
AdoI| Hegduk: Noué cigdnské melod.ie
J. Y. Slddek: V zimním slunci

Knihy dvou staršíclr básníkrl, kteŤí oba pokládáni jsou za mistry l}rické, každf
Jiného typu ovšem. o Heydukovi pověděl již Neruda, že nemá soupeŤe v Čechácb
v prosté, vroucí, spontánní pisni. PňišIa mi na mysl slova ta bezděky, než jsem
rozŤÍznul první list Noulch cigáttsk(1ch melodi!. Nepokládám Nerudu za neomylné
oraculum _ ani ne v otázkách ryze uměleckfch _ ale soudy jeho mají vždycky ttus
pravdn i kdyŽ nemajÍ pravdu. A ten /cus _ to je silně cÍtěn$ akcent žÍvotnosti,
teplé, spontánnÍ plnosti a celostÍ _ a ten kus cítil jsem, i když jsem četl novou
sbírku Heydukovu _ vlastrrě starou sbírku a dnes teprve publikovauou. PŤes
všecky námitky' které jsem činil, pŤes malou uměleckost, často baroknost a násll.
nost . . . pŤesto, že Heyduk někde zabŤede do písku a jinde do exprese' která je ctzí
lŤelé lidové spontánnosti, že někde podává Íalešnf madrigalov tÓn a rokokovou
rétoriku' _pŤes tyto vady, jež jsou celkem vady umění a stylu, cítíte ještě stále
vŤelou sponlánnost primití.uismu, horkou uášníuost a ptudkou elementáInost. . . ce
ten život teplé krve, celé to rozsvícené slunce, ježnám dnes tolik schází a po němž
vzpíná se tolik srdcí utonuljch v sentimentálně melancholick ch a spiritualistick$ch
rnlhách. ZeJména v prrmím oddílu Noulch cigdnsklch meloťlit, leJž věnoval p. Heyduk
lntimnímu životu citovému, pňedem lásce v celé Její nuancované škále, najdetc
tato čísla' která zpívají jako zapálené ohně a šlehajÍ jako požáry rozvášněnfch
zrakú. Čtěte tÍeba číslo PÍišIa ke mně za noci:

1. Jako doklad tohoto Íalešného madrigalového tÓnu srovneJ tfeba báseĎ na
str.23., Yzdoruteš mi, prchá,š letmlm skokem. . . zeJména poslednÍ sloku;

Tonu v kráse, vÍíšť bez prostoru,
vábnát Je ta čarovnost tlÝch vzdorrl'
rozkošÍ se duše Áole brod.Í (!),
ozlétám, cí'tím, že isme bohorod.t.

T9} si .píší moderní sentimentálně exaltovaní milenci snad, tak komponovali
milostné své elaboráty v xvlu' stol. abbéové sv$m pudrovanym markyitam _
ale lidové spontánnosti je celf ten galimatiáš stoťa piedstav ničím zásaáně cizÍm
a nelochopitelnÝm.-:- Jak Jinak vystihl prudkou hybnost a sladké tempo žÍvelnosti
e-: FeyqPk v]tnJ'ch číslech, na pŤ. v čísle Gajd.g zuučti uíií, šum| ,. . (str. áo) a v tol&a
číslech Jinfcb.

PŤišla ke mné za nocl'
v zahradě Jsme stáli'
po dědináctr kohouti
hlásně kokrhali'
na oblozo svítila
nebes jasná světla,
ona tako slunce ušak
na srd.cl ni kveIla.

Kvetla vděkem ohnivjm'
blaŽena a smavá,
woucuě šlj mi ovila,
Úponka ta tmavá,
a když }rlavu tlskla mi
k prsúm v blahém chvěnl
šeptala: ,,Ach, proč ta nol
na tňi roky není...

Na tfÍ roky málo jest,
neměl bych než hoťe,
diív, než bych tě zulíbal,
vzplanula by zoie;
kdybych se měl prolíbat
r'nad tv$ch všemi vděky'
musila by trvat noc,
víIo má, tŤi věky. Str. 45. a 46.

Jaká piseř života, sladká a poctivál Jak milá v té prostotě. Jako doušek čerstvé
vody z lesního prameno púsobí tato píseů na umdlenou duši modernÍho čtenáŤe'
kter$ ztratil již namnoze čistf poměr k lidskému životu a jenž zejména o lásce čítá
jÍž jen veskrze bud falešné sentimentálně dekadentní perversity nebo psychologickou
kliniku nebo hrubou raffnovanou Írivolnost' Jaká čistota zdravá a vÍelá, jaká sladká
a váŽná naivnost bez malicherné tendenčnosti a pointované šroubovanosťil

Ale myslím, Že i druh$ oddíl Nou/clt melodit cigársklch (od str. 63)' kterf
traduje sociáIní motivy cigánské, nenÍ v jádie dalekf našemu modernímu stadiu
lndtvldualistickému. ÁncrclrÍsÍíck$ duch visí vcelku nad touto knihou, s celÝm
vzdorem, silou, melancbolií, steskem' velikostÍ a slávou svou . . . pravda, neÍormo.
vanÝ a nestylisovan$ umělecky ideově. '. podanf pouze v naturáIním stavu
primitivních citov$ch eíektťt.

