
Il0 Fr. Táborskf : Melodie

Pňítomná kniha lyriky a drobnější epiky p. Táborského zdá se
pžtznačnd někter m procesrim, jimiž procházejí jiné, světové litera-l
tury a nyní i česká v poslední době rozvoje. První znak poesií p. Ta=
borského je touha a snaha organického, pŤirozeného, nedělaného,
primitivního. on je nepŤítel uměIého a Ťemeslného, stylisovaného
v poesii. on nenávidí vzněty odvozené, city znásobněné, sepjaté'
sloŽité. Nerafinuje na sv]i'ch pocitech, citech, vněmech' názorech.
Naopak, myslím, Že je podstatně redukuje, svádÍ na hrubé, základní,

- nezr'ámo, jestli nedostatkem či odporem nitra či drlsledkem pŤe-

sYcení, odporem vyčerpáni a strávení. Nedovede vnímat, zachycor'at,

ndlišovat, harmonisovat složitost - odtud touha nedělitelného'

celistvého, primitivniho. To touží znázornit, umělecky Íixovat,
.iormovat. A proto hledá pŤedměty, obrazy, dojmy, které tuto orga-

nickou celost, plnokrevnou sytost, prudkou nehoráznost, pr hlednou

a měkce bílou lahodu budí, dráždí, vyvolávají, podávají, rodi. Proto

utíká básník všemu měkkému, složitému, konvenčně opakovanému
(dle jeho soudu). Vydá-li se na cestu, nebucle jej lákat ltalie, Španěly,
Jih' země konvenčně básnické a literárně vyčerpané _ ale tvrd;i,
tmavf, m|Žn!, ostrf Sever, tuhj'' silnj'a organick1i. Pan Táborskf má
skutečně v pňedstavivosti něco primitivně silného a barevného, když
vyvolává z par, mlh a vln Baltického moŤe figury ze starj.ch nordic-
k1fch legend nebo slovanskj'ch mythtl. Zachytí tu často a šťastně
polobarbarskf, polodětskf užasl1i tÓn primitivní mythické pŤedstavi-
vosti _ její nehoráznou chaotičnost a teplou naivnost.

Drisledky těchto psychologickj.ch piedpokladri zhušéují se v určit}
uměleckj', formalistní znak poesie p. Táborského, kterj' se dá vystih.
nout spíše zápornj,m neŽ kladnj'm termÍnem - to, co bych nazval
odporem k formovosti, k píÍoresknosÍi umělecké a ma]íňské, k básnické
Írázi a malbě, k uerbalismu. Poesie p. Táborského chce byt primitivná'
svěží, teplá a scelená jako poesie dob organickych, poesie lidová,
mythická, stará poesie epická. Nechut k barvitosti i malebnosti verše,
k plastickému a asociačnímu reliefu jeho, k stylisované symboličnosti
je všude patrná. Pan Táborskf sní poesii prostou a vznícenou, poesii
napojenou citem a ne asociací, prisobící ne vyslovením a skladem slov,
formou, ale utajenou vroucností jako zvláštním druhem pŤízvuku.
spádu a tÓnu hlasového _ sní poesii vnitŤní sympatie citové. Kdyby
byl dťrslednÍ', došel by k huilebnÍmu pojetí verše, k jednotě hudby
a poesie, jaká se nám jevi jako historickj' fakt v prvnich stadiích
rozvoje a k jaké dnes docházejí někteŤí dekadenti, kteŤí pŤesyceni
verbalismem, stránkou deskriptivní, popisnou, malíŤskou a plastickou
v poesii, vracejí se k lidové písni, k jeji neformtÍlnosti, k neurčitym'
volnj'm zákonrlm, pŤíliš individuálnj'm a kolísavym, které se museji

