
112 Soustavnictvím, n;fbrž píes ně a mimo ně Lim osuclovÝm, temn1fm
a dobrodružnjrm, teskn;/m, život,ním a proto nevysvětlen;Ím
a nevysvětliteln1fm, co je tu pňes všechnu dedukční bystrost
a rozumovou dialektiku. A toho je na štěstí tisíckrát, nekonečně-
krát víc, než sami tušili a než je rr jin;ilch, daleko bezstarostněji,
pohodlně a beze všech zdánlivě zbytečn;ilch skrupuli a bolestí
a hlodri tvoňících.

A to je právě jej ich , ,štěstí.. .  osud.
Tím kontrastem s rozumovou tendenčností. s ričelnou a dobňe

míněnou, do krajnosti hnanou logikou vyniká teprve jak náleží
grandiosně, hrozně a slavně podvědom1f a bezvědomy ŽivoL,
a měňena rnalostí a ubohostí rozumového plamínku lidského
hloubí se teprve a černá jak náleží temná jeho propast.

Jeho tmaqf a slavn;f stín padá i na poslední básně Mallar-
méovy, jež chtěl vyrvat z jeho dosahu a moci, a halí je také ve
svrij ohromn královsk;f plášé, právě jako naše malá nepatrná
id a _ sbližuje je tak s námi. Proti němu, pŤes něho'

Chtěl stavět vysoko, stranou života' daleko mimo vliv a pňí-
boj vzduchu. Chtěl stavět vzduchoprázdné stavby, vyfiaté z obec-
n1ilch zákonri tíhy a vzduchu, nesloučené s krajinou. Ale i tam
vnikl vítězn;f vzduch, pňeměnil a pňemění jejich tvary a linie,
oblil a oblije je ještě svou atmosférou, nadechne sqilmi tÓny,
omyje a splaví, odstíní a Zapne v nekonečno.. p"..p.i.tivu celé
krajiny, v její danou a neodb-vtnou, osudovou architekturu.

Nebude prisobit tinr, čím myslil a chtěl, ale tou tajemnou
a neurčitelnou pečetí, jakou vtiskne na čelo kaŽdého z nás hlavnÍ
a .n.ejpodstatnější Spolutvrirce a Spoluvinník všeho, jemuŽ se
|olik uh bal, ale neuhnu|: Žiuot,
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Hoiká, zrazená, zotrfalá, mst,ivá i ironická, pathetická a tra-
gická - tak stále rozhodněji tuhrre linie básrrické hlavy páně
Dykovy. Dár'no nerněl jsern v ruce lrnihu l;'ril iy, v níž by bylo
tolik vnitňního varu, tolik bolestrrého pňemetného paroxysmu'
tolik kŤeče, z|aby, žluči i hoť.e a zoufání _ a tolik krilsné' opravdu
symbolické tragiky a grarrdiosity gest, linií i rrálarl pňi vší vnčljši
a zt]ánlir'é tŤíšti a rozervanosti. Pan Dvk je z nejmladší rraší
literatury člověk snad nejoriginálnější, nejpoctivější a snad i nej-
silnější. Každ1fm zprisobenr člověk bolest,ně a zhluboka pracu.
jící, temně a skŤípar'ě smílající si na srdci všecko kameni, které
rrasbíral na své české cestě. odtud rrčkde zatrhliny a uzle r, jeho
verších, jinde jich abruptnost, jirrde skňipol, a barolrnost -_ ale
talré často linie tak slavně a ryze velikti, obrys tak královsky
tragick]il a vroucnč dechnut;i, aureola tak bledá a vroucnč mlčíci,
jalrá mťrže se zavěsit jen na hlavy zmučetté horečkanli vlastního
bytí. \Išude, kdekoli nitro je rytíňslry a věrlrě dáno do služeb
poctivosti, musí si toto na]ézt komplementérní hoclnotu r'e vy-
razu, dikci a stilu, a tou je symbolicklr velikost a vykvašená
bolestIrťr linie tragiky' A tomuto lratexocherr uměleckému cíli
pňibližil se v druhé své lrnize p. Dyk znamenitě. Nesmí nás
nr1ilit ňada čísel násilnč strŽen;ich a rozrušenych, v nichž proces
krystalisace, stilisace a umělecké typisace byl násilně a zlobnč
nějak porušen a v nichŽ autor blíží Se Svou ironickou lrňečí, která
protrhla všecky hráze, k uměleckému nihilismu a jírn snad ještě
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114 chce symbo]isovat nitt'o, tedy quand-méme stilisovat. Ale vedle
těchto rozjet,ych a zrazenych čísel isou tu také jiná, kde symbo-
lická grandiosita a tragické posvěcení daly vykvést v čisté atmo-
sféŤe stilu tak ryzímu a svému, jehož pÍíkladri nemáme u nás
právě nazbyt. NeŤíkám, že těch čísel je nejvíc v knize, ne, ale je
jich pňece několik a dost, aby unesly i slabší a zakaleněiší' Čtěte
jen čísla: Zlomil jsem hril nad sebou sam;im, Z po\i se to temně
kouňí, Tož vše uŽ dal bych bez hlesu a rád (číslo zvláště slavné
a kňehké a sladěné v nov1f odstín marnosti), A vše je mdlé a není
naděje, Jsou všecky formy rozbity, Kdes za horami |eŽi boži
svět, Už pát1|r měsíc obléha]i jsme (opravdu královská píse )
i následujíci Když touhu svou jsem hodil psťrm _ a posťŤehnete
zňetelně zpívající krásu linie, rozvlněnou, tesknou a velikou ňeč
stilu, její slavn11i dech, varhanami podbarven1ii a bledj'mi jÍma-
v;Ími aureolami bolestn1ich stigmatisovan;1ich čel rozsvícen .
o p. Dyka umělce jsou po těchto číslech všecky dobňe míněné
starosti velmi zbytečné.