Nezdá se mi v bec, že by nová kniha Heydukova byla naprosto cizí a odlehlá
posledním stadiím našeho rozvoje psychologického. Ne, ''ten star', šosák.., Jenž byl



již vesměs uložen tnoderní kritikou mezi staré haraburdí, kter]f (opravdu) pŤečasto
bloudil, hlavně v epice, kte4f často také v lyrice hťešÍ prázdn1fmi mydlinkami
a kudrlinkami ' . . ,,ten star šosák.. měl a má pŤece jen kus srdce, které tak snarlno
nezestárne a které napojilo několik (ne mnoho) č(se| naiuně horké a žiuelné lgrikg,
smgslné a Ieskné zdrouefi.. . tu, která z něho zbude a která sebrána v tenouěk!,
tenoučk! svazeček pŤejde' myslím, i na btrdoucí.

Sbírka p. Sládkova nepňinesla arri jeden nov1i tÓn. Všecko, co se zde podávár
vyslovil p. Sládek již dÍíve t1aičtěji a umělečtěji. Ve všem cítit mdlobu, r1navu,
stínovou smytost. Tak zejména první cyklus Zimntho s/unce, meditativní sonety,
jsou slabé, mdlé, rozňeděné, srovnáme-li je tfeba se sbírkou Naprahu rti1e' Jsou to
zce|aběžné, kalné a zasmušilé meditace o smrti, ctnosti' životě atd', podané vesměs
tím starobně clrladn m a čítankově běžn m, neurčitě spiritualistickfm ťÓnem,
hubené jako postní polévka a nemastně neslarrě pointovarré. Zv|áštní tvrdá, bojovně
urputná nota, jež vyznačovala některé starší sbírky Sládkovy, ustoupila zde všude
resignující kleslosti. Sem tam vyšlehne ještě, ale cít|te, že je to již jen priza qmucená
dnešní literárnl situací, posice, do níž se nutí člověk, jemuž je všechen skutečně
bojovn ' pln , plodnf a tísnivf obrat života dávno lhostejnf.

Celkem c1tíme z této knlhy, jak cizl je v jádÍe Sládek svÝm anglicko-moralistt!í-
ctm a idglisujícím tÓnem problémúm pÍítomnosti, potÍebám, tuchám a snrim naší
doby' Nikde žádn! suťtj, ulrazn! akcent, nikd'e žádná pevně hozená linie, nikde nová
perspektiva. Všecko tak staré, mdlé a šedé, tak usínavé. A kde pohyb, kňeč a napětí,
tam falešné, pouze vnější, násilně groteskní a zase - bezobsažné. Míním tím cyklus
balad - tak nelidsk ch, násiln ch, kŤečkovitě falešrr ch, že člověk ztéžka chápe,
jak m že takové antilrvované absurdnos[i dnes ještě psát člověk, o němž jste slf.
chall vždy mluvit jako o delikátním, intimně psychickém lyrikovi.

AI. a V, Mrštíkoué: Baulnkoug ženg a jiné pouídkg

Sbírka bratŤí Mrštíktl obsahuje šest čísel, ne ,,povídek.., jak se ohlašuje na titul-
ním listě, n$brž náladovfch obrazrl a kreseb. o uměleckém charakteru svfch autor
dává dobrf názor.

Jasně vidíme z knihy, co bylo jiŽ často konstatováno, že jejich vise světa je po

vltce malíŤskrÍ nebo určitěji bareund. Jejich práce (mám v prvé ňadě na rnysli
Viléma, ale platí to, jak ukazuje pÍítomná kniha, i o Aloisoui, jenž podléhá, zdá se
mi, stále více umělecké methodě bratrově a opouští svou starší, jež byla více Jcres.
r/is/td nebo rgiecká, než malíŤská) jsou požáry barev, plápoly světla, tance Jisker.
Mrštíkové malují svět hmotnf rozšlŤenf, prozáÍertlr, vyzpívanf, opojenf ve chvÍ-
lích elementárních hnutí a dyrramickjclr v buch ' Jsou to básně hmotg, a touto
poesií hmoty jsou jejÍ barvy.

Mrštíkové oživují, personiÍilrují, symbolisujl mrtvf svět. Jim není krajina ku pÍ.
čím většině povídkáĚ : kulisou ilěje, nlbtž něčím prvoÍadfm' žijícím pro sebe
a o sobě, skoro dramatickou osobou. (Nejdále stojí v tomto směru SanÍa Lucía,kďe
Praha je osobou dramatu právě jako Jordan, jest jeho souperem a vrahem.) Není
pochyby, že tato methoda, jež je v podstatě methoda Zolova, vládne-li jísilnf
básnickf duch (a to je conditio sine qua non), má kouzlo zvláštní grandiosity a s1'rn-
bolické síly. ona zachraůuje naturalismus pfed největším nepŤítelem, jakého uměnÍ
vúbec má: pÍed. prozaičností, stÍkliuostí a suchostí, oblívá jej zvláštní silnou poesií
pantheistÍckou, která má hluboké koňeny v lidské duši a které se neubrání ani nej-
stňízlivějšÍ patron.

Stejně je tomu u Mrštíkú. Zv|áštnl hluboké, náboženské skoro kouzlo nálado.
vého prosvícení a prozáter leží nad těmito velmi běžn$mi a všedními jinak pŤed.
měty. Zejména poslední číslo knihy StaŤenka (str. 247 a n.) je plna té bllé světelné
poesie, která tetelí se touto malbou jako vybledlé zlato z aureol kostelních světctl.

odtud také Ť'et zuldštní měkk! hatmonick! tÓn citou!, v nějž je zladěna největší
část těchto maleb. KaždÝ detail všednÍho žiYota, každf prach ve vzduchu akažd^
hruda na cestě oblity jsou tou zvláštní zjitŤenou atmosférou duševn{, která je po.
zvedá k nebi a posvěcuje ideově a citově. Není všedností v této knize, tak očištěna
a provanuta fie] větrnfm ohněm té zvláštní poesie' již jsem nazval v!še poesÍí hmotg,
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