
náladu,..  jako právě jejÍ ,,Neznámá pevnina...  Žasni,  světe _
zde je ta umělecká Amerika, kterou zapomněli objevit takovi
chudáci jako Shakespeare nebo Moliěre, kteŤí patrně podle pí
autorky měli ,,nejasné.. myšlenky a budili ,,nejasnou.. náladu'
Chudáci! A pak pňijde takoqi kritick;ii krt,ek a zahrabán do tmy
,,obvykl1fch veseloherních tradic.. opováží se - nevidět to slunce
Jasna, t,en V1iichod nového umění, tu opravdovskou a doslovnou
,,Neznámou pevninu.., novou pevnintt, novinu, terres vierges
Veselohry! Chudák! _ jako byl prve darebák.

Praha, 16. rinora 1899

Konrád Ferdinand llÍeyer

V Meyerovi odešel Šqi'carsku největší jeho moderní básník,
největší po Gottfriedu Kellerovi, kter;f pŤedešel o osm let Meyera
\/e Smrti. Literární práce a vyznam Meyer v jsou u nás skoro
neznámy, neznámy pňes poctivé sympatie, jež cítil a projevil
zemňel;f k našemu kult,urnímu a národnímu zápasu, neznámy
pňes pŤeklady někter1fch básní jeho Jaroslavem Vrchlick;|.m'
A pÍece některé Meyerovy práce, hlavně historické novely, ná.
iežejí světové literatuŤe a jsou ve svém genru vzácné kusy pravé
klenotnické práce. První, co charakterisuje Meyera, je jeho uy-
soka uměleckd kultura, veliká a vzácná, léta a léta pracně dobj.
vaná a získávaná umělecká sebekázeťr. Mayer žil dlouho ve fran-
couzské části Šv1i'car, Ženevě a Lausanně, a veliká francouzská
ku]tura literární i umělecká pronikla ho trvale a dala mu určitou
a pevnou rnarku, která visí na každé jeho větě. PŤísná komposice,
piesná a krásná, jasná ryjba vět, oddan1ir objektivismus' pečlivé
a laskavé studie kulturně historického vzduchu a nálady jeho
prací do posledního cletailu, ta celá jasná harmonie a pŤehledná
plastická krása jeho prosaick1ich prací svědčí docela určitě a roz-
hodně o vlivu jasné, francouzskoJatinské tradice Meyerova
ducha. Tato umělecká kázeĎ kombinovala se u Meyera i s kázní
studia ryze odborného a vědeckého. Po celá léta žil básník, jenž
teprve pozdě v mužském věku sáhl na pero' v tistraní, bez riňadu,
v plné neodvislosti hmotné oddán podrobn1fm a bohat;fm studiím
historickym, jež pěstoval dlouho jako širok diletant kv li nim
samym, než zuži| jich ke své básnické tvorbě. od r' 1873 počíná



Meyer uveňejůovat ňadu sv1ic}r skvostn1fch novel a povídek histo-
rick1ilch, pln1ich vťrně doby a poctivě a jemně procítěn$ch figur
s cel1fm Lim ryzim a tak vzácn;fm kouzlem historické poesie roz-
svícen;im jako probledlé aureoly kolem těch mrtv]i'ch a dalek]ich
hlav. V trukém rámci stěsnal tu často Meyer mnoho umění a mno-
ho vědění a neméně životného a plného, silného cítění, které do.
vedlo oživit mrtvé děje a charaktery, že nezristaly pouh11imi
such;fmi dŤevěn;1imi věšáky historick1fch kostymri, čehoŽ pŤí-
kladťr máme hojně hlavně v naší historické beletrii. Mnohé kusy
tohoto genru jsou v historické drobnomalbě a jednotném sply-
nulém vzduchu psychologickém i dobovém prav11'mi drobn mi
arcidíly, v nichž poesie a vědecká a umělecká kultura pronikly
se tak jemně a riplně jako málokdy jindy. Jmenuju z nich pro-
slulé práce z rrizn1ilch dob historick;ich: Amulet, Jtirg Jenatsch,
Der Heilige (Tomáš Becket), Der Schup uon der Kanzel, Gustau
Adolfs Page, Plautus im Nonnenkloster, Die Leiden eínes Knaben,
Hochzeit des Mijnchs (vložená do rist jako vypravování Dantovi
a plná silné charakterové poesie i kouzelně koloritem zabarvená),
Die Richterin, Die Versuchung des Pescara a Angela Borgia.

