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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'



504 Ď | J Jtrochu šedě snad, ale většinou v sevŤené, neafektované, tiché a smutné náladě.
Zdá se mi někdy' že se básník spíná do tohoto těsného rámce, že se dobrovolně

obmezuje do těchto tizkjlch dvorečkťr deseti aŽ dr'anáctiiádkov clr, a prlsobí to
pÍíjemn1fm dojmem uměleckého taktu. V poslední partii knihy nadepsané Smutek
duše uniká však p. Babánek z ílzklch mezi deskriptirnrého impresionismu hmotného
světa, ze svj.ch pastelťr a zátiší a pokouší sc, oč všichni mladí básníci dnešní: o intui-
tivní dušemalebnj. symbolismus. cítí Laké, že v tomto směru někde musí ležet
umělecká Amerika; tam někde, v té linii někde že jsou pohoíí se zlatj'mi doly. Ale
tento cyklus Iíbí se mi z knlžky p' Babánkovy nejméně. Ne, že je horší ostatních -

naopak, myslím, že je tu snad i o něco umělecky v še než v pÍedchozích - ale
cítím nějak ostÍe ten nepoměr mezi zkj'mi a krátkjlmi prostfedkg p. Babánkovj'rni
a dalekj.m' vysoko mezi hradby oblakťt vzt$čenlm cilem' Syrnbolická poesie Žádá
básnick1fch orlťr, o tom mně neni pochyby. PÍedpokládá to nesmírnou sílu Íormace
umělecké oživovat abstraktní pomysly a pŤedstavy psyclrologické nebo meta.
íysické' Nestačí k tomu pouh alegorickj aparát. NenÍ zajisté nic těžkého umístit
do svjch básn| několik tuctťr snadn ch symbolick ch metafor jako: lesy Zapo.
mnění, zahrady nebo komnaty Duše, kraj Umdlení, vody Zoufalství, nebo vyslo-
vovat složité duševrrí stavy nejasnJzmi a zjednodušenjmi pÍedstavami jako Ne-
známj. nebo Vetňelec. To je pouhá dekorace, to jsou teprve pouhé kulisy a dost
opelichané dnes již kulisy, mezi nimiž se má teprvehrát magické drama duchové,
hlubok$ román sil a nálad metaÍysickJ'ch, ,,divadlo serafinťr.., jak Ťíkal Poe. Ale
toho zde nenl. Tato symbolická poesie p. Babánkova je <losti chudá a stňízlivá.
Je to skalí' jehož si dost, myslírn, neuvědomuje veršující mladá generace. Symbo.
lická poesie upadá, není-li Íízena velikj'm básníkem, velmi snadno v schematič.
nost, šablonu a Íormalismus . . . velmi stladno, daleko snáze než naturalismus nebo
realismus. Poněvadž ten pfedpokládá vždy jistá odpozorovaná Íakta žiuota, tíeba
vnějšího' kdežto symbolista pracuje jen stavy vnitra odvráceného od zevnějšilro
světa a zhnuseného jím. Proto žádá symbolismus rreobyčejnou plnost a sytost
vnitŤního Života, skutečné duševní hlubiny, nemáJi vypadnout pak na papíŤe
mělce, suše a stťízlivě nebo titěrně a šablonovitě.

Také velikou píesnost, sprdunost, noÚost a grandiositu obrazouou žádá, nemáJi
púsobit banálně nebo směšně' Té nemá také posud všude p. Babánek. Plše na pí. na
str. 55 ''jdu v resignace katnna zatopiL.. - to je obraz dost banální a pak nepŤesn1i,
nesprávnf, nevkusn!. To spojení dvou pojmri korrtradikčních je falešné: resignace
je pÍece duševnÍ chlad, a všecky obrazy básnické mluví o studené, podzimkové
atd. resignaci-nejde to dobňe srovnat ji s Žárem krbu. Chápu, co básník chtěl vy-
slovit, a rozumím mu' ale jde mi o to, že nenašel pro to formu, obtaz, typ ryz1,
krásnj'a objímav1i. (Dost banálrríjetakéobraz posledních dvouÍádkťrbásněnastr. 54')

Jinak je však i v tomto oddíle někotik čísel jemně zladěn$ch, teskné a kalné
melancholie, která ukazují, že p. Babánek právě jako p. Sekanina není bez ta-

lentu - ale že ho čeká teprve vlastní práce básnická a umělecká.

Noué suazkg Sborníku suětoué paeste

I

Petrouič Njegoš: Horskg uěnec - Thomas Moore: Lalla Rooklt - Arang János:

Budoua smrt - Solokles: Elektra - Adam Asngk: Kieistut

Z péLi děl, jež jsem právě napsal v čelo svého reÍerátu, bylo skutečnou potŤebou
naší ]iteratuŤe pouze jedno: So|okloua tragedie staré krvavé kultury. ostatní všecky'
myslím' vymykají se více méně plánu a cíli Sborníku světové poesie, jenž je tuším:
pňinášet díla rázu monumentábrího a opravdu vysoce a ryze uměleckého, díIa vysoké
r'šelidské poesie, která mohou a mají mÍt vliv na rozuoj a po&rolc domácí literatury
a domácí poesie.

Neupírárn jednotliv$m partiím ,,Horského věnce,. tlásnického žáru a síly, ale

že by proto ná|ežela celá práce světové poesii' se mi nijak nezdá. Již ta vzdálenost
kultury činl nám jej těžko straviteln1fm, a pak v celku pŤece poesie, jak jí rozumíme
my, piichází tu zkrátka. Dílo je d ležitější pro etlmografii a psychologii lidu' než
pro uměnl a poesii, a pŤejde, myslím, nepovšimnuto obecenstvem a literáty v zapo.

menutí' jako již tolik čísel této sbírky poŤádané s opravdu akademickou fosilností
a uzavťenostÍ k moderním názorúm a potÍebám literárním.

Druhá práce, Moorova LaIIa Rookh, nebyla také nijak diktována potňebou

a moderním smyslem pro umění. Moore je básník tŤetího Íádu' malj vcelku a dosti
titěrnf, a jeho orientální, dnes silně vybledlá Íreska ve své harmonické sice, ale
pŤece jen abstraktní a konstruované stavbě je nám velice cizí. To, čím poutala

vrstevníky, žárnlm koloritem a pohádkov1im ovzduším, dnes po tolika silnějších
pracích v tomto směru vybledlo a vyvětralo. NeŤíkám, že nenajde své čtenáŤe' ale
bude je poutati spíše jako kurlosita historická než jako grandiosní pomník veliké
věkověčné poesie. A nechápu, jakf je v tom smysl pňevádět nám podružná díla,
když nám chybí díla prvního Íádu jako v tomto píípadě všecky Íilosoffcko medita-
tivné a symbolické práce genia tak modernÍho' tak bolestně intuitivního' tak do
budoucnosti pťesáhajícího' jako je P. B, SheIIeg nebo největší plod pÍítele Moorova,
Bgrona, Don Juan.

,,Budoua smrÍ.. má snad velikÝ v1iznam pro madarskou literaturu, nevím, ale
tolik vím jistě' že dílem světové poesie není' Má sem tam silně kreslenou scénu,
neupÍrám' ale co znamená tento ryze tradiční a akademick plod pro modernl
psgchologickou literaturu, pro dnešní kulturu literární, je mi hlubok$m mysteriem'
vykládárn si tento pÍehmat jen dětinskou pasí pro epiku, jejíž chorobn]Í chov na




