
Jaroslav Vrehliekf: Písně pouÚníka

Kniha mdlá, kniha navy' kniha ripadku. PŤečetl jsem ji několikrát
pozorně a snažil se vystihnouti jejídojem. Nic. Žaanjl. Bledé, zvad|é,
splynulé' všecko. SnaŽil jsem se vystopovati její vnitŤní psychologic-
kou nit, logiku její, duševní rytmus její, rozvoj thematu, na něž se
hrají variace. Vzal jsem tužku a hleděl jsem si číslo po čísle _ celych
těch sto pět kusri - analysovati obsahem, myšlenkou, citem' náladou.
A zase jsem se ničeho nedobral. Čísla hluboce pesimistická, orientál-
ního aŽ nihilismu a nirvanismu, hluboké pňesvědčení, že životje hra
barevnych bublin, pouhj'sled jevú, barev a stínri na citlivé desce
vědomi, naprostá lhostejnost všeho, čirjl indiferentismus mravní jako
v čísle xxvl.

kde jen staneš, kam se hneš,
hrob tě čeká mlčenlivf,
spolkne chyby tvé i divy.
Jeilen zdkon uěčně ži.u!:
Vposled ie to iedno též!

nebo v čísle XXX:

Najdem cos, či nenajdem,
chytnem krúpěj' či ret zpráhne?
V konec všecky srovná zem'
Níc nds k suému kltnu strihne . . .

a vedle toho zcela idealistické hodnotné cenění ethické j ako v XXXI I I,

kde básník vykládal svou muku z teleologie boží, jako pŤíčinu své

povyšenosti, své privilegovanosti nad běžn1f prriměrně štastn dav:

Kristus pil jej (kalich utrpení) - trpčejší byl věru,
vypij svrij, když dávám ti jej, beru
tobě možnost zušeilnět u stÍed.u mallch -

S směvem své spásy piju kalichl

a zcela idealistická víra v konečné vyrovnání a rozŤešení, pňedstava
po vzoru sv. Augustina nebo Leibnize, nejsvětlejší mravní optimismus
v pÍedstavě Božtho města v LXXXIII:

Iď:aždá rána zcelena,
bolestí a vzdech není,
kaŽďá tt ba vtělena
v svatvečera dlouhém snění

Jak se to srovnává? UvaŽte, Že t ny tak kontrastné a kontra.
dikční jsou aedle sebe promtchrÍng, že kniha nepodává logickj' rozvoj
ze tmy ke světlu, z chaosu k zákonnosti, z nejasné empirické tísně
bolesti a muky k ideovému vyjasnění a pochopeni její cílovosti, jejího
určení a vyznamu. Ne, po tom slunném hradu Božiho měslo pňijde číslo
LxxXIx zase zcela pustého a bezcí]ného tÓnu, ta báseů pŤehližejici
cel1i rozvoj a rlpadeklidského života,celj žebňíkjeho od dětstvíksta-
Ťectví, celou malichernost, pustotu a zmaÍ lidského rodtr, lidské práce:

V jaké moÍe bez hrází
vržen duch mrij těmi obrazy,
skoro s každfm z těchto.lidsk ch stavri
setkal jsem se, poznal jejich slávu
i jich bídu, bych zde celé Žití
mohl zŤíti,



ptát se, v rlclech, v srdci mdlobu:

,,Stojí za to cesta dlouhá'
kde se jeden modlí, druhj,rouhá'
kde vzdech kletbu stíhá a ples, touha
od kolébky k hrobu?..

PŤijde Ťada jirrjlch, kde básník stejně tápe ve tmě jako na začátku

knihy, v nichž volá: Jsem unaven' mdlf - a věru nevím čím. A od.

haduje to všechno v tu hoŤkou sumu nudy:

a dohromady jsou to věci všední. . '

Ó lásko, slávo, Žití - jste jen dfm? Str. 147.

PŤijde zejména také číslo xCIv, ta nejasná a venkoncem neujas.

něná meditace něčeho, co mělo by snad bft ,,filosoÍií dějin.. _ nic

než mlha, chaos slov i pomyslri bez logické typičnosti:

Kdo to Ťídí, kdo to vede, Boha dech či Náhody?
Reakce stín, dav vŤení, nebo vichr Svobody?

Padesát letl -vlna lidstvat Kde zhas' jeden, druhj' vstal,
jedna vlna splyne v druhou, celé moŤe hučí dál . . .
Lidstvotlidstvolkam se Ťítíš, a kde jest tvrij ideál? Str. 152.

A tak je nejtrapnější dojem z této knihy pro myslíci ďuši; fuidn!
pldn, žtid.nti iednotnost staubg, žtiilnd ideoud perspektiua žiuota. Nic než

kaleidoskop, kde stŤídá se sklíčko se sklíčkem' vrací se a mizi, pestrá

hra . . . a nic víc. Ptsně poutníka, čet| jsem a pomyslil si: to má b;ft pa-

trně pŤehled Života, jeho revue, vyluštění jeho smyslu. Básníka stihla

veliká bolest, a on chce patrně vyrovnati se s ní icleově, myšlenkově.
Podá snad sumu svého nazírání na svět. Bolest je pravé stimulans poe-

sie: z rodnila vŽdycky veliké duše, prohloubila je a odkryla jim vlastni
jich hodnotu. Snad bude i tu: každj,m zprisobem zajímavá zkouška,

vzácn! pŤipad v literární psychologii, kter! se nevracívá dvakrát.

