AnÚonígr Sova:

Balada

a ieho radosÚeeh

o iednom

ělověku

Nová kniha p. Sor'ova iest uměleck;l zajímavy pokus o tllo.
a obrodtt,baladovéhogenru' l<t,erÝpropadl u nás v por]ernisa,ci
slerlnídobě l'ícelreŽ kt,erykoliiinÝ nclrrohoucnostia kleslosti epigorr , obtněiiujícíchjen hubeně a s bázlivorr irzkostlivostílátkové
i sLylovésc]renraltlasick ch r'zorťta lepícíclrierr iejiclr neživé
paděIkv.
Kcle tracličtrirol4arrt,ickírbalada zpívá tajenrnou noc svěba'
|trtalistickou mYsl,il<upi.írorlníchživl a sil. poloŽil pan Sova
sujet moralní: typick.f osttd a typickou bídu malého,.slepého,
náhody vydanéhornoderhrnoLězcela poddanéhoa všelrr [,olrťlrl
jehož
rrí}ro
hrrryzu.Sovriv Pan,kt'erého