
Dr F, X. JiÍík: obraz

Dobrf pťehled cstetiky i techniky malíiské v nejhrubších rysech. Estetico věno-vány jsou dvě první kapitoly, nadépsané: Ro zuoi principťl a pochod.ideou!(str.4_12)
a Kritika relatiuní a absolutnt (str. 13-19). ostatní vykládají techniku malíŤskoua rea]isaci idejí, a to 1 po stránce historické a znďecké, takže kniha stává se pÍÍruční
rukovětí i v těchto doktrinách a uměních.

Estetickj podklad knihy je konsekventní subjektivismus, škoda, že nebyl všakpňesněji dovoděn, neŽ se stalo. Tak zejména kapitola druhá: kritika relativnÍa absolutní trpí logickou neÍormulovaností. NeÍíkám tÍm, že obsahuje nepravd'y'
ne, naopak, ale to zde chybí, aby tjrto pravdy byly správně motivoványa doioděny,
vědecky učleněny, a toho tu nenalézám. Nelíbí se mi zejména, že by tento subjekti.vismus měl véstl pŤímo k estetickému mgsticismu a agnosticismu, jak cbce p. JiŤík.Estetická kriteria, píše, nedají pr$ se formulovat, je prf jen ,,tajemství vkusu, JeŽkažd! zná, ale nikdo nevysvětlí'. atd. To je jistě nesprávné, a kdyby tomu bylo tak,nebyla by možná ani ta estetika empirická, psgchologie estetickd.,již i pan JiŤík pi'i-pouští a uznává (str. 13).

Jinak však spisek je svědomitf, a čeho si opravdu vážíme,psán r modernÍ vní.mavostí pro vlastní záhady estetické, t. j. pro psychologii tvorby uměleck 6. Zejnéna
nástin směrú a hnutí v malíňství ( id.ealism, romantism a realísm; ftr]sÍorÍsm a kolorism;plenér a ímpresionism; mgstika a sgmbolism) je pěkně vypsán a utÍíděn ve svJichmotivech a složkách vzájemně se prostupujícÍch.

František Sekanina: Za nocí chmurnfich i suětllch

Karel Babdnek: Vgtržené ltstg

Mladj básník v glose k pÍedmluvě nakladatelově oceřujc zcela sprár'rrě tich$

a drobnf v$znam knížky. ,,Doznávám sám, píše, že verše pÍítomné jsou jen nízk$mi
stoličkanrl k dosáhnutí něčeho, co ještě vysoko nade mnou ve vzduchu visí. Jsou
zde práce staršl, psané pod patrn m dojmem básnl Vrchlického, které mne vzrušily,
a jsou zde i nejnovější ukázky, k nimž jsem dospěI časem... První cyklus SÍíny
daleklch ucčerri traktuje legendární a mythické nrotivy v širokj'clr rétorickjch
liniích v známfch dekoracích. Ideovf podklad skoro Žádnf, exprese nesvá, chladná,

obťadná rétorika. Více tepla a vznícení jiskňÍ se v druhém cykltt, I{dgž pldlg pitlnočnt

huězilg, Lytiětějšl intonace čistší, sem tam chytá básník již kus náladového akordu. .
Někde i trochu teplé malby. Pozoruhodnf SoneÍ melancholíclt! (str. 50) má sv j

myšlenkovj problém pěkně zÍormovanf a vystupůovanj (tŤeba starší technikgu):
je to problém /ruietisttcké mgstickd morálky, t!ž,ltanémž jest stavěna, ač ji asi básník
nezná, tragedie otty Ludwiga ,,Makabejštl... V tňetÍm cyklu PŤedtuše ndtlhetného

1íÍra pokusy o intuitivní lyriku vnitŤní, o perspektivaci a symbolisaci duševnÍch
stavrl, dojmťr, tuch, snrl. Měkké, hebce nastlané, hudební slumaÍo je báseř V zafuadě
uělcrl (str. 59). Sem tam vliv Verlaina, ale ze starší jeho periody' z Poěmes Satur-
níans. (Tak v sonetu Euoluce opakujícÍ se verš: Nuž, sbohem, stínú hro a květy
pryskyŤnikťrl). Celkem však schází tomuto poslednímu intuitivně symbolickému
stylu p. Selraninovu grandiosita a rrovost perspektiv. Měkké páry a vlnící se mlhy
posud. AIe obzory, obzoryl A ňežavé prudké zornice, které propálí mlhu a rozdělí ji

a rozhnroujako oponyt A styl, svrlj, nov!, z obrazizltuštěnjch, z obrazrl destilujícÍch
v jed.iném adjektivu dlouhé procesy reálnj.ch pozorování a dlouh$ch zkušenostÍ.

K tomu všemu bude musit pracovat básník, budeJi chtít podat pňíště více, než
slušnou, pÍíjemnou, lehkou a hladkou knížku, jakou jsou ,,Noci chmurné a světlé...

Ztlumenější' tišší, sešeŤelejší ještě je knížka p. Babánkova. Drobné básně vesměs
rizké, někde ostňe a leptaně skrojené a pak lepší ostatních. Pan Sekanina má širší
dech, rozmanitější a prudší inspiraci; p. Babánek je rnalíŤštější zase, kreslí více
a ryje ve veršÍch kontury. Nejlepší zdá se mi cyklus drulrf Pastelg a ndladg. Krajiny
malovány s impresionistickou indiferentnostÍ, bez point a symbolickfch aplikacÍ'