A nyní? Jaké zklamání! PŤišlo neštěstÍ, ale básník pod ním ne.
vyrostl. Naopak: všecky vady vystoupily. Vítr serval dekoraci
a pojmové nedostatky, nedostatky a vady stavby vystoupily a zeji.
Každy m:Ů'že v|ožit ruku, i slep1i se musi o tom pŤesvědčit. o tak
vážné, zásadni otázky, o samo temné jádro Života jde, a básník,
kterého prohlašovali za velikého filosofa, dovedl o něm ien lo povědětl
Jen tu péle-méle sntišku šediv1 ch písni, většinou bez lesku barev,
a|e i bez vrině duše, tu Ťadu povrchnich improvisací na klavíru, jeŽ
sešii ledabylo pod jednu obáilru? To má bjlt ideovj'odkaz jeho tvorby,
to má bfti jeho ideová symfonie?

Všecko staré, všecko lépe a jasněji jinde již vyslovené. A pŤitom ty
Í,rapné kontradikce. Jednou je bolest jeho zásadnÍ, pojmová' samo
jádro a stŤed duše, záhada ryze metafysická; po drrrhé empirická,
prchav1i fakt, nálada mysli, která se rozpt1ili _ kahancem světla
a koflíkem dobrého vína (LIX):

Ziím' jak mluut k d.uši hmota,
kdgž se u shodě stÍetnou;
radost, síla, zpěvná nota
z objetí j ich vzletnou.
Sám a sám v tom kraji cizím
Žiju duše(l) Žitim ryzim
a se vznáším k v1i'ši.
Ziim, jak mluuí. k d'uši ltmota,
u zdar jim zueddm čtší,!

Jak daleko jsme od spiritualismu Božího města, jak daleko od
ethického idealismu čisla XXXIIIl Bolest - metafysická záhada -
bolest, problém boŽské teleologie -a hle, zde je Ťešen zcela po pohan.
sku, zcela enpiricky, zcela renesančněl Bolest -stav hmoty -zruší se
jinj'm stavem hmoty, shodou hmoty. Jak trapné je to všecko pro člo-
věka, kter myslí hloub a kterému pŤi té eskamotáŽi je prostě stydno.

Bolest - metafysická záhada - a to Ťešení její u p. Vrch]ického,
tňeba to konečné v čísle CIII!



Autor vyjde na jaŤe ven, slyší zpívat ptáky, šumět duby,.tančit

děti a pracovat lid - a záhad'abolesti je rozŤešena , obraz je pŤíjemnj''

teplj., slunnÝ - "o 
tedy s bolestí? Všecko je krásné _ jen se na to

člověk musí umět dívat.

Slunce tvoje stále hoŤí'
ve tvojich hvězd věčném moŤi

lásku lze jen čístl
Jen to umět ve všemíra
Irnize, když nám síla zmírá,

obrátiti listl

Vida, jak prosté a snadné Ťešenít Ale k tomu, myslím, nebylo tŤeba

psát těch nudnfch, nesouvisljch a odporujících si sto pě.t čísel.

K tomu stačilo několik strof. AlespoĎ byli bychom ušetŤeni nepŤíjemné

povinnosti konstatovat, že to Ťešení, jeŽ nárn podává pan Vrchlickj.

na konci knihy, odmítnul na počritku, v čísle xxv, kde argumentuje:

co jsou platny pokroky civilisace, co krása pŤírody, kďyž čIouěk je

u itid'ru sulch schopností zkaženy a ničemnj,.

odhalil prjl kdosi novj. svět'

Má bj't za to že!nán, má bjt klet?

V novém světě sÍarl čIověk zas

uěčn! stín u pÍírodg uěčn! ias.

Nebylo by, Pane, mnohem líp

člověku dát nouou kreu a utip

a pak silu u noué ltiskg kuět?

ro ny teprve byl - Novf svět! Str. 46.

A tak zde stojíme u ristÍední vady celé knihy a šíŤe celého díla

p. Vrchlického. Je to, jak jiŽ dovodily mistrné studie prof. Masaryka'

ililetantismus v zlém smyslu slova .-ten diletantismus, jehož šíŤka je

klam, nejhorší dialekticky klam' a jehož pravé jméno bez eufemismu

ie: bezcharakternosl myšlenkouti, Diletantismus, jejŽ si pan Vrchlickj'

osvojil ve starších pracích svjlch mythologicko-historickjlch, kdy

těkal od jedné kultury ke druhé, od jednoho náboŽenství ke druhému,

od jedné kosmogonie ke druhé - ten ďiletantismus pŤenáší i do prací

periody druhé, do prací, jež jako BreuíÍ moderní.ho čIouěka, několik

serií Sonelri samotdÍe a pŤítomné Písně poutní'ka maji bj'ti pŤehledem

jeho víry, jeho slovem o podstatnj.ch bytnj'ch záhadách světa a života.

