodné, že b1irvá v nejlepšÍch sv1ich částech dialo.
gickdz svár a proplétání dvojího pÓlu, dvou protivn1fch hlasrl
nebo živlri; a že nejkrásnější je tam, kde tito soupeňi se smiŤujl
nebo vraždí v nev$slovnu rrizn1fch oxymoronr1. A není nahodilé,
že sv m v;irazem bfvají to často balady, a balady snové: jen

takto mohl básník sobě i nám jak tak uvědomit,i děje svého
podvědomí.

Jsou v knize Demlově názvuky, které pňipomínajÍ Erbena,
a jiné, které upomínají zdaleka na Máchu - ne na Máchu pa-
dělaného, nfbrž na skutečného básníka mučivě temného sváru
nitra.

Slyš tŤebas začátek jedné z básní na smrt pňítele Josefa
Poláka.

,,Dílna má tajemná do noci svitila, / po horách bezlidnfch
vítr lkal, / náhle až ke stropu v1ihefl se vznítila: / ve dveŤích
někdo zaplakal...To není hmotná nápodoba melodie Erbenovy-
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to jest nou d, s u d melo d i e, která j est j e jI no u é s amo statné pokračování.
A nyní - bez pŤechodu _ rozhovor mezi neznám;ilm hostem
a básníkem, pracujícím ve své dílně:

,,Pňiraž ty dvéňe, Neznám1i., pňistup sem blíž: / za noci této
rizkostné jak1i žal pňinášíš?.. ,,Tňetí jdu den a tĚet,í jdu noc, /
aé je nám Pánbťrh na pomoc!..  , ,Nač tyto strachy, nač ten
děs? / Neštěstí své mi vypověz!.. ,,Tué, pane, pňišlo v tento
čas' / jáé jeho posel,  jeho hlas.. .  , ,Nech tyto ňeči nekl idné, /
dílo mi v rukou vystydne... ,,Co ruka tvá chce nyní kout, /
je v této chvíli d;fm a čoud. .. - Atd.

Všimni si nejen stŤíbňitě čisté linie slovné, kterou jest to
kresleno a která jest, nějak]i' noqf Erben nebo Aleš, n;fbrž i ironie
a paradouu, v němž jest to myšleno. Básník domnívá se, že host
chce mu zvěstovat své neštěstí. Ne: on zatím nese mu neštěstí
jeho, básnikovo. ' . Tak t,o typicky myslil u náš první Mácha.
,,Letí a čeká na vlnách, I možno ho vidět a nevidět,i, / mrij koráb
jako ve snách / letí a letí a letí... ,,Kapitáne, kde pňístav tvrij? /
Tvá paní ptá se, rci!.. ,,NIá paní, kdež by byl? | M i píístau jest
kde chci.,, Neslyšíš ho na dně této hrdě klidné ironie? Jest v něm
nejen jeho veliké utrpení, ale i ta žízeř lásky a svobody pňes
všecko a všemu navzdory, která byla jeho a právě jeho...

,,Za horami vzplál ohůri nach. / To večer podzimní se zhŤívá /
mgšlenkou mdrnou uěcí zaniklgch' I Po těch, co odešli, jen záíe
zbgud, f rudá, bolestná jak smutng smích.,, Zde již cítíš plynout
máchovskou melodii pŤímo na povrchu verše; ale jest i tam,
kde jest ukryta hlouběji. A pravím zase: ne opakovaná melodie
máchovská, nj,brž noud: domyšlená a docÍtěná.

A pak _ po tňetí - jsou tu básně, v nichž jest Deml zcela
svrij, divoch zcela praprivodní. Básně zcela divoké, psan;y' vír
nebo vítr, v nichž se bortí slovo a láme qirkŤik, - básně formy
riplně uvolněné, rapsodie bolesti, ale i svobody, radost,i a jist,oty.
Neboé - a to jest pro Demla karakteristické - zde dobírá se
naráz, skokem ze svého zoufalství, skokem do tmg a nad sebe
svého Boha.

opisuji z nich nejkrásnější, snad proto, že jest nejvíce uklid-

něná: vlastně již plod a v1fsledek oněch bouÍkov;i'ch dějri a pro-

cesťt.
,,Jindg kterdkoli věc | ži|a, zpivala, dojala. / Nakonec / dojí-

mají všecky ' , . l Možno jest / spáliti papír: hledíš, jak Ťádky
hoŤí, / hledíš ._ / rozbije se džbán, / klobouček někde leží
pohozen: l téžko je zvednouti cokoliv, I suou duši zueddš, l slzg
padají, I uzpomíndš. / Nikdy nebyls obklopen tolikerou láskou: /
stojíš, nevidíš; / deset tisíc zločinrl ti vyt kají:/ nevíš o ničem. /
Tak tedy naučil ses otvírati oči dokoňán, / aby pohltily prázdno, /
za kter; i lm už je Ijen Brih.. .

Ejhle báseri. Neboé pravá báseř jest akt sebeosvobození
láskou. A zde jest v typické čistotě a ryzosti.

