
na nich byla, _ a tím dosti učinili, aby si zasloužili klidného
odpočinku a bydla v stáňí. To jsou zásady, které pronikají dnes
i clo okresní chudinské péče makotŤaské a slamotruské.

Ale vedle péče chudinské, která se stará o zestaralé literární
pracovníky, jesL i cosi jako kulturni politika, To jest starost
o lidi tuoÍici, o l idi, kteÍí maj í co ííci a ddti: díIa bdsnickd. I(ulturní
politika, lrterá má na zieteli tuorbu, a prá,uě luorbu obracejíci se
k budoucnosÍí, neboé nepostará-li se ona o ni, Štechové a jiní
literární hokynáŤi se o ni nepostarají: ti starali se vždycky jen
o své špinavé krámky a dobr;i odbyt v nich. I(ulturní politika
liší se od chudinství v tom, že jest právě pÍeduídaua, že hledi
bgstíe a jasně do budoucnosli: stará se o lidi tvoiící, pokud molrou
co dáti, pokud jsou dosti mladÍ a silní, aby tvoňili. Nečeká, aŽ
j im bude šedesát let nebo až propadnou j inak duševnímu ma-
rasmu' aby pak piispěchala s almužnou, která nepňestává b1iti
a lmužnou, nazve-l i  se velkohubě,,čestnou pensí.. . . .

fešÚě Yrchliekf

Nedávno uplynulo deset let od srnrti Jaroslava \rrchlir:kého;
i vyrojila se o něm Íada článkrl v novinách'

V Lounech post,avili mu študenti bystu; i byla |u ovšem pŤÍ-
ležitost k iečněnl - juk jí nezneužít?

Ale všecko - až na nepatrné vJrjimky _ bylo až brih bránt
banálnÍ, jalové, frázovité a hlavně: prolhané; plynoucÍ z ne-
porozuměnÍ jeho životu i jeho dílu. Skoro všecko prostouplé fa-
lešn1im sentimentálnictvím a licoměrnfm histrionstvím, až se
z toho zdravému člověku Žaludek obrace]. A teskno až k smrti
válo z toho na tebe, že dnes ještě m že se poesii, podst,atě poesie
a umění slovesného, tak nerozumět, jak se nerozumí.

Pokud budou o poesii názory tak zvrácené, pokud se bude
pravda stavět tak na hlavu, potud není možno věňit v naši
kulturní vyspělost.

Jeden slavnostní ůečník prohlásil na pŤíklad Vrchlického za
ndrodního básníka. Proč? Protože má nevÍm kolik básní o Če-
chách, nevím kolik o Řtpu a o Praze, o rodném městě s klenbou
Benešovou, o vlasti a vlastenectvÍ. . ., o husitsk1fch cepech,
koruně svatováclavské, kostnické hranici. Je odporno člověku,
čte-li t,akové penězoka zectvi.

Pravda jest zcela jiná, a sice taková. Vrchlick1ii psal národní
sujety, jako psal sujety všech jinJ'ch dob a národ ; psal Jokd
národně a vlastenecky, poněvadž chtěl mÍti jako jeho učitel
Hugo ,,celou lgru,, ana té nesměla ovšem scházet ani tato struna.
Ale jeho češstvt? Každé literárnÍ dítě mělo by dnes vědět, jak;i
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zásadnl rozdíl byl rnezi češstvím Vrchlického a češstvím tÍebas
Nerudov;ím nebo mladého Machara . Zde h|uboky cit deroucí se
z koňen celé bytost i;  cosi ,  co rost lo v mukách a hrr izách pochyb,
co se zj izvi lo a zocel i lo v mrazu i  žáru, cosi podivně mužného,
málomluvného, zámllrového, - tam vyběhlá dekoračnÍ pěna,
divadelní gesto slavnostního iečníka, cosi blízkého novináiské
frázi. Vrchlickj' byl prostě o|icitilní básník česk;f - jednu dobu
piímo staročesk1ii -, kter;í- věděl, co se mysli a Ťíká o národních
nebo lépe ušenárodních slavnostech a pÍíležitostech, a Ťekl to
plynně, někdy i elegantně. . . Ale dost: to je všecko. Cítil a myslil
o těch věcech, jako cítil a myslil každf hodn11i, zpťrsobn a prri-
měrn;Í Čech jeho doby. Kdežto z Nerrrdy mluvil člověk, kt,er;Í
stál na leuici, novináň proletáĚ strany, která ve svém mládí
čpěIa počestnému českému měšéáktr petrolejem... A mlad;i
Machar, jin;i proletáŤ, vyhozenf z národa, vržen;i do Vídně,
trpk;i pozorovatel a glossátor polit,ické komedie. již sehrávala
v tomto městě oficiální delegace národa, probojoval si krvavě
své stanovisko k věcem národním; a co o nich Ťekl, bylo vyvá-
ženo z nejmučivějších zkušenosti a prožitkri.

