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Druhá knížka páně Hlaváčkova je poesie zoufaIe a paradoxně
irorrická, násilně zlomená a roztňíštěná, v groteskně dusné stíny
antikváňsk;fch dekorací vydrážděná a vytňeštěná, v těžké sazo-
vitě hnědé lijáky žlučí, hněvu, hoňe a lítosti smytá a pŤitom všem
nebo spíše proto všecko napjatě nějak a mučivě jímavá, blízkťr,
dŤímotně a hoŤce dŮvěrná ubohé zoufalé našl moderní duši.

Jisto je totiž nade všecku pochybu, že tento druh;i sešit,
poesií p. Hlaváčkov;irch je bližší české, naší notě, kolektivné duši
a náladě, než kňehk;i', graciesní, jemnou bělí zkropen;í, ale ab-
straktně stilisovany svazeček prvni,Pozdě k rdnu. KŤehká, par-
natá, kolekcionáisky rozmarná a virtuosně, ale vcelku pŤece jen
indiferentně a spíše labužnicky než osudně vyvolaná nota ko-
ketního a dilet'isujícího básnického flirtu z Lét'o knihy skoro
riplně' . . odpaÍila Se . . . a zbyla jen teskná, Léžká,bo]estně slitá
a bouňlivě svinutá rosa hoňe' hněvu a marnosti. Rokokoud gra.
ciesní hravě mihotavá nálada, která ležela nad první knihou,
ustupuje stňedověky tvrdé, ze sociálních bouňí a politick;i,ch
revo]t minulosti zkonstruované de]torací, která je jen sgmbolent
a nalcldouou rounomocninou Lemné, t,ěžce bezmocné a kalně zoufalé
naší domácí, české, moderní bídy a muky' Básník mluví v da-
lek1ich, rychle a letmo ve svém tÓnu a akcentu jen chycen;ich na-
rážkách a clefilujících visích, v ternn;i.ch, soumračnych, barokně
urputn ch a mozelr posedajících halucinacích, v irtržcích obraz-
nosti a rozmetanych stonech a kŤečích srdce . . . ale ta ce|á féerie
je tu jen jako poetická iluse ryzího lyrismu, jehož oblačná hra je

l,u ieri prot'o, aby tínr tvrdším kontrastem zabodly a zai"ízly se do
duše ty zoufale kalné, hmotně těžké a hluboko rozhlodané, zá.
kladní. podložené Kegnotes.

Pod silnč a jakoby v leptan;ich olrrajích vyvolanou dekorací
Guezťt, lancknechtŮ, srocen;ich a rozjíven;ich nebo zoufale roz-
prášen.vch davťr ' . . pod celou tou dtirerovsky ponurou a upíro-
vitor-r, velkolepě ve tmě svinutou dekorací zpivá, hlodá a roze-
Žírá se z|é, do duše zaéaté hoňe bídy, marnosti a zoufalstvi, bez-
rispěšné a rozprášené revolty, prohrané a navždy zt,racené bitvy,
a tato základní klíčová nota je ve své ryze lyrické esenci, zpěvné
a drivěrně bytostné, opravdu naše, česká, pňítomná, rase ima-
nentní.

V tuto lyrickou notu' v její hluboce žalobny a temtrě lkar'y
proud rozpl vá se v této knize snáze ještě a plněji a do utonutí
všecko, co v pňedešlé ještě zristávalo trčet jako staticlrá a anti-
lrváňská stafáž. Subtilnější rytmy a paradoxněji a uměleji instru-
rnentované verše četli jsme v první knize . . . verše kŤehké a dech-
nuté do nejvláčnějších oparri, roztŤepené do nejopálovějšího kraj-
koví a oblité nejtižši, pohaslou a ještě pŤece svítící irradiací. Není
jich již tolik v této knize . . . prostší a sevňenější, v jeden temnÝ
stŤed spíše svedena je intonace této druhé knihy - ale vnitňní
základní hudby duše rytmované na temném, čern;im suknem
prostňeném, monotonně těžkém, ale slavném a čistém tÓnu srdce
je v této druhé knize více.