Vidíme pod tím vším myšlenkouou neseriosnost, mgšIenkouou neprricí'

Kdo dovede o posledních záhadách žiti, jako je bolest, utrpení, zou-

falství, napsati takovou knihu, jako jsou Písně poutníka, jež nejsou

rl'ic leŽ bez plánu slátané, dávno otŤepané fráze - s típ jsme hotovi
i jako s myslitelem i jako s básníkem. PŤišla bolest - zkoumatelka
duší _ a čekali jsme, že básník jí vyroste, že objeví se všecko to, co
snad skryto a zapomenuto ve dnech slunce a vese]í dŤímalo ve tmách
a základech duše. PŤišla bolest, a dnes vidíme, že nalezla básníka
malého. BgI ma|y - a ona jej malj.m jen odhalíIa,

Di]etantismus, to je myšlenková požíuauost, mlsani, Iabužnictat,
neseriosnost. Diletant je kramáŤ myšlenkovj., diletant není myslitel.
Nic netěží, nic nedobj'vá. Pouze to, čeho jiní vytěžili, skupuje, v nej-
lepším pŤípadě upravuje, oprašuje, natírá. Je to obchodník, není to
tv rce. Celá básnická dráha p. Vrchlického je prosáklá tímto diletan-
tismem. Všecky světové individuality nalezly u něho ohlasu' a d -
kladná studie genetická jeho děl tlkáže, jak z velké části nebyl než
echem cizích tÓnri, jak byl jen ,,houbou, která všecko ssaje...

Tento diletantismus, jenž dovedl spojit - ne sloučitt - Goetha
s Viktorem Hugem, Leconta de Lisle s Heinem a Coppéem, Carducciho
s Theodorem de Banville a j. a j.hodnoty nesrovnatellé, atoto gene|e
disparátní - tento diletantismus pokládán byl jednou částí lidí
v Čechách celou Ťad.u |et za uniuersdlnost a Vrchlick:i srovnáván v té
pŤíěině pŤímo - s Goethem. Není hrubšího, naivnějšího bludu než
ten, a kdo jej vyŤknul, nemoh] míti ani ponětí o tvorbě Goethově,
kďe všecko, kažďy puntík, byl prožit, byl fakt, at empirickj,, ať
myšlenkovj.. Goethe prošel velikou dráhu rozvoje, ale jak ucelend



je ta dráha, jak jasné jsou nám všecky motiug této evoluce. Jeho

rozvoj z gotiky v renesanční antiku, jak je nám to jasné a jak pÍísně

odd.ěIing lsou tyto dvoje tÓny od sebe - periodami života - jak

nikde nenaleznete je zmateny v chaosu, vedle sebe promíchány'

z kn i h vyč teny tGoe thep r á v ě s vědčíce l j .mŽ i vo t em id í l emp ro t i
Vrchlickému: on ukazuje, jak tuhé sebektizně mgšIenkoué je tŤeba

tomu, kdo chce bfti universálním. Goethe zdťluod.nil tak pečlivě, tak

objektivně svrij rozvoj jako nikdo druhj.: i uědecklmi pracemi.

coetne nejlépe dokazuje, v čem jest universálnost _ Že jedině

u mg šIenkouém char akteru.
Ý to*, jak pan Vrchlickf a jeho ctitelé pojímají universálnost, je

fuub! barbarsk! materialÍsmus' Jim jest universální, kdo nejvíce zemí

sjezďl, nejvíce měst viděl, nejvíce dojmri nahrabal a dom snesl.

Ý celé praci p. Yrchlického vidíte ten směšn;i dětinskj. názot:jen hro-

mad i t , j e nkup i t na j ednuh romadu . J enh romadaa t r o s t e .V í c , v í c ,
stále víct A ber kde ber, na tom nezáleŽí, jen když lrromada roste.

To , c oHe i n enedo ce l a be zdúvodupovědě l oV i k t o r uHugov i ,že
mu pŤipomíná divocha , jenŽ na sebe věší bez vkusu každy lesklf

pleamet, kterf uvidí , a Že čim více a čím pestŤejších ozdob na sebe

navěsí, tím je spokojenější _ platí obdobně o Hugově epigonu, Vrch-

lickém.
Je to názor dětsky hrubj', dětsky materialistickjl.

Dnes je pŤekonán u většiny mladé generace' a odtud nutně pád

Vrchlického. Mladí lidé, kteŤí vědí, že v umění záleži jen na té duši, na

tam subiektu, kterj' zrcadlí oko|í určitfim, sulm, tgpicklnt zptisobem,

kteŤí vědí, Že není universálním ten, kdo těká světem, njbrž ten, kdo

dovede organicky, leilnotně po svém zpracovat, co podává mu jeho

okolí _ ti mladi lidé musí se dnes odvracet od Vrchlického. V tom a

v tom je vj,klad, Že nemá dnes vlivu v mladou generaci, alespoťr v tu,

která pracuje a chce rozvoji a pokroku, Že dnes lpí na Vrchlickém jen

starci věkem, nebo ještě húŤe, duchem. Pravou universálnost vidíme

dnes v takové Babičce Boženy Němcové, v takovjch Prost!ch motiuech

Nerudovych, v takovém Macharově Confiteoru,knize Zr\ebg měIg kvést

rúže nebo Tristiich, v takové Sovově Zlomené duši, Zde všude vidíme

ten podloženj text žiiota, ten rihel tluŠevního lomtr, ten typickj' názor
světov1i.