Jiná konvenční lež, která byla pňi této pŤíležitosti Znova ohŤáta
a. servírována v novinách, jest, že veŤejnost se zachovala k Vrch-
lickému nevděčně, že Vrchlicky byl nespravedlivě štván a pro-
rrásledován mladou kritikou, že tvorba jeho byla mu znesnad-
Ďována a znemožĎována. A zatím je'st praq.i opak pravda:
nebylo českého básníka, kterému by byly dány hmotné i du.
chovní podmínky k tvorbě pŤíznivější než Vrchlickému. Kde
jest česk;ii básník, jemuž by byli opatňili, zcela mladičkému,
hmotné postavení tak pohodlné jako Vrchlickému? Nikde.
Vrchlick1i máIo víc než jinoch jest jmenován sekretáňem na
technice, takže se záhy mohl oženit; má riňad nepŤetěžující,
takže mriže vo]něji než kdokoli jin;i' tvoiit; nemusi se ubíjet
ani kantoŤením na obecné nebo stňedni škole, ani novinaŤením,
ani pÍsaňením v kanceláii. l\epozná ani bídy, ani tísně hmotné;
jest ušetňen každého pokoňení pro skyvu chleba... Ve čtyŤi.
clti letech jest universitním profesorem' a zase: bez nesnázÍ,

bez obvyklého piedpeklí docentury, beze všech zlroušek, di.

sertací, habi l i tací, ' , ,  bez toho pokoŤujícího stání a čekání r 'e

frontě; zpŮsobem zcela v;iijimečn;im, pohádkov;|,m jako v Ji-

iíkor'ě vidění. Ijniversita dá mu prostě čestn;ii doktorát a za rok

rrato proÍesuru. A v LéŽe době prší na Vrchlického vyznamenáni

a pocty se všech stran. Je z prvních členri Akademie jmenova-

nych pŤínro císať'em; sekretáŤem čtvrté tŤídy; dostává čestn;í-
odznak pro r 'ědy a umění; jest jmenován pairem... A zároveĎ
ovšem má rozhodující slor'o ve všech institucích národně kultrrr-
ních; neni v;i,znamnější uclálosti literární, aby neurčor'a1 její

běh. 'Všecko, co mťrže dát i  národ, mu clal; a nejen národ, i  Ťíše.
Není ani německého básníka rakouského, jemuž by se dostalo
takov;ich ňedních poct tak záhy, ve věku tak mladém ' . .

A r'šecko proto, Že bděla nad ním politická prozŤetelnost,
l,tělená v takového Riegra nebo Alberta. Česká politika v té
době vstuptrje na vídeĎské jeviště a uznává potňebu represen-
tace; dochází se k tomu, že bychom měli míti nějakélro opravclrr
slušného' světově učesaného básníka, kt,er1i umÍ nosit bílotr
kravatu a frak.. . ,  i le takové domácí rozjívence a ttsmolence,
s viržinkami zastrčen1imi do kapes čamary, jako byli FIálek nebo
I\eruda nebo Svatopluk Čech. Hledal se básník o|iciáIně narodní,
ušendrodní, světově kultivovan;í. pÍitom, kterého by bylo možno
ve Vídni ukázat jako vkusn;'r vzorek češství evropsky natieného
a zcivilisovaného. Nemohl jím bft z riznych drivodťr ani 1\erucia'
ani Čech, ba ani ne Zeyer: byli všichni pňíliš leví nacionálně i so-
ciálně; ale mohl jím b ti Vrchlick . Rieger rozešeI se nepŤátelsky
se Smetanou, poněvadž byl uměleck;f , politick;i' i sociální radikál
a levičák; ale snesl se zcela dobŤe s konciliantním Vrchlickjlm,
patronoval mu, urovnával mu životní dráhu. A dvorní rada Albert
ve Víclni, osobní lékaŤ Taafrlv a diletant v poesii a literárrrí lrri-
tice, psal o Vrchlickém feuilletony do Neue freie Presse jako o prv-
ním Čechu světové tváŤe a ražby a pňekládal jej v potu tváňe -
pokud mu nepomáhali jiní nejmenovaní spolrrpracovníci - do
své anthologie moderní české poesie, aby to mohl ve vhodné chvíli
ukázat některému ministru nebo šlechtici a zeptat se s kliclnorr
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8988 drlvěrou: Což, nenÍ to krásné jako Hamerling? Nebo jako Geibel?
Nebo jako Lingg? A ovšem: Žel, dvakrát že|, - bylo to tak
krásné jako Hamerl ing, jako Geibel i  jako Lingg!.. .  A kdyby
si byl někdo z tehdejších víderisk1fch sch ngeistri rozšíňil dosti
obzor, byl by uviděl, že jiné věci jsou krásné jako Hugo nebo
Carducci nebo Leconte de Lisle; a jiné že mají dějinnou filosofii
Micheletovu nebo Quinetovu a romantickou ideologii George
Sanda. Pravda, měl Vrchlick;-i také kritické odprirce: mezi mla-
d;i'mi, mezi L. Zv. generaci z |et devadesát;Ích. Ale pňedně: na
jednoho odprlrce piišlo deset nebo dvacet oÍiciálních chvaloňeč-
níkri .  A za druhé: byl i  to outsideíi, l idé z národa vyhazovaní,
psanci, jejichž hlas nedocházel sluchu u spoňádaného a rozšať-
ného filistra, kter;Í držel v ruce žezlo tehdejšího českého světa.

