
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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poesií,(osmu' pantheistickou poesií. Šíroká síla jejÍ, vesmírová duše Její vane celou
hmotou a prozďuJe ji v tu oduševnělost, která mluví a zpívá.

H Íe má se to však s touto methodou tam' kde chce autor podat dušÍ lídskou,
určitá hnutí vibrací psychickfch, elementy psgchologícké. Tam je na závadu a pŤe-
káží' jako v prvním směru prospívala. Psychologické partie žádají pÍesného vysti-
ženÍ, charakteristiky jednírn slovem _ ostrfm, protínajícím jako jehla, pťibodnu.
tjm' pňišpendlen$m. Zde poeticko-deskriptivná kolísavost jen škodí, poněvadž je
nepŤesnou variací' Není to vi<lět tak v této knize, kde psychické stavy, jež jsou zde
traktovány, jsou nejprimitivnější, jako ve větších pracích, které pŤedváději flgury
složitější' mladé lidi současné kuJtury. Ty dopadnou obyčejně hrubě a neurčitě
v charakteristice. Mají mnoho všeobecného, jsou spíše abstraktní typy mláď, buj-
ného, vzpurného a bouilivého, než individuálně odstíněné, v psychickfch nuan.
cích, měkkfch splynul$ch tÓnech lycítěné a vytušené charaktery. Procesy psycho-
logické, jimiž procházejí, jsou velice mďé, neodstíněné indivíduálně, všeobecné
a hrubé. Tak v Pohád.ce mále |áska Ríši a Helenky je trakÍována starfm známfm
konvenčním aparátem, tou hrubou a běŽnou psychologli st.arfch idyl. A pňece cit
lásky prošel a prochází kulturní evolucí, je rriznj v rrlznjch dobách, dnes na prí.
klad dalek té laškovné povrchnosti a hravé plochostl jako ve století rokoka. Nej.
lepší umělecké práce současné ukázaly nám, jak se cit ten prohloubil, zjemnil, roz-
bolavěl, kolik jinjch idejí a citrl do něho vteklo, jak se sloučil s nimi a zhoŤknul
jimi. Ale u MrštÍka je to spíše bi'ologick! než psgchologíckl proces.

ovšem je pravda, že svět vnější, barevnf a povrchovf je těžko spojit se světem
rrnitňním a psychologickÝm. B'Tá to již tak většinou (vyjma nejvzácnější a nejňidší
vÝjirnky)' že komu jsou dány klíče od jednoho, bjrvají zavieny brány druhého.
Je tomu tak i v pÍípadě Mrštíkově, a nepoklád'ď bych ani za zvláštnÍ nutnost, aby
se to zvláště vyt kalo, kdyby literámÍ a kritickf humbug netropil se slovem a po.
Jmem psychologie švindl c neetiketoval tIm sans géne a gratls každého svého
v5rvolence.

H. Uden: Sestupem

Kniha p. Udenova je nezvratn$m drlkazem, že napsat prosti.ední neb obstojnf
sonet ve vzdělaném jazyce není žádnjm zvláštním uměním a že na to stačÍ zcela
normální, trochu sečtělf vzdělanec, kterf proto nemusí b t ani mentem Ddsnílt.
U p. Udena jest mi alespoř poslední fakt nade všechnu pochybu jist a bezpečnf.
ovládá jakžtakž básnickou frazeologii _ ale odtud je k pravé poesii ještě na míle
daleko' Sonety p. Udenovy jsou snad všecky opravdu sonety, t. j, zachovávajl pĚede.
psanf tvar poetiky' rozdělení na stroÍy a sled rfmú _ ale nejsou docela ještě poesÍí
a nejméně již poesií lgrickou,

Je strašno pozorovat, jak pojem lyriky je dnes u nás nechápán, Jak čisté básnické
kouzlo, vrlně nálady a rytmus cito$ a emoční nahražuje se ňečntck mi tirádami,
reflektivnÝm d l.tipkováním, nabubŤelfmi jalovostmi, které všecky sledují jen
Jeden ÚčeI: vycpat dír]r, ponloci pÍes vlastní problém lyrickf, pŤes vlastnÍ ryzl
budební citovou intonaci.

Naši lyrtkové jsou všecko, co chcete . .. jen proto, abg nenusilt blt lgriky. Tato
zdánllvě tak prostá rlloha je nade všecko pomyšlenÍ těžká v dnešní prrlmvslně
dtlvtipné a rozumné době. A tak vidíme, že naši l}'rikové jsou všecko: fllosoíy,
kulturními historiky, politiky, sattriky, učenfmi a dústojn mi, vznešenfmi nebo
tajemnfmi, hlubokfmi nebo bojovnjmi. . . slovem všecko, všecičko, nač si po-
myslíte . . . jen ne tím, čím mají b$t v první Íadě: lehkfmi zpěvn mi ptáky. V této
prtlmyslové době, kdy všecko se dá napodobit, je nejvzácnějšÍ věc: čistj, stŤÍbrn ,
praf, hrudní' lyrickf tÓn. Pravá lyrická duše, Jak lryšla z bož1ch rulrou, tak
nevědomá, sladká, bezrlčelná, která zpívá, ne protože uěco chce, že cbce někoho
ohromovat nebo poučovat nebo oslepovat. .. ale protoŽe musí. Pravá lyrika bez
tendence, bez pointovanostl,bez šroubované rétoriky... beztévšímachy' která se
dostala do poesle per nefas.. . Jeko surogát a padělek, kde scházelo vlastní lyrické
hudební jádro.

Sonet, Jako všecky pevné schematické tvary, Je zvláště nebezpečnf pro ryzÍ
lyriku. Jeho pravldelně se vr.acejÍcí rlmy aed.ouvlastně básníka, určujl mu,,myšlen.
ky.., pomáhají mu je hledat. A to te neJvětší neštěstl, Jež básníka múŽe potkat.
Nemusí nÍt žádné náIailoué in|onace, nemusÍ mlt ani a priori určitf tÓn _ stačÍ