Pan Hlaváček je snad nejvyslovenější, nejplněji a nejryzeji,
nejulastněji lgricka talent moderní naší generace. Všecko, co
doléhá z vnějšího světa na jeho duši, všecko, co propouští pod
zorn;im irhlern svého temperamentového typu, ťrzkou jinak a ne-
prodyšně skoro pňiléhavou brankou své emoce . . . všecko, co
dojde v této rizké a podlomenymi oblouky sklenuté komoňe a huti
unělecké formace, zpívá a zvoní tím tekut m stŤíbrem, tím sladce
a teskně plačícím, prauě lgrickgm a prauě žiuelngm pramenem, tím
ze samého centra věcí tryskajícím rytmem,kter;Ím odhalujísvrij
poslední ukryt;i smys} . . . ne vzdálenou a značkovou ňečí logic-

t ]irit i,:|;é, proitu!] 4

81



B2 kou . . ' n]iibrž sam;i.m zpěuem a sam;im stínem svého praprivodu
a prapňíčiny. P. Hlaváček zná tajemstvi této bezprostňední,
rázové a hluboce smyslové apercepce' toho základního postižení
a pojetí na ráz a celek, v jedné splynulé a ce]kové vlně, v samém
toku života a krve, v rozjiskňené vlně nesoucí koráb života a šle-
hající od stébla trávy až po tekut;i oblak a tančící hvězdu . . .

Pan Hlaváček není z velik1fch synthetikri, vládcťr rozpěně-
n1|mi a odstíněn1imi orchestry, pracujících nakupen;iimi a pod-
i d eov;i'mi dyn amick;í'mi architekturami vzepj at}' rni u měleck;f mi
a psychologick;f mi hodnotami. Není zLéch, kdož setkávají znova
symbolickou báseIi podle vesmírové a kombinují nové romány
jejich prvkri, t;iičí z bídného daného materiálu nové stavby typič-
tější pozemsk]ilch a slavnější skutečn]fch.

Jeho talent jest rizk1i, ale také čist;i, melodickjl a ryzí. Stňí.
brn;f, vysoko tryskl;i' pramen flétny, zlomen;Í v teskné roztňíštěné
pršce, v rozhozen;?ch lrrtipějích, které někdy vyhlížejí jako umělá
a bravurní hra, jako zábava dlouhé chvíle a štastně a virtuosně
provedené žonglérské triky . . . kt,eré však brzy prozradí svou
podstatu t,ím teskn;im, z hloubi nitra plačícím melodick1im
stezkem, tou lkavou hudbou vnitÍního, plného timbru, jak;f
vŽdycky schází dut1fm, z vnějška lepen1im hračkám.

V době padělan;ich velk1ich pÓz a falešn1ich velk;i,ch gest
rnťrže b;ft zvláště mil1ii pohled na t,uto zdánlivě kňehkou a bibelo-
tovou poesii, na tyto malé, jako ve stňíbňe tepané a archeologicky
a exoticky někdy zabarvené piěgy.

_ Hračky, Ťekne nadutj' a stňízliv;il kantorsk;i rozum a Za-
mžourá s obdivem na theatrální lešení a jarmareční jalov;i' pathos
kothurnoqich románri a dramat, na vycpané hastroše ,,Život-
n;ich.. charakterri a děj11 u soused a konkurentri.

- Ale sesterská duše, která pochopila strašnou záměnnou
ironii hry a života, zastaví se a dlouh1im pohledem pohladí tu
bolest, hoňe, stesk, bídu a krev, z nichž vykvetl ten miniaturní,
prrihledn1i', hravě a jako v rozmaru dechnut1ir krystal. Hračka,
snad. Ale jsou hra.čky, na rrichž bolelo více srclce, než dňevo, jež

íeza| n ž, a jsou hračky, jež zbarvilo více krve, než monumen-
tálně snad vyhlížející, ale pňitom ve skutečnosti prázdná a dutá
prkenná lešení, jimž se Ťíká pomposně tŤeba světová epopej.
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