Vrchlick;i, a to nemriže b1fti dosti zdrirazněno, byl represen-
tační básník v tom smyslu a stylu, jak nru rozuměl a jak jej
pojímal česk;.i měšťák v letech své m]adosti a v1fbojnosti, v době,
kdy zesílil prrimyslem a obchodem, kdy zbohatl a začal Se roz.
jíŽdět na Sever a západ evropsk1f, do Francie, v letech sedmde-
sát;ich, osmdesát1fch a devadesát;fch: měšťdlt liberdl' Tomuto
měšéáku liberálovi, kter;.i se vyzul z domácích věr a pout, nestačil
věru již prostoduše nehorázn1f Hálek, anizajíkav;i, těžkopádn;Í,
povrchově šed1ii a chladn1li Neruda. Jemu bylo tňeba jiného
básníka! Žlravého, pružného, smyslně v1ibojného a ritočného,
formou smělého, podnikavého, smysly dob;Ívajícího' A to byl
právě Vrchlick;i! Pňitom filosoficky natňeného, kter;i by vystu-
poval podle potňeby jako filosof dějin, myslitel, ňešitel světov1i?ch
hádanek a tajemství, ovšem kter1i' by si s nimi spíše hrál a jimi
se spíše bavil, než aby šel tvrdou pěstí nebo dásni rovnou k jejich
jádru. Neboé měšéák liberál jest v jádňe duše indiferentista,
lhostejnik a obojživelník, jemuž skepse se stala druhou pÍi_
rozenosti a pyrrhonism a nihilism nejrozkošnějším lechtadlem
nerv . A tu byl zase Vrchlick;1i, kter1f mu znamenitě vyhověl.

Doba české éry liberálně měšéácké potíebouala nové represen-
tativné poesie české, která by oslĎovala a piisobila na vnějšek.
Programoud poesie Vrchlického pochopila tuto potŤebu a uspo.

kojovala ji. odtud dějinně filosofická nota Vrchlického á la
Victor Hugo, manichejslr1f boj nrezi clobrenr a zlem, víra v po-
krok, optimism a liberalism. Ale odtud i jeho I'art pour l'art.
Neboé poesie po prvé v národě měla pť'edsíavovat něco osobitého,
soběstačného: neměla se již krčit, neměla siužebničit, měla záŤit,
mělo ji bj'ti vidět jako moc a síltr v paví nádheňe a kněžské
velebě.

Vrchlick;y. vytušil a uhádl potÍeby sr,é doby a sloužil jim svotr
poesií. Byl v tomto smyslu ctuilisačninz děIníhent stejně jako lidé,
lrtei.í kladli tehdy základy k oficiální vědě české, takoví Randové,
Durdíkové, Tomkové. Neboé poesie pr.ávě takto a nejinak uzpri-
sobené by|o tehdg potÍebí, aby vybavovala z t,ehdejších lidí -

liberálních měšéákťr - všecku energii, jež v nich latenLně byla:
aby je nadála věrou ve vnější svět a skutečnost smyslťr a nadějÍ
v jej ich r ispěch v |"ěchto oblastec]r. . .