Co je Vrchlicky proti tomu? Snriška tu lépe, tu hriŤe veršovanych
thernat z historie, mythologie, legendy. Všecko tak studené, tak chlad-
né i tam, kde, jak vyslovují se ctitelé, ,,hj,Ťí Vrchlick1f v barvách...
Ano, barvy, kŤiklavé, ale pŤ'itom chladné barvy -to znal p. Vrchlicky.
Byl tam, kde stojí Poněrně nejv: še, malíŤem uněištho hmotného saěta,
malíŤem chladn m a studenj,m, jakj,m je na pŤ' Makart pŤes všecku
nahost sv]ich těl a kňiklavou asfaltovou omáčku svjlch barev. To není
koncert duše, to je pronikav bengát ďrzé iluminace. Všecka univer-
sálnost p. Vrchlického bude v tom, že vybere se z něho několik kop
histortck!ch básní - rozuměj ne básní vystihujících historickou dis-
posici psychologickou, ale básní, jež mají obsahem - nějaké historické
thema, jeŽ pan Vrchlick1i zveršoval a zrymoval. Taková, konec konc ,
mnemotechnicltd poesie vyššího stylu' Konec p. Vrchlického bucle v či
tankách, a to konec definitivní. A dŤíve, než se kdo naděje.

A pŤece platil p' Vrchlickj'kdysi za reuolucionriie a není tomu snad
ani tak dávno. A dnes ve čtyŤicítce panáčkování v Alrademii a fari-
zejství a veŤejné baletní produkce a profesionelní spílání mladjrm -
a slovem ce|é l, art offíciel, Jen jednu myšlenku mám pňi tom:. jak brzg,
jak rgchle! Jak rychle Žije se ten literární život v Čechách -tak rychle
jako nikde na celém světě. Jinde čtyňicátníci a padesátníci vedou
mladé generace do boje; - u nás tŤicáLníci šilhají po Akademii a čtyŤi-
cátníci hrají d stojnou' bojem pŤemoženou a vavŤínem ověnčenou ge-
neraci, deklamují o zneuznání a nudě života, o nepochopené tvorbě
a pečetí své literární testamenty. Jinde v těc}r letech kypicí život -
u nás jiŽ ztrnulá pÓzal . . . Vím, že pan Vrchlickjl zaslouŽil si svrij
osud, ale pňece je mi ho trochulito, Tak tgchle, íak rgcltle! opakuju si
a vmyšlím se necel1ich patnáct let zpět, lrdy pan Vrchlick1i jevil se
naší starší generaci jako rouhač a barbar, jako ,,enf ant terrible,,, málem
ne takovy nějakj' člen Moderní revuet . . .

Jak rychle, jak rychle! A jak rychle a jak obratně pŤevléknutá
k žel Také kus diletantní virtuosity a talré kus obratnosti, nosit
s tak dobňe sehranou virtuositou oboií masku.
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9 8 Jak rychle, jak rychle jde v Čechách ten kolotoč: co dnes vpŤedu,
zitravzaďu| A stále do kruhu, do toho pustého rinavného kruhu. . .

,,Vrchlick! stuoÍil česk! uerš - ale zbud.e po něm sotua Derše,, - ten
risudek slyšel jsem pŤed lety ve společnosti od staršího romanopisce
českého. Myslím, že dnes neplatí již ani prvá část tohoto vyroku, pla-
tila-li - ač s leservou - tehdy. Verš dnešní mladé generace naší je pod-
statně a pojmově jinj. co do pojetí a struktury než verš p. Vrchlického'
o tom nemriŽe bj't pochyby. Verš Vrchlického trpí iednou smrtelnou
uadou: ie nehudební. Jsou v něm svinuty dusivé kotouče slov, slovo
tísní slovo - ale hudební členitost, rytmická strulrtura mu chybí.
A pňece hudebnost verše je právě psychologická podmínka poesie. Jen
hudebností dá sevystihnoutiskrytjlŽivot věcí,tok jich v časovém roz-
voji. Hudebnost verše - toť podmínka poesie unttínt, duševní. Verš
p. Vrchlického hudební, t. j. rytmickj' nikdy nebyl. Byl nebo chtěl
blti maliísk! a plastick1i, a kladl si také podle toho cil ryze vnější:
malbu hmotného světa. Verš jeho byl podle toho mnohomluvn1i' pňe-
plněnj, rétorick!. To ukázalo se s pŤesvědčivou mocí pŤi pŤekladech
bdsntkťt po vftce, kteŤí mají dikci nanejvj.š hudební, vypočtenou, šerou
a dušemalebnou, jako na pŤ. Baudelaira - jak dovodil v,,Rozhle-
dech.. 1895 č, t a 2 p. F' X. Šaldal _ v němž jedno slovo opisuje pan
Vrchlickj. d.u ěma, tÍ e mi, pr okládá p ust jlmi a b ezv ! r aznymi fl o slrule mi.