Moderní poesie hledá nové životné skutečnosti; a objevuje
je se schválnou v1ilučnostÍ ve věcech světa vnějškové civilisace,
jimiž zalidfiuje popisnou methodou své verše. Ale: není-li pÍit,om
zorného rihlu duše, postoje lásky, qiisledek všeho jest jen kra-
maňení, jarmark, dunící sudy, tržišt,ě marnosti a marnivosti.
Deml ukazuje, že skutečností nad skutečnosti jest to, čemu se
Ťíkalo slovem ošuntěl1fm a často zneužívan1im: nitro nebo duše.
A dále, že ke vzniku básně v pravém smyslu jest tieba, aby
toto nitro bylo otŤeseno a pohnuto ve sv;Ích hlubinách děním
dramatick;im: zrodem lásky a nenávisti a zhrdy a pÍes nenávist
a zhrdu.

Zaěíinoaa monograJie o Soaoui

Sovu potkala pňíjemnost, kt,eré se dostává jinfm vynikajícím
básníkrim obyčejně aŽ po smrti, tedy v době, kdy jest jim prav-
děpodobně každá pŤíjemnost, nebo nepŤíjemnost již riplně lho-
stejna a kdy z ní nic nemajÍ. Mladf básník L. N. ZvěŤina nakreslil
totiž jeho podobiznu v kritické essayi, hodné svého modelu.
Jeho objemná knížka, vydaná nákladem Hejdov1im, sleduje
v devatenácti kapitolách vznik a v voj básnické tvoňivosti
Sovovy od jejich prvních tápav1fch projev až do vrcholn;,ich
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186 uzrál]fch v:Íraz posledních básnick ch knih s oddanou láskou
a poučenou pronikavou znalostí,které nejsou právě běžnyvdneš-
ním mladém pokolenÍ krit,ickém. Co povznáší tuto kritickou
monografii nad riroveĎ běžné produkce lit,erárně historické, jest
hlubši chdpdni tu rčího procesu. Zvětina jest natolik psycholo-
gicky správně poučen o tvorbě, že jí nepojímá nikde za pouh;f
v11isledek vnějších vlivri, n1fbrž stopuje ji k t,ěm ternn;y'm ložiskrlm
v temperamentu a osobě básníkově, v podvědomí ukryt,;fm,
z nichž vpravdě t,ryská. Proto práce jeho není vnějším vyšetÍo-
váním a kombinaci L. zv. myšlenkov]fch nebo ideov;1ich proudrl
doby, n brž rozborem toho, co skutečně jest klíčem tvorby:
jeho u{razu bdsnického, Po této stezce, velmi málo dosud vyšla-
pané v našem badánÍ literárně historickém a posud velmi málo
schridné, prodírá se ZvěŤina místy vpŤed s opravdov;Ím risilím
právě jako se skutečnym taktem.

Bylo by ovšem žádoucno v zájmu věci, aby kritik šel o krok
dále a nespokojil se pouh1im formov;im rozborem v;7razu, n1fbrž
hleděl i opsat a zvážit' ndzorouou oblast, kterou nese. To žádalo
by podrobnějšího ještě rozboru básnického v;irazu, než jak ho
podává ZvěŤjna. Bylo by tňeba zjist,it ňekl bych nd,zorouou nosnost
vyrazu Sovova: ukázati, kolik vystihuje ze životniho dějství
a jak je vystihuje; ukázati, kolik a co uidí básník z dějri a procesri
Životn;fch. Slovem: změŤiti sílu jeho sgmpatíe žíuotné, která jest
totožná se silou jeho zraku, neboé zde jest konec koncri poslední
experimen|,um crucís pŤi hodnoceni velkého básníka.

Bomán náboženskÝ?

I

Pan Josef Laichter, horlitel a vyznavač, vydal pňed nedávnem
román' kter;Í již sv1fm názvem nenechává tě v pochybách: jde
tentokrát o román myšlenky náboženské, kter;f chce určit,i nábo-
Žensk;f a církevní cíl modernímu člověku' Kam od Řima? táže
se autor s velmi tučn;fm a naléhaqim otazníkem ne menším,
než b vá v znárr'é novinové rubrice Ram dnes uečer?

Jak ,vidět,, jde o knihu ne ledajakou, n;ibrž o knihu nejvyšší
zodpovědnosti, na níž mají podíl podle theorie p. Laichtrovy
nejen spisovatel, n;ibrž i nakladatel, knihtiskaň, knihkupec a snad
i papírník a v1/robce černidla tiskového.

A její námět?
Nábožensk1i q1ivoj jakéhosi stňedoškolského proťesora Petra,

kt,er zemŤel právě na začátku knihy, šedesátilet;il, a jest pohŤben
na olšanech.

Tento Petr narodil se tedy synem zbožnych rodičri malo-
rněstsk;fch, kdesi ve v1i'chodníclr Čechách. Když byl, desít,ilet1il,
vyvázl ze z|é nemoci, určili jej rodiče na kněžství. Hoch jest
ply v dětství zbožny, t' j. ministruje rád a hraje si na kněze.
Dvanáct,iletého pošlou jej studovat gymnasium do nějakého
biskupského města, pat,rně Hradce Králové; zd'e Žije v konviktě,
t,. j. biskupském internátě pro stŤedoškolské studenty. A zde
začne se jeho víra kolísat nejprve špatn;fm dojmem, kter1im
prisobí na něho jeho pňedstavení, kněží špatní' v;ídělkáŤi, žrouti,
ničemní vychovatelé; smrtelnou ránu dostane však kterési zimní
noci, kdy kvartán Petr setká se se septimánem S1ikorou' stu-
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