
vtlém Bitnar: Biblícké rapsodie

Homo novus.
A toho si pÍedstavuJu vždycky takto: mladf člověk, kterf se ptá, odkud sem

piišel a kam chce Jít. Mladf čIověk, kterf se hádá se svfm bohem nebo osudem,
kterf má sta a sta svfch proč. Mladf člověk se širokfma udlvenfma zornicema,
kterf se všemu diví, celému tomu starému světu, do kterébo, zdá se mu, se naprosto
1ehodí, poněvadŽ, zdá se mu, je tak z naprosto jiné, ale naprosto jiné hllny neŽ on.
Mladf člověk nespokojenf, kypÍcÍ, hledající svou cestu, neuvědoměl a zmatenf,
ale silnÝ a vfbojnf' prudkf a naivnÍ . . . naivní }rlavně, t. J. nehoráznf, kterf Ťekne
všecko bez arriěre-pensées, všecko sytě a plně, drsně a barokně tÍeba. Mladf člověk,
kterému tvrlrčí proces není Ještě logickfm pochodem, uvědoměnou a vJrpozorova-
nou' vědomě vJpreparovanou Íadou point, bystrostÍ, vtlprl, pÍepadrl, umělÝch
osvětlenl. Mlad čtověk, jemuž tvrlrčl proces Je nutnou osudnou tísní, něčím Jako
chorobou, kterou musÍ projit, aby ozdravěI, něčím jako vellkou biologickou potÍe.
bou a pňitom metaÍyslckou záhadou.

}Iomo novus. Mladf člověk, kterf pronese svr! soud nad starÝm a danÝm' kterji
prudce, v jednom dechu povÍ, co miluje a co aenáviď, co pŤijlmá a co zamÍtá. . .
kterf udá naráz polaritu své duše. . . ne vJ4)reparovanou v psychologickf vzorec

. analytick$. . . v charakterové, typické schema. . . nfbrž tÓnem a pÍÍzvukem, nála-
dovfm rltokem mladé Jarní, rozzplvané bouÍky. Mladf čIověk, v němž všecko Je
tíseů a tlak, v něnrž všecko dere se po světle, zápasÍ, tŤe se a žasne, v němŽ všecko Je
prudkost' spěch, určitost, rozhodnost a vtce treba, extrém a manfra tťeba, kťeěo.
vitost a rrásilrrost tŤeba.

Tak Žije homo novus v mé kritické obraznosti. A nent většÍho kontrastu mezt
tImto mlm homo novus, mezi tÍmto tvarem mé obraznostl a určitfm reálnfm lndi;
viduem, p. Bitnarem, jehož kníŽka leží nyní na mém stole.

Člověk vyrornranf, hladk , rozumnf. Člověk pěkně a fádně sečtělf, dobŤe vycho.
vaného, zdá se, mÍrně ušlechtilého vkusu, pečIivě školeného, kterf nedopouští se
Žádnfch bizarnostl ani banálností, není ani naturalistickf cynik ani zase meta|ystck$
destilátor subtilnlch kvintesencÍ . . . slovem, kterf vyhfbá se zcela slušně každému
oxtrému, kaŽtlé problematické a riskantn| extravagancl. Člověk, kterébo _ soud,ě

poďe knlhy, !ež leží pňede mnou _ nemučI ani dost málo otázka, proč pňišel na svět,

Ltery s" světu tomu ani dost málo nedivÍ, jejŽ ani dost málo nepíchá a nebodá do

očí, nepokouší a nevyzÝvá' aby jej chytil v celé té zakouňené, barevné, vlhké' lesklé

a drsné notě barev a zvukú. Člověk, kterf se nehádá a nepfe s nikfm a ničím, kterf

se vyhÝbá všem choulostlvfm otázkám a otázečkám, kterÝ se vším' jak se zdá,

je sl již Jasnf a se vším vyrovnanf, tÍeba o tom nemluvil. Člověk, kterj' se vyhnul

suětu 1 žiuotu a místo nich chytil se lcnilry. . . knihy knih, Bible, ne aby se s ní bil, zá.

pasil s nl, pŤijímal' odmítal, pochyboval... nfbrž aby ji pouze para|razoval.

A to lsou p. Bitnarovy Biblické rapsod'ía. Praví-li o sobě v čele knihy: ,,V novém,

hle, Pane můj, vzletu biblickou epopej zpÍvám,., nemluví dvakrát nebo tÍikrát prav.

du. To, co podává, nenÍ totiž epopej. . . Jsou to bud lyrícké nebo meditativné glosy

zce|a béžlého a krotkého rázu, navěšené na biblické motivy a rozpiedené z nlch

nebo nejčastěji pouhé paraÍráze scén, episod, dějtl biblickfch... paraíráze, Íeknu
hned, hladké, ale měkké, titěrné' barokové často. Někde retušuje pan Bitnar bibli,
ale často ii zmalicherřuje, činÍ titěrnou a lrravou ' . . obléká do pastorálí rokokového
století. obrovské dimense scvrkly se u p. Bitnara v drobné floritury a krotké deko-
race, grandiosní šeré stlny v drobné hopkující ffgurky, dusn , prudkf' žárlivě těžkf
a plamenn$ dech starého zákona v mďou, stŤízlivou náladu bez pevně vyslovené
intonace.

orient v poesii. Člověk nesmí ani minutu piipomínat si všecben var barev, svě.
tel, vášní, kterf poznď již ve světové poesii. Tak stŤízli$' tak hladk$' tak krátko-
dechf te proti tomu p. BÍtnar. Ten verš _ jakÝ necharakteristick$ je to verš.
Hlatlk$' ano' ale charakteristickJ'' ne a nel Většinou užÍvá blankverse podle p.
Zeyeta, iehož dikci často cítíš' ďe to je verš pro lyrika pňíliš nereliefní, zvláště je-lt

tradován takovouto Bdlou bledou rrikgl. f6' [co] se snad snese v eposu a dramatě
v dlouhfch partiÍch ryze dějovfcb nebo vypravovan$ch, nejde pŤenášet jen tak zhola
do lyrlky meditativné nebo deskriptlvné. Zde je tŤeba jiné sevÍenosti, plnosti,
nutnosti. Vnější tuhf' spÍnajícÍ a leptající rÝm dovedl by alespoř trochu a na chvÍIi
vzbudit ilusÍ této s;rtosti, i když není v obsahu. Bledf' mdlf a hladkf _ tak dá se
charakterisovat nejlépe, mysum' verš p. Bitnara. Verš neodstÍněn , neodlišenf'
bez nervů a vúně, bez prudké plnosti a silné taneční pružnosti. Verš málo sugestivní
a pňíliš rétorickf, verš navázanf na vzory starší generace, Zeyera a Vrchlického
blavně. Verš hlarlkf ale Já bych mu odpustil i skŤeky, jen kdyby měl kus
personálního, duševnÍho rytmu, kdyby se v něm tÍáslo a cukalo to něco, bez čeho není
poesie anl umění žádné umění, to něco persondlního, co nejde napodobit, padělat,
odkoukat, čemu se neJde naučit a jež pňedevším scházÍ této knížce.