Reakci proti tomuto tuhému, nadutému, pathetickg krocanimu
verši pana Vrchlického zahájL| Machar a jest i po této stránce for-
málné, právě jako obsahové, pŤedák Moderny' To nebyla malá záslu.
ha, to nebyla malá odvaha psát ty zdánlivě nedbalé a nonchalantní
verše Confleoru a jinj'ch knih, ty volné zdánlivě šedé sloky v době,
kdy Vrchlickj šněroval všecko do korsetu své dikce. To je čin posud
nedoceněnf. Machar jedin1i nepodlehnul té dikci, které podléhal tehdy
cely náš mladší dorost, nelepil na své verše ty strakaté chocholy frázÍ,
to indiánské peŤí, neprovlékal je těmi barokními černošsk1imi kruhy.
V době, kdy abstraktně bombastick1i slovník tancoval a hudroval
v českych verŠích krocaní pochody, měl on jedinj'odvahu bráti s]ova

ll,', -
l l
i l

i l
t l
l i

lLr

z l|ice, slova šedá, prostá a tichá, která neplatila nic sama sebou, svou

sonorností, svym klinkavfm echem, ale jedině tou d.uši, kterd do nich

bula udechnuta, tim ruiladoulm unitíním prosuícení"m a rozehÍdtim. A tak

.,iait", Že Machar jednorr Ťádkou vyvolává více nálady, více vnitŤního

kouz|a, neŽ Vrchlickj' celj.mi básněmi. Jsou v Macharovi takové

zdán|ivě šedé, prosté a snad i neďba]e složené verše, k.teré zachycují a

laznaÓuji více ovzduší, duševní disposici, než ce|é velkohubé a jalové

básně Vrchlickélro, kde všecko je sam1i byzantinismus, samá vysoká

ekvilibristika slov a Írázi, virtuosní (po pŤípadě virtuosně pokažené)

Ťečnické cvičení . . . a nic vÍce. Všecko pro oko, nic pro duši. U Macha-

ra prisobí na mne slova dojmem skŤivan , maljlch, šedj'ch, zpěvnjlch

skŤivanrl . . . u Vrchlického dojmem zlatjlch bažantú, kteŤí se snad

vycpávají a uschovávají jako kusy nábytku, jež si dávají obchod-

níci snad do v1ikladních skŤíní, a]e kteŤí nelétají a hlavně - ne-

zpívají.
Machar je v naší poesii typick1i pŤedstavitel proudu Vrchlickému

právě protilehlélro, proudu intimního, clušeuního, uniterného. Vrchlickf

není neŽ ceremondí poesie. on pojímal rlkol poesie antikvovaně: o de-

koraci, pompu' efekty mu šlo vŽdycky. Macharovi zase pŤedem a jen

o duši. Vrchlick! je mytholog, Machat psycholog.
Ale p. Vrchlickj.má velmi dobr;i čiclr -lepší, ujišťuju p. Zákrejsa'

neŽ podle jeho hypothesy p. Karásek -a poznával v1fborně po celou
svou dráhu, odkud vane vítr. Tímto vj.bornfm čichem vycítil ta\<é, že
s mythologií to dál v Čechách neprijde, a zač,a| tedy po Macharovi
psychologii. A poněvadž jest neobyčejně obratnf pán, kterj'dovede
všecko na světě jen ne bj.t individualitou, dělal to opravdu dost sluš-
ně, alespoř tak,že to nebylo na první pohled horší, neŽ staré zrfmo-
vané mythologie. Ale konec koncri poznává p' Vrchlickf sám, Že to
pŤece nelze drŽet . ' . posledni j iskra uměleckého svědomí propaluje si
cestu k poznání ve chvílích upŤímnosti:

Jsem znaven, mdlj, - a věru nevím čím'
zda cestou, Žitím, prací, nudou všední,
jsem tupj.pro myšlenku, pro ten r!m,1' - |viz Kritické projevy 2' str. 310-333.]



itmž dosud uždy isem tí,hnul z noci ke dni,1

Jsem znaven' mdl1i a věru nevim čím. Str. 147.

Básník má více svědomí, než tělesnf kritik p. Voborník; cítí dobŤe

nemoc' l<cle ji mělkonstatovattělesnjl lékaŤ již dávno. Nelze to zapírat:

dají-li se snést některá mythologická nebo prostě dcskriptivná čísla

Vrchlickélro,Ize-li j im pŤiznat jistou relativnou cenu' jest ripadek p.

Vrchlickélro v ]<nihách meditatiuniclr jako pŤítomné zŤejrnf i slepému.

Zde není jiŽ nic, co by mohlo poutat. }ionec koncri každy bengál umdlí

oko, a ten je také pramenem unavy, do niž si stěŽuje p. Vrchlickf.

Je to mdloba smyslri zemdlenych chladnymi, ač pestrymi barvami.

1\{ozek nemriŽe jich uŽ zachycovat, verš je mdlj. a nevyrazny, smysl

pro rym, tento po ultce smgsln! pruek aerše, mizi' A vnitŤní stavy po-

dat básník nedovede. TJkázali jsme, jak je knilra jelro bez plánu, bez

konstrukce, bez ustŤední ideové stal,by. Ale i po stránce ryze formáIné

konstatujeme t1iŽ ripadek. Básnílr nedovede zachytit již ani určité

zcela lrmotné jevy; cítíte, jak proti jin1fm někdejším deskriptivnim

partiím je mdljl a vyčerpan1i. Barvy zaschly' obrazy jsou otŤelé, kon-

venční; nade vším cítíte declr nudy a navy. Jak hj'ňivě dovedl po-

psat jindy p. Vrchlicky tňeba západ slunce. Bylzi to jen virtuosita, ale

mohli jste se na ni podívat jako na pěknj.žonglérsk1i kousek. Stálo to

za podívanou a za obligátní potlesk' Ale nyníl Údy ztuhly a těžko se

ohjlbají. Morosní nava stáŤí, nehybné nepruŽnosti leŽí na tomto po-

pisu z Písní poutníka:

Zem se lroupá v ohni západu,

žlravá záŤe nacl ni kolem vzplála,
jak by ze slunečnfch poklad

velká dlaťr vše zlato rozsypala.