všeobecné. Jeprimitiu,je sťmpris/a. Po čem touží, jsou vznéty lidové''
širolré, pŤistupné, elementární, živelné. Ty hledá v poesii, jak sám se
pŤiznává. ,,Homéra chce slyšet zpivat.,. oddech vášnivj,, širokyí'
plnoplící - takovou pojímá a chce mít poesii. Druhjl další a pŤirozenj'
drlsledek této disposice je nenávist kulturg, společnosti, soud.obosti,,
která tento abstraktní, odvozenf život citovj'i uměleck podmiĎuje..
Pan Táborsk1i, čteme v jeho verších, nenávidí městsk1f, složitf.,
mnohotvárn! Život. Jemu se zdá lživy, povrchní, nepoutavf _
všecko svědčí jen tomu, že není mu riměrn]i, že je mu odlehlj,, cizí'
nepoddajn]i _ Že nedovede z něho umělecky i psychologict<y táristit.
Prchá z města na venek. Miluje jeho organičnost, naturelnost, primi-
tivnost. KreslÍ such m uhlem některé jeho vj,razné scény. oli3i se
jeho vzduchem, jeho životem, jeho lidovou poesiÍ, kterou n"podolí.
V tomto směru lze ráz duševního a uměleckého naladění pňítomné
knihy p. Táborského označit jako naturalistick{ ve smyslu Rousseau.
ově nebo prvních romantikrl německych neb anglickj.ch. on je proti.
společensk!, protikulturní.,,Kulturmride... Nenávidí složité tltvary,
složitou psychologii, podmínku a v1frobek kultury, společnosti, doby

-



v kaŽdém lednotli,uém pŤípadě zulciště, v souhlase s tou kttrou
kretnou náladou specielně hledat, vytušit, uhádnout. Cel1f m
odpor ,,protiformovj'.. směňuje správně jen proti typrim, šablonámi
proti formát m a formulárrim v poesii' Žada s individua]itou obsahu
i individuelnost formy. Není správně a logicl<y mluveno protiformovy,
naopak je nejv]f še formovj', hyperformovj'. Ta a ta id.ea, cit, pŤedmět.
sujet - dá se vyjádňit, vyslovit stejně - jedinečně, integrálně j
v té a té formě. Jako Žádá moderní snaha od básníka individuel
látky, stejně i formy. Je to drisledek obsahové, látkové, ps
logické esthetiky. Zavrhuje určité vyplacované ,,formy.. (správ
typy' schemata, formáty), jako orthodoxní sonet, jako orthodo
určitě a stejnoměrně rytmovany alerandri.n, poněvadŽ nestači
k vystižení odlišeného, určitého naladění. Jsou to právě typy formové,l
jež odporují individualitě obsahové, látkové, náladové, psychologickj
karakterovému id básníkovu, jeho nejŤídší, nejprchavější, nejcho
lostivější v ni, barvě, optickému lomu. Takovj' určit:i historick! Útv
formáln]il - na pŤ. sonet, tercina a dále a šiŤe vribec určitÝ rvtmi
tvar veršov:i - soudí tato revoluční snaha, tak živá dnes v cizi
a propukujÍcí i u nás - byl kdgsi indiuiduelni - spontánní, vj.Iučně:
konkretní majetek určitého básníka-vyná|ezce pro určitou látku,l'
pňedmět, náladu. Nebyl tam typem, ale karakterem |ormoalm. Fakti
Žeby| pŤejat potomstvem básníka vyná|ezce, rlá se pňirozeně vysvěti
liti jen blízkostí, podobností, napodobeností jeho sujetti, pŤedmětrl,
Iátek, obsahu. Epigoni vyčerpávali nebo rozváděIi kruh látek a ná.
mětri, na něž udeÍil originál, těžili dál z kovov1ich ži| a \ožisk, jež,
odkryl - pro ně měIa umě]ecká methoda, technická faktura, for-
máln] postup mistrriv zdrivodněnost uměleckou, zdrivodněnost
umělecké měrnosti, nejlepšího a nejplnějšího vystižení osvědčeného
vynálezcem. A naopak: schema formové v postupu časovém bylo to,
jež bránilo tuze rozšíiení obzorri látkov] ch, pňedmětovych, myšlén.
kov]ich. ono spínalo a tvoňilo jednotnost, Ťetěz a linii školy btiinické.
Byla to žárlivá hranice duševního kraje. Dnes, kdy vyznačuje cel1f
soudob]í uměleck:i proud odlišenost, usamostatněni, roztržení pouta
olljektivného, sociálného, organisace, indíuidualí.sace - kdy padají

iedna po druhé svíravémeze a čáry hraničné _s vjbojně rozehnanou

iačností individua, jeŽ nemá jinÓ snahy neŽ projevit Se samo v celé

šíŤi a sloŽitosti a uvědomit se samo v nejvyšší expansi svého rozsahu,

objemu i podstaty -znitra nalézt sobě zákony bytí a trvání -dnes

padají i ploty školy, tradice, ktlnvencí, typičuosti, formulovosti.