Chyba byla jen v jednom: že tato poesic pÍerrášela ]r nám deko-
račně a divadelně to, co na Zápaclě vyrostlo ze staletého v1iivoje
vnitiní logikou ze základní životní cely. Neboť takov11i Victor
Hugo, není pochyby, jest, organiclr1i plod francouzské pridy du-
chovní, pokračovatel a dovršitel takového Montaigne, Rabelaise,
Voltaira a Diderota; koĎeny sqÍmi vězí v tisícileté zkušenosti
národní duše. U násVrchlick1i jest naopak fasáda. StavÍ z vnějška
a od stňechy, ne od základri a z vnitŤního prostoru, kter má pŤe-
klenout a učlenit. . .  Je provisor ium. Je v j istém smyslu po-
těmkirrovská vesnice. Je dekoratér velkého stylu; a pracuje
nrist,rně ilusí a ilusionisticky. Ale nebyl provisoriem cel;1;. tehdejši
česk;li život duchovní a kulturní? Jístěže ano. A jest moŽno po-
clropiti, že bylo to tak tehdg nulné, právě jako ngní jest nutné,
aby pÍestal b ti provisoriem a byl budován zvnitra navenelr,
tektonicky, ze základních cel života, jejich kliclně zákonnou,
pevnou a bezmezernou logikou.

Jak jsou směšné a ubohé s t,ohoto hlediska náiky takového
literárního historika, že nemáme tradice Vrchlického, že v ní
nepokračujeme, že z n1 neLéž1me. Jako by byla nějaká tradice
Vrchlického! Jako bv VrchlickÝ sám celou svou osobnosti



a celym sv;,:'rn dílem nebyl ztělesněná improvisace! Ztělesněny
eklekticism, ano místy synkretism, kter;f zvnějška skládal hotor,á
kl išé, jak j ich potŤebor'a] ke svémrt. mnohdy pňimo chvi lkovému

čelu !
A jak pÍímo hloupě vypadají Íráze, které jsme čtli v rrizn;i'c}r

obměnách v s lavnostníclr článcich: že se doba k Vrchl ickému vrát i .
až jen pobloudil;i clnešek zmizi, že má jeho poesie pro sebe bu-
cloucnost a věčrrost! Jako by bylo nějaké jiné věčnosti básníkovy
než sluŽba chvíli, potňebám svélro dne a své cloby. Takov;i
sloužící básník, lrter;f probudí v některém ze sv;i,clr vrstevníkrl
hasnouci víru v Život, rozdmychá j iskru jeho síly vitáIné, vzeclme
jeho hruď rytmickym vdechem, s nímž se snoubí rozpňažerrí
ramen k dílrr, sch1illí jeho rty k vonnému ovoci života. ' ., takov;i
básnik v takovou chvíli ulddne: dosáhl jiŽ nesmrtelnosti, té
pravé' která neni nic jiného než r'kliniti a včleniti se v logick;i
tok životních dějri a prisobiti v něm do budoucna jako jeho pod-
mínka a spolučinitel. A takovouto nesmrt,elnost - tu pravou --

měI ve své chvíli Vrchlick1i: měl a má ji tedy i dnes.
Ale nadouvati tlnes jeho dílo trměle do rozměrri, kter;ich nemá,

galvanisovati je uměl;im životem' jaky bouvarclismus! Jaká
donquijotiáda zpraženého kantorského mozku, kter;f chce se
své katedry ovládati život a diktovati mu zákony! Jak;'i hňiclr
na pŤitomrrosti! I kdyby byla možna věčnost ve smyslu akade.
mickj'ch žvástalri lžiidealistické marky, musili bychom se všichni
proti ni vzbouŤit a vylít ji okny nebo dveňmi strij co st j: neboť
byla by to nejstrašnější mrlra, kterott kdy si mohla vymyslit
velkoinkvisitorská fantasie: vypijela by život hrii 'e než nejší-
lenější askéze! Básnlk, kter;f by svou ,,věčnou slávou., tarasil
takto piist,up k tvorbě a prisobení pňíštím generacím, musil b1,.
b;Ít ve všeclr sv c lr exemplái"ích spálen jednoho dne na popel. .  '