Je to jas a sláva vítězná,
ctž u ton lesku očí pÍechcizeft,

1 . Upozoriiuju Jerr mimochodem na toto pŤizn/urí, tak svrchovaně charakte-
ristické pro pana Vrchlickélro. R m, ano r{'m - jím opravdu a jen jím ',tíhnul vždy
z noci ke dni", t. J. mluveno bez bombastu: psal.

barev stupnice to bezmezná,

která se tu mísí, plete v reji. Atd' Str. 98.

Jaké chatrné, mdlé, dávno vymrskané obtazy, jež svede každj' či-

lejší gymnasista do svého školského pensal A ten verš ,,aŽ v tom lesku

oči pŤecházejí.., jak ten prozrazuje celou irnpotentnost umění pana

Vrchlického. Jindy, v lepších dobách, nemluuil p. Vrchliclrjl o tom, Že

ze zápaďu slunce pŤecházejí oči - ale snaŽil se nahrnouti, nakupiti

takoué obrazg, abg skutečně čtenriÍí očí pÍešIg! V tom verši leží implicite

celé pŤiznáni ripadku!
Nebo j inj 'pŤíklad:
Melancholii deště, tu teskně zoufalou náladu nudy a kleslosti do-

vedc pan Vrchlick;f vymalovati jen těmito suclr1imi šlrolsk1imi verši:

Prši, pršt, prší tŤi dny celé,
zaklet jsem tu horslré na samotě;
dir'nou syclrravost mám v těle,
cítinr, živlrim dán jsem v plen i hmctě.
A déšť téci neustává
s víček nebes mihavyclt,
lesťr. lučin květná sláva
ztápí se v těc]r ručejích.
U okna jiŽ stojím tŤetí den
zasmušen. Str' 102.

To má byt dušemalebnri ná|ad.ová poesiet Ani jednoho ná]adového
piiznačného obrazu duševní]ro. Básník suše konstatuje: Že má sychra-
vost v těle a že je ,,zasmušen... To je všecko. ostatek vyplriují strofu
tak hlubokomyslné pravdy, jako Že déšt pustoší ,,les , lučin květnou
slávu... Jak geniálni objevl Na to by čtenáŤ patrně nepŤipadl. Jediny
pokus -_ jak ubohj. a primitir'ni ostatně - o vzbltzení nálady lze vi-
děti ve trojírn opakování slova: prší. Básnik domnívá se patrně, Že
tak vzbudi dojem nudy' Možná, ale té melancholické depresivní tíhy
deště jistě ne.

l
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1 0 2 A nyní srovncjte si s tímto čis]em p. Vrchlického analogickou bá-
seí tŤeba p. Karáskovu na stejné thema - a uvidíte, oč je dál naše
m]adá generace v ntiladoaé dušemalbě za p. Vrchlick1im, oč vj'š. U p.
Yrchlického nic než suché konstatování několika faktri docela sa-
mozŤejmj.ch a triviálních; u p. Karáska nuda vyjádňená v obruzech
z psgchického žiuota, tesknych, kaln;.ich a navnfch již barvou jako
sama nálada, jež se má.vyvolat. Nepokládám tuto náladovou duše-
malbu samu o sobě (bez ideového symbolického podkladu) za vrchol
umění -zd,á se mi, že má konec konc blíže k virtuositě neŽ k umění
-; ale kďyž již virtuositu, toŽ skutečnou a ne takové ubohé školácké
verše, jeŽ mají stejně daleko k myšlénce jako k malebné syté vrini ná-
ladové.

A do tŤetice všeho dobrého.

Chmurnj' večer' plnj' stinri
s jizby stropu padá,
zvenčí v mlhy šerém klínu
kmitají se lada;
sem tam vrba nakŤivená,
jako v smutku stará žena
nad potok se chj'lí;
chmurnf večer, plnjl stínti,
v komíně to kvílí. Str. 95.

Jen tak dovede vystihnout pan Vrchlick dojmy opuštění a sa-
moty, dojmy v daleké hospodě v cizině y nemoci.. A nevybírám nej-
slabší; v slovně konstatuju, Že citovan1i passus náleží ještě k nejsilněj-
ším partiím pŤítomné knihy. Čekali bychom splyvání tvarri vnitŤních
a vnějších, náběhy tuch a horečn;ich nápovědi, spletité sítí tajemn1ich
podvědomjlch bažin duše - a ona zatím taková Suchá, suše suchá
pt6za, taková stŤízlivě počestná prÓza .. . A nic nechci již Ťici, než
aby čtenáŤ vzal si do ruky zase pňíbuzné některé thema p. Karáskovo
a srovnával. Pak pozná, co je to opravdu virtuosní traktování psy-

chick ch polostínrl a polosvětel, co skutečné sugestiuné uguoltint ná-

lady a co poufuÍ Íeč o nriladě.