Formulouosti ano -ale ne formg, která jest a z stane postulát a pod-

mínka umění, sám základ jeho. Forma právě v nové snaze spěje ke

kultu a rozvoji tim, že se osvobozuje od tradicí a typri a zristavuje

vyna|ézavé jedinečnosti umělcově. Možno, že noaé typy a nová

schemata krystalisuji se jiŽ, tuhnou a svírají v tomto zdánlivě mllra-
vém chaosu individualismu - a amor|ismu - nové typy a nová

schemata, osnovy nov ch organisaci, novj,ch podŤadění, seŤetězení
a upětí, novj,ch tradic a novych škol konečně, které se vnutí a uloži

bucoucím generacím jako lrísÍoríckd, zkušeností krve, boje a smrti
ospravedlněné, oprávněné - a posvěcenél

VyloŽenj'problém ukazuje však právě protiklad a odpor, jaky leži
ve snaze p. Táborského. Nové formy, nové individualismy světa
formálného jsou oprávněny a mohou b1fti dány jen nov mi indivi-
dualismy obsahoulmí, mgšIénkovlmi, ideoalmi _ novjmi objevy
psychologickjmi a látkovj'mi. Revoluce (i evoluce) vždy jen er post
se ospravedlĎuje - silou potieby. Tak zni že|ezn! zákon sÍly. V tom
je právě ironická klausule vší reformy: ona škodí mallm a slablm,
které první pohltí, rozbije a zamačká. Všecko noui, neobsazené, ne-
zkrocené, nedobyté a nepodmaněné je nebezpečné epigonrlm, kolo-
nistrim novych kraj a zemí. Nově zkrocenf k Ď _ nově chycená,
z prérie chaosu vyrvaná myšlénka, idea, cit, objev - snese a dá se
ovládat jen krotitelem. Běda kaŽdému druhému, slabochu, napodo.
biteli nebo smělému' odvážlivému utopistovi, kterj. by chtěl krotit
a sedlat takoué oŤe a neznámj'mi, neosvědčenj'mi, nepopsanymi a ne.
školovanymi rytmy honit je neznám1fmi, nepopsanjmi, nevyzkouše-
nj'mi, na mapách nevymezenfmi a bezejmennfmi planinami! Z|omi|
by brzy yaz. _ Naproti tomu všecko staré, ilobgté, zkrocené - staré
tradice, školy, formality, typy - prospívají a pomáhaji slabfm
povolnou oddaností a vyčerpanou měkkostí. Stará ,,forma.. myslÍ
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t I 1 i za básníka: - tak je napojena obsahem, ideami, uměleck1fmi i psy-
chologick]fmi látkami, obraty a obrazy pňissátj'mi jiŽ do její tekouci
krve a napjatého masového obalu. Forma jako pouto látkové, jako
titvar organismu, jako typ je tu sama obsahovost, jedna její strana.
Dlouho drŽí a poutá proměny látkové - proměny, které se projevují,
pracují, vyrážejiz nitra na venek:jako obruče svírá stará forma, scelenf
typ v1irazovy'každ'é propukávajícÍ hnutí vnitÍního kvasu a erupce.