Na štěstí život sám nese v sobč korektiv a jest riplně itnunní
proti krocanínrtr horlení takového katedrového reka z brněnské
filosofické fal<ulty. Nevinn;i ve své svaté, ticlré a cudné moudrosti
pečuje sám o Svotl rovnováhu. K dnešnímu mlaclému českému
člor'ěku nemlur'1 již Vrchlickf jako životní stimulans, jako ži-

votní var a kvas, jako plasmatik jeho života. Míjt a bude jej

níjeti hluše, a marné a zpňeclu ztracené jest již všecko risilí
chtíti to změniti, chtíti umělou ku]turotr naočkovati Vrclil ického
na strom dnešního života národně a sociálně lrromadného. Jest
zde nová generace' která st,aví ne dekoračn1i, n;ibrž tektonicky.
ne od stŤechy a fasády, n;fbrŽ znitra navenek. od základních
skutečnostn;Ích a zkušenostn;fch cel: ab ovo. A t'é naslouchá nov;-':'
živoL, poněvadŽ jest ltost z kostí jeho a krev z krve jeho: sám
jeho orgán' samo jeho sensorium... Ten základny. pojmov-Ý
a bytostn1i odklorr od Vrchlického, kter;i zahájili již někteňí
členové t', zv' generace z let devadesát, ch, ten ocllrlon, ktery
rrebyl rozmar nebo zv le, n1fbrž zákonn;i imperativ dějinné
nutnosti, dovršuje dnešni nejmladší generace básnická.

Tím nepravim, že se nenalezne ve Vrchlickém mnoho krásn1|.ch
nebo dobryclr básní, jež si se zájmem a láskou mrlže piečist
i dnešni člověk. Vedle Vrchlického básnika programového, riÍed-
ního. representačnÍlro, kter prisobí na nás dnes dutě, clrladně,
musejně, jest ještě Vrchlick1f - jak to ť'íci * soukromník,
Vrchlick íntimní: má také básně, které vyrostly a vykvetly
mimo tuto oficidlni, cestu, v zášeÍí, v zátiší, v zapadl ch koutech
jeho díla. Nalezne se jich nejvíc v jeho posledních knihách, ve
Stromu života a v Damoklově meči, ale jsou roztroušeny ovšem
i ve sbírkách st,arších: básně šeré a teskné, melodické a zjihlé,
bez theatralistiky, bez lžifilosofickych pÓz a gest. ovšem i z nich
jest málokterá bez kazu, máIokterá celá, málokterá zpívajici
nepňervaně z melodického a lyrického pramenného pásma hu.
debniho.

Ale to všecko jest již jiná otázka. Vedle té pravé nesmrtelnosti
básnické, která se vyžívá a naplriuje požehnánim chvíIe, pňím1fm
prisobením v život, jest ovšem ,,nesmrtelnost.,  j iná ještě: umělá,
kabinetni Ťekl bych. Básník ,,Žije,,- ovšemže vybledle, stínově,
rnátožně! _ také u odborníkri, literátri, amatérťt, literárrrich
historikťr' Ti ho čtou, rozbírají s ňerneslnou horlivostí a odbornou
zvídavostÍ i v době, kdy v životě národnlho celku a spole-
čenstr'í již dožil. Takov m ,,životem.. _ kter1i jest jen umělf
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92 a strašidelny |žiživot' * začíná ,,žiL,, ngni vpravdě dílo Vrch-
l ického: , ,žije,,v l i terárních semináňíclr,  kde je rozbíraj i  obrej lení
mládenci a krátce ostňíhané panny a učí se na něm literárně
historické vědě, právě jako se medik učí na mrtvole anatomii.
Vyšetňují na něm filiaci idejí a roubovánÍ a štěpování forem
a ces|,y básnick;fch motivťr a nrorfologii básnického v1irazu;
počítají v něm slabiky, potěžkávají r;fmy, srovnávají sujety;
tŤíbí, rozlišují, nálepkaŤí; zasvěcují se na něm do všech trikri
černolrněžnického kumštu historiografického . . . Jsou jistě v právu
a dělaji práci dobrou a užitečnou, pokud zrlstávají ve sv;ich
historickgch mezích. Jen vycházeti z nich a chtíti cliktovati
a pŤedpisovati dráhy živému, pňítomnénru a budotrcímu životu
a v;fvoji tvoňivému jim nedovolíme; zde jsou pro nás okamžitě
nekompetentní a bezv;Íznamní.