Těžko se mi píše o dramatické práci p' Kamínkově. Ne proto,
že napsal k ní r'raŽednou pňedmluvu, lrde hned na prahu odzbro-
juje všecky smělce, kteŤí se snad opováží dotknout immunního
p. Kamínka, královsky superiorním prohlášením, že se ho to
,,nedot; iká.. ,  a kde mimo j iné dekretuje, že ,,kr i t ika, jak se u nás
vyvinula, je opravdu něco, co se nedd brát, doopravdv... Vidíš,
ňekl jsem si, ten pán provozuje dlouho již sám kritiku v ModernÍ
revui a musí tedy mít svoje zkušenosti, a v;1irok jeho pak docela
dobňe chápu. Tedy není mi těžko z pňedmluvy a pro ni, ale je
mi těžko z pročteného dramatu. Je mi těžko a smutno z toho,
čemu ť'íká p. KamÍnek lgrika. Ty dialogy mezi manžely, kteňi
došli ]r názoru, že se musí rozejít, poněvadž se zklamali brih ví
v čem a proč, a kteňí to své zklamání vylévají na ubohého čte-
náňe na dvaceti kvartov1i'ch stránkách v obrazech tak nov1i,ch
a sugestivn1ch, že dělají dojem, jako by byly vypsány z Marlit-
tové nebo Lužické! Ta prázdná, docela slovní, k udušení poví.
davá, jedno a totéž stále a t,ouž nabubňelou tuctovou dikcí pÍe-

mílající rozprávka _ tomu ňíká p. Kamínek lyrika! obrazy z ko. 115

likáté ruky, vypovězené jiŽ zkažd'é obstojnější básně, šaty pňed

desíti a desítiletími odložené od literárního panstva - to je sti.

loqf a uměleck;i' fond p. Kamínk v v této práci. Do těch otŤe-

l1ich, vypelichan1fch a vyrudljlch látek balí p. Kamínek svou

cl;fchavičnou, rozbňedlou, nekonečně monotonní a vleklou, ne-

rytmickou a nehudební, neplastickou i nebarevnou prÓzu. A tomu

ňíká p. Kamínek lyrika! Slyšte jeden dva doklady té jeho

,,lyriky... ,,A pak, což nemáme vzpomÍnek? I tenkráte, když

budeme daleko _ daleko od sebe, jimi zťrstaneme pňece spolu.

Na ty krásné večery, na Chopina a tiché meditace pii něm, na

hovory o umění _ tam v městě, na ty dlouhé, zimni večery,

v nichž se probudila naše touha, a pak na ty chvíle naší samoty,
opojně vonné a bílé jako květy jasmínu - viď, vzpomeneme,
často  vzpomeneme. . . . .  (S t r .  17 . )  Nebo na s t r .  20 . :  , ,H i ldo!
Noqi život je v tom slově! Nové perspektivy! Kus svěží oasy
rrprostňed pouště! Síla a naděje - tenkráte, když jsme myslili, že
jsme ztraceni. Lék pro nás oba! Na našem temném nebi vzešla
nová hvězda! To, co jsme dosud Žili, bylo oďŤíkání - krása na.