Keller byl životnější a mnohotvárnější, proud poesie jeho
tekl ze široka a vedle tyzich prúhledn;ich vod velikého sladkého
cítění nesl s sebou i mnoho zakalen1fch podivínství, bizarních
invencí a humoristick1ich marot. Meyer je daleko užší, alespoř
v prÓzách sv1fch, má více umělecké kázně, více kultury a méně
žive]né síl;l, ale pňes tento rozdíl nalezne se hlavně ve zprisobu
psychologické malby a charakterové figurace u obou mistrri
mnoho blízkého a pňíbuzného, které je zároveř činí doopravdy
šugcarskgmj. Dá se to dost těžko definovat, ale pňi četbě vyniká
to doce]a zňejmě: je to kouzlo lokální barvy, kouzlo kraje, jeho
lidu, jeho zvláštní drsné a pňece poctivé a jímavé charakterové
poesie.

A totéž kouzlo proniká i verši Meyerov;i'mi. Je jich několik
knih, Batladen, Romanzen und Bilder, epicky za|ožené Huttens
letzteTage, idyla EngelĎerg. Verše Meyerovy nejsou dušemalebná

a náladová lyrika, slovní, malíÍská a hudební samo čelnost neni
jich forcí, ale zato mají krásnou, hybnou a opravdu energickou

ryjbu děje a figur, stručn;f a tvrd často, ale k obsahu a cha-

rakteru jich tak těsně se vinoucí a pŤimykající, poctiv1f qiraz

síly a bezprostŤednosti. Je to poesie někdy stŤízlivá snad, hledí-
me-li na ni z dnešnich snah a cílri ryze náladové lyriky, ale také
často mužná, drsná a poctivá a právě těmito více morá]ními
snad než uměleck;i'mi elementy pŤesvědčivá a podmanivá. Ně-
které z balad a romancí Meyerov1fch zristanou klasick mi kusy
svého zprisobu. To nejsou žádné pňíklady k vzorkrim školsk;fch
učebnic a slovesností - to je skutečná prudká a silná obrazivost
podmíněná krví a celou duševní strukturou básníka, která se
dovedla tak obdivuhodně zÍ'oLožn1L s dávn1im hromadnj'm a tra-
dičním cítěním lidov;im nebo legendárním, to je skutečn;ir spon-
tanní akt tvrirčí z plnosti a varu srdce. Za všimnutí stojí dále

,,Huttens |eLzt'e Tage... Poesie v jádňe vlastenecká _ ale jak

diskretně a originelně, umělecky a cudně pojatá, jak prostá bom-
bastu a afektace, jaká psychologie v historickém obrazu a jaká

duševní afinita s tímto rekem německé renaissance! Ve verši
stojí Meyer riplně na qfši Kellerově a v nělrter;ich číslech, zdá
se mi, je i nad ní. oba jsou však jistě vedle své nepopíratelné
básnické absolutní hodnoty i plní pŤedstavitelé toho milého
a nám, myslím, v nejednom směru sympatického kulturního typu
šv;icarského, kter1il děkuje mnoho ve svém vzniku i vlivrim ital-
sk1fm a románskym vribec a jejich jasn1i'm slunn;im živlrim a jenŽ
dal vedle Meyera a Kellera světu i Boeck]ina - duše v nejvnitň-
nějším základě pÍíbuznější si, než Se na první pohled zdá.