Pan Táborskjl jde opačnou, p<lchybenou a umělecky malomocnou
cestou: on napodobí staré formy - primitivnj', organick1i, niterně
sugestivn]i' tÓn lidové písně nebo Goethovy nebo Heinovy poesie _
a myslí, Že takovouto cestou naplní, odkryje, dobude novj, obsah -
stvoňí nové umění organické. Pravda je však, Že místo umění nového,
organického, obsahového a psychologického podává jen mechanické,
schematisované, virtuosni - napodoleni. Postupuje po mém soudu
cestou zvrácenou. Asi tak jako kdyby někdo chtěje se na pŤ. zamysliti.
_ nejprve pŤed zrcadlem ustrojil si zamyšlenou nebo zadumanou
a hloubavou tváŤ, fysiognomii. Analogie je zcela pŤesná, tuším.
Projev, v,!raz, ričin pŤedcháze|by motiv, pohnutku, pŤíčinu, následek
pŤedpoklad. Drisledek byl by zaměůován za pňíčinu. Je vnitŤnÍ odpor
v methodě p. Táborského. on tedy také skutečně jen napodobÍ lido.
vou, organickou poesii -ale netvoií novou, živou, riměrnou ritvarrim
sorrdobé sociologie myšIénkové, citové i kulturní. on i obsahově,
niterně je roven napodobenj'm vzor m, sestupuje k jejich myšlénkové
a citové látce, náplni životní i kulturní. on nevzal a nezpracoval
některé formové prvky, nevykoňistil organičnost a konkretnost umění
Iidového pro nové ritvary látkové. Jako všecky návraty k minul] m
t. zv. ,,pŤirozenj'm.. stadiím rozvoje, k stadiím zpětnlma historickj'm
_ nemá positivného v1iznamu. on jest jen negatiunÚ, t. j, pŤíznačnj'.
Ukazrrje a zajímavě clemonstruje moderní soudobé snahy po vybaveni
se z pout historického typismu a formalismu v karakterovjl indivi.
dualismus riměrnj' soudobému rozvoji ]átkovému, organickému,
sociá|nimu. Nebot právě pňeměny tohoto světa životního, nové
nazírání světové a společenské snahy ty vykládají a rnotivují.

BŤezen 1894

J. S. Machar: Tristium Vindobona I-XX

Posavadní dílo p. Macharovo - pňedem jeho plánovitá lyrická
trilogie: Con|iteor, Bez ndzuu a Tietí kniha lgriky - dala by se,
myslím' nejlépe karakterisovati tak: básník je tu psgclrologem roman-
/ismu. V knihách těch byly dány první základy analytické poesie
české. Rozběhlj' a pŤekypělf cit kontrolován tu po prvé such1im
rozumem' pŤistihován pŤi celé Ťadě pošetilosti a škodliv]i,ch zbyteč-
ností _ a odtud stálj' rozpcl, bolest poznání, vědomí bezcílnosti celé
hry, hoŤko jeji prázdnoty. Zvědavost, poznání a zklamárrí - tento
prribčh Sch<lpenhauerova kyvadla z touhy k nudě _ je pŤirozeně
psychologická dráha, kterou probíhá tu autor. Básník prchlíŽí zb|izka
kouzelnou mlŽnou a z nitra vykypělou hru, bolestné napěti ŽivotnÍho
citu, jeho vzlétavou tíseů _ drobnj'mi, nasazenj.mi skly rozkládá její
postup, pŤíčinu, bezcílnost a klam, chytá ji v nitích i]usivného, od-
kr-Ývá v lstivé a podvodné léčce. Zejména cit lásky, cit touhy a roz-
koše byl to, jejŽ napjal p. Machar v uvedenj'ch knihách na desku
pitevnílro stolu, pod nriž analysy. Klam a rodová iluse, Iéčka nastro-
jená pňírodou, aby chytila do oka jedince, a konečnj,podklad všeho:
nepŤátelství, zápas, boj mezi milenci _ boj štastn silnějšímu a lsti
vějšímu - tak dá se v nejhrubší kostŤe zahrnout analytická theorie
P. IVlacharova, věrná v prriběhu, v1y1sledku a celkovém naladčni tedy
známému učení pesimistri, jasně vytknutému zejména Schopen.
hauerem. Rozpor citění, čistě bezvědomého unesení vodami Života,
čistě instinktivného s rozumovou reflexí, s pevnj'm bodem fixace
objektivné a reáIné -to je problém těchto knih, to jest jejich rtlzteklá,
PŤes všecka skoro jejich čísla rozestiená, krvavá a zhoŤklá atmosféra.