še}ro života je dosrrd pňed námi. Jenom na nás zá|eŽi, abychom
vystavěli její paláce . . . Zas budou naše ty dlouhé zimní večery,
pňi praskajícím krbu, ty večery snivé, jež rychle se blíží, když
venku již všecko tak nádherně zmírá _ Zas budou naše ty chvíle
stopené v mystick1fch visích, pln ch sladk1ich harmonií, pňi nichž
jásat i  budou naše duše i  naše těla. Hi ldo! Zas budeme celí a pevní.
My sobě ]hali _ neboé ještě je pro nás štěstí . . .,, Z každé nej-
prťrměrnější novely určené pro mÓdní žensk1i list a sepsané kte-
roukoli indust,riální spisovatelkou vyjmu partie podobné citované
zde z , , lyr ického dramatu,. p. Kamínkova jako vejce vejc i .  Mladá
generace chtěla uniknout rétorice star1ich, prázdnému ňeč ování
a povídání, začala hledat sevĚen1i stil, uměleckou sugesci -

a nyní tyto konce! Pňijde jeden z kruhu Nloderni revue a na.
mlouvá nám; že toto vleklé, d]|'chavičné a nastavované povídání
je _ lvrické drama.



Milá, ale mdlá ještě a nev;irazná, uzká a Lichá, zalitá stíny
a melancholií je knížka veršri p' z Lešehradu. Je to elegik jemně
a čistě cítící, melodicky sladěn.f, ale posud málo odlišen1i, pňíliš
bojácn;1i a plach , neodvažující se většího rozletu, pňi němž by
se dala lépe poznat síla a kvalita jeho talentu. Také mnoho tra-
dice a málo invence je posud v knize, jejíž celá zásluha je posud
jen ta, Že dané umělecké elementy, známé a jin1fmi již užiLé,
opatrně a diskretně kombinuje. Ale knížka jeho není bez noblesy
r, cÍtění a expresi, nikde nenaleznete banálnost nebo geniálnickou
nehoráznost a velkohubost - všecko je distingované a poctivé
ve své rlzkosti a bojácnosti - dobré znamení a doporučenÍ pro
budoucnost. -

Pan Grrinwald náleží celym směrem a rázem své poesie starší,
parnassistické tradici naší literatury. V jeho verších je leccos
slušně cítěno a myšleno, ale exprese dopadá vět,šinou dost to-
porně nebo povídavě a planě' Nemá žádné personální vŮně
a barvy, znáte všecky t,y tÓny odjinud a vyslovené sytěji, pruž-
něji' typičtěji.

Národní divadlo

Fr, .Ai],, Šubert: Čtrnáctj rolt, Národního diaadla

obvyklá qiročni brožura p. ňeditele Šuberta je letos zajíma-

vější než jindy zvláštním zjitŤen1im tÓnem, kter; sem tam vy-

šlehl z ňádek a kter;irm p. autor plaiduje pro uěc uměIeckého po-

kroku' Upňímně mluveno, nebyl jsem na tento tÓn zvykl;il z dŤi-

vějších knížek, jež mi náhodou padly do ruky a které si vyšla-
povaly rády v tom povědomě dťrstojném, státnickém a hodno-
stáňském kroku a b;ivaly buď diplomaticky skoupé na slova
nebo mluvívaly pythicky a obňadně. Dnes pozoruju změnu a S ra-
dostí ji zaznamenávám v těchto listech' Na nové brožurce je mi
nejcennějši otevňené pŤiznání p. Ťeditelovo, že uměIecké sué nissi
_ ulastnimu a podstatnému :Ú.čelu - nevyhovuje divadlo, jak by
mělo, a že vina toho je v kruzích, kde by toho člověk mohl nej-
méně čekat - ve vridčích kruzích Nárorlního divadla, r'družstvu
jeho. odtud, jak píše p. ňeditel, vyvěrají ty ,,nové proudy.. -

,,Spodní.. - které protěžují neb samy dodávají Národnímu cli-
vadlu nizky, neuměleck;f, surovy repertoir, jímž b;ilvá některé
cloby pŤímo zaplavováno. Některé listy naše ne morně protestují
a protestovaly pňi každé jednotlivé pňíležit,osti proti tomuto
zesproséačení - my v těchto ]istech pňecházely pňes to mlčky
a věnovaly sloupce své jen rozboru takov;ich her, které aspiruji
k hodnotě literdrní a umělecké. Hry, o nichž jsme nepsali, odsou-
dili jsme mlčkg a naprosto; plynulo Lo již z poznámky, kterou jsme
pňinesly rivodem k prvnímu svému referátu divadelnímu (Lit.
Iist,y, XVIII, str. 168). Porážet esLetickou a psychologickou kri-
tikou nějakého Rutha nebo jiného pána tohoto genru - to se