A ještě jednou vracím se k stŤední vadě, k smrtelné chorobě této

práce i celého díla p. Vrch]ického; k di-letanttsmu. Diletantismus je du-

ševní požívavost, je duševní bezzásadnost. Diletant labuŽnicky uŽívá
všech stylri, a]e ze sebe jednotného vytvoŤiti nedovede. Diletant hraje
na všech strunách, pŤevléká se do všech kostym , mlsá ve všech do-
báclr' Diletant je kulturní antikváŤ, ktery vykládá krámek svťrj za
šera, za soumraku věkri, kdy vyžity jsou všecky veliké styly a není
žádného nového, životného. Tehdy pŤicházejí diletanti a paběrkují' co
zbylo. Diletantismus, eklektismus je prau! stau upadkou!, Jeto duševní
nestatečnost, lhostejnost' nepevnost, kolísavost, sofistika.

Pan Vrchlickj' cítí základní nedostatek svrij a polemisuje proti
němu v čísle III této knihy. V provengalském klášteŤe nějakém, Íin-
guje tam, dal prj. mu opat' s nímž vedl mnohou disputaci, toto na-
učení:

Uvaž je a dojdeš jistě k cíli:
Tobě chgbt pevn! ndzor suěta,
proto vždy se krok tvrij v omyl chj'lí. Str. 12.

Básník však nepŤijímá této dobré rady a polemisuje s moudrym
starcem. Tenor vší jeho dialektiky je ten: jakpak mrižeme mit peun!
názor světa, když svět ten a my s ním podléháme neusttilé změně.

Pevn1f názot| Pěkná fráze, arci|
Kdo jej mriže míti, pokud žije?
Zeloti jen a snad mravokárci.

Čí však lcho ušecko v světě slyší,
čí však oko ušecko v světě vidÍ
a čí kŤídlo míŤí v hloub i k vj,ši,
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105104 věŤ, ten za pevny se názor stgdt'
vŽdyť jsme všichni pouhé změng mičem:
nestálost je první známka lidí. Str. 13.

Jaká soÍistikal Jak1i circulrrs viciosust Což nevidí pan Vrchlickjl, že
sám sebe poráŽi, když s tak apodiktickou jistotou tvrdí, že pouhri změ-
na je zálron všeho? Což není toto tvrzeni peun! nazor, neipeuněišt?
Což neni to nejtvrdšÍ clogmattka? CoŽ neví p. Vrchlickf ,že je to mystika
absolutního dění, již vyslovil u Řekri prvni Herakleitos zuan! temni1?
Pan Vrchlickj. popírá pevn1f názor a sám staví (t' j. pŤijímá) jinj.'
ještě peuněiší; ještě mgstičtěiší. než ten' proti němuŽ bojujell To se po-
veďo. Není to sice pravda, že pouhti Změna je základem všeho; víme,
že také tu vládne stálost a pevnost - ale budiž, pŤipusťme to p.
Vrchlickému. Ale pak neclrápeme, jak m Že jinďe, tŤeba hned v této
knize v uvedeném již Městě Božim (číslo LXXXIII) a v dobré polo-
vině ostatních čísel, pŤijímati učelnost žiuota, peun! podklad jeha, smgsl
a Ídil mraanÍ - s]ovem ce|ou teleologii Božt - celj. mrauní optimismus
kÍesťansko-Ieibnizousk!? Což to neni nejhrubší kontradikce, což to
není políček do tváňe tomu credu, jež pŤijímá a háji v čísle III?

A tak není tŤeba ani vyvracet soÍismata p' Vrchlického - on si je
vyvrací sám, poněvadž je sam1f odpor a samy protimluv.

V témŽe čísle III napsal p' Vrchlickj. tak čiry nesmysl, že nad
ním prostě Žasneme. Podle něho totiŽ, kdo chce boioaat ve světě -
nesmt, nem že míti pevn názor' AŽ dosud všichni všudy rozumní lidé
myslili, že pravy opak je pravda: Že jen pevné pŤesvědčení mriže držet
bojovníka, že kde není pŤesvědčení, není prostě pŤíčiny, zač bojovat
(rozuměj duševní boj). Pan Vrchlick1i napsal však zcela klidně tuto
absurdnost:

Lacinou ti nechám moudrost tvoji,
s pevnym světa názorem jest ztihg
u konctch každ!, kďo se u p tku strojt. Str. 13.

Podle p. Vrchlického tedy nejlépe bojují _ diletanti, lidé indiíe.

rentní. Možlá, ale za svoji mísu. Z toho mluví takovy materialismus

Í|ázot|l, aŽ hoŤko. To je rub eklektického,,idealismu.., jakym se pan

Vrchlick1i stále ohání . . .

A jak jsme tu daleko od zdravého silného duševního životal A jaká

propast, opravdu k nepŤeklenutí, mezi p. Vrchlickj'm a jeho generací

" 
Mod"'.'ou, mladou generací naší' která nám musela znovu dobj.t

toho ryzílro meče, bez něhož se nevyhrává žádnj'ch duchovj'ch válek:

indiuidualismu. Toho meče, k němuŽ se již znal Havlíček a jejŽ nám

zakranraňila generace Vrchlického.

,,Lriska se neplati po penízktich.., pÍše krásně Havlíček již r. 1841'

,,a kdo pravi, že celj' svět miluje, ani pojmu nemá, co láska jest...