Ale pochybuji, že i takto - vědeckou indukcí _ praci v Ia-
boratoňi literárnězpytné - podaÍí se zvážiti básnickou, a prár,ě
básnickou, hodnotu Vrchlického jako intimního básníka v jelro
nejšéastnějších a nejslunnějšich chvílích. Jest možno sice napnouti
kŤídla mot;i'la a piišpendliti jej a uzavňíti do skňíně, ale Psyché
básnického kouzla a tepla uniká posud každému, sebe jemněj.
šimu i ostňejšímu skalpelu .,. Zd'e musí b;iiti nast,oupcna jiná
cesta, kterou naznačím jen pňíIrladenr: cest,a vnitÍního zážiLku
a zkušenosti vnitňní.

Marcel Proust - jméno u rrás sotva známé, ale mladou Frarrcií
čtené jako jméno jednoho z nejlepších současn;i.ch romanopiscri
a jedné z nejkrásrrějších současnjlch inteligenci - podal minu-
lého roku jakfsi kritick;i pňehled francouzské poesie v devate.
náctém století, ale methodou zcela zvláštní. l\apsal jej ťtplně bez
knih, Lěžce nemocny, naslouchaje v samotě svélro srdce, ve chvÍ-
lích, kdy vnitňní život pňistoupil k němu co nejtěsněji a odloučil
jej od hluku nejen světa, ale i snrysl a nervrl, básníkrim, kteii
v těchto chvilích k němu nejsilněji hovoŤili; i strofy z jejich
básní, které uvádí ve své stati napsané na loži nemocného, byly
citovány zpaměti' A vfsledek? Jen dua z ce|é spousty básníkri
francouzsk ch v 19. stoletÍ objevili se mu po této zkoušce zcela

r,e]k]fmi: Alfred de Vigny a Baudelaire; ne Hugo, ačkoliv má
podiv pro jeho některé básně a strofy, ne tr'Iusset, ne Leconte
de L i s le .  ,  .

Fňeclstavte si nyní, že by někdo podnikl obdobnou zkoušku
s českou poesií 19. století - mrrsil b;l to byti ovšem, rozumí se
-*amo sebou, duch velké inteligence a musil by znáti dlouholetou
znalostí česlrou poesii tolroto stoletÍ do posleclních záhybri
a ťrkr1,|1. Jak.y. by byl v;isledek?

Y letošninr létě proŽil jsem něco obdobného prožitku Marcela
I)rousta, aniž se tím k němu pŤirovnávám. Žit jsem také v osa-
tttocení, churavÝ. clelší čas; a také mne v nré samotě navštěvovaly
lrlasy velik1icir básníkťr českych 19. století, které jsem ne deset-
lrrát, ale stolrrát pť.ečtl v jejich knihách a zobracel na svém
r.nitňnírrr souclě životrrím, s poselstvím, jež mohlo b1iti plně zvá-
ženo jen na vaháclr vrriti 'rrllro ticlra. Každé Íalešné slovo, každf
lilam. každá trhlina prozradily se tu ilrrred; a všecko jiné než
r.yzí hut,n;f kov r,nitŤní zkrršenosti a vÍry životné bylo shledáno
o]iamŽitě lehk;1im...

Piišel Mácha s celou r''adou veršťr a zněly dukátově jasně a čistě;
p išel Neruda, těžk11i a s kňídlem zlomenym, zatrpkly a pŤidu-
štny, a pť.ece zněl kor'ově jako dobr1i z.von Z vysoké zvonice nad
podzinrním lrrajem; promluvil BŤezina a byl to zpívající oheĎ
jitiní i západní a rozkletruté rrebe pop lnočnÍ prostouplé har-
lnonií sťér; pronrluvili í x{ac]rar i Sova a některé strofy jejich
i.ezalyse do duše jako klínové písmo do skal,lapidární ve svatém
odboj i  a hněvu.

A Vrclrlickj'? Co zaznělo cele a beznrezerně z jeho děl? Vnějš-
kové dojmy smyslové. Takov1i perliv1i fontán, takovf satyr
rlívající se na podzim do kraje, ta nebo ona rozkošnická nálada
z Dojmrl a rozmarťt' A pak těsně pňed smrtÍ píseri touhy, tepla,
stníru, pochopenÍ a oclpuštění pro všecko...

Ale nemělo to ani sevŤenou lrloubku, ani mocn;i' v1ftrysk
z lroňenú celé bytosti, ani rozkňídlerr šlehajÍcí žár oněch, které
j sern jmenoval pňedtím. . .