Ejhle, individualismus, ejhle, českého individualistu, našeho svatého

a patronal Ejhle, zbtafi proti diletantismu, utok na něl a plná porážka
jeho. Ne cel! suět milovat, ne rozlít, rozptglit se po něm celém -to neni
pak láska, to je pak lhostejnost, Láska je vŤelá, jednotná, sestŤeděná a
jí odpovídá pitrozeny rub: nenávist, také jednotná, vŤelá a sestŤeděná'

FIŤích p. Vrchlického a celé jeho generace soudobé i noh-qledťr
dnešních je v tom: rozlívali se po všem, roztékali se po všem, chtěli
lásku svou rozdávat dlouho, dlouho . . . a pŤirozeně po trojničcich ' . .
u mědi, v takové rozměněné mědi. L|e ,,ldska se neplati po penizkcich,, -

ona se d,ává celti, najed.nou, jedné ideii a prouždg,
A jako láska, tak také bolest se neplatí po penízktich' To měl jsem na

mysli, kdyŽ jsem pravil, že pŤišIa bolest a našla p. Vrchlickélro ma-
lj'm, objevila jej malj'm. Veliká bolest podává se zhuštěna, stísněna,
najednou . . . ona není plačtivá, neŽebrá na svoje slzy. . . neplatí se po
penízkich,

Však též nernám hrdou pychu'
státi sám a zvlášť'
stoicky se halit v tichu
ve mlčení plášt . . . Str. 8.

zpivá p. Vrchlicky, a já si pomyslil: bahužel, To je lraždj.n zprisobem



1 0 6 dristojnější, vyšší, ryzejši, než rozlivat svrij náŤek, rozŤeďovat jej do
celé Ťady lyrick ch kníŽek sentimentálních názvri a pustého obsahu,
kde na jedné straně vznešeně se deklamuje o tragice osud'u a genia
a na druhé sprostě a malicherně spílá odprirc m, odpovídá Ťemeslnou
a paušáIní polemikou na nějakou nepochopenou kritiku. . .

Nevím, vztahují.li se poslední verše p. Vrchlického na Alfreda de
Vigny, ale každ m zprisobem nedovede p. Vrchlickj', kterf se také
kdysi hlásíval k aristokratismu, dnes jiŽ ani pochopit, jaká noblesa
duše v tom byla, zavÍit se, jako Vigny, do věŽe mlčenÍ a svou sub-
jektivní bo]est ne vylíčit, vypsat v empirické nahotě zdlouha a široka
ve vleklé monotonní lyrice, nybrž zhusti.t, sestÍed'it, a více: suésti ji
a metafgsick! spekulatian! problém a podati jej pak - vrchol duševní
cudnosti: -u několika mrilo sgmbolech a paraboltich!

A tak končím, čím jsem začal: pŤišla Bolest a nalezla básníka ma-
|ého. Nebot ltiska neplati se po penizkrich a na bolest neugbirri se po pe-
ntzkrich.

Záti 7896

lÍoderní poesie hisÚorická

Glosg k xÍcLcharouě kníze: 1893-1896

[verse t.]

Kniha silná, trpká, rvavá jako všecky knihy Macharovy. Kniha

od kosti poctivá jako všecky knihy Macharovy. Ale ještě něco

k tomu: k těm tÓnrim, jež již znáte, pŤišly noud. A tak tedy k tomu
všemu ještě: kniha těžká a zváŽená, kniha veliké umělecké zralosti a

hospodárnosti, kniha s vysokjlclr lror, kde leží skoupá reserva mlčení.
Jsou básně v knize, kde cítíte, Že jste několik tisíc metrri nad moŤem:
tak do šíŤky a dálky je rozloŽeno ticho a tak slyšíte, jak bije srdce za.
věšené nad propastmi jako zvon'

Básník v lapidárním rivodě vykládá, co kniha je a jak vznikla.
Jsou to trosky tŤí knih, jeŽ spálil a rozbil hněv básnika. Tť.i fáze Života,
tŤi jeho krachy, trojí krach víry v poctivost a rozurnnost českého
světa. První: básníkovi vyryli na čelo Kainovo znamení, poněvadŽ
r. 1893 vypálil ze své dunajské vedety, jak sám praví, ty tizkostné
poplašné signály - Tristium Vindobona - které jsme slyšeli tŤást se
a viset tak ďlouho v té podivné mlhar.é naší krajině, plné roklí a skal,
a které nám tak teskně, odraženy, houkaly nad hlavami. Druh1i:
roku 1B94 usiloŤádána na básníka štvanice podle všech pravidel dobré
v]astenecké myslivosti, které se učastní kdekdo, od zemskfch poten-
tátri až po okresní a lokální veličiny, od autorit odbornych až po
vycpané Íiguranty národní, od knížat umění a Žurnalistiky až po
najatou nevědomou a ubohou holotu, sehnanou a ozbrojenou ad hoc.
A proč? ProtoŽe napsal pravdu o Hálkovi, prazdu, kterou každy
IÍlusel uznat a azna| také - doma o prilnoci, když byl sám v pokoji,
pňi staŽenjch záslonách a dveŤÍch zamčenjlch na dva západy. Tňetí:
totéŽ divadlo opakuje se ve vlastním táboŤe roku 1896. Nové vydání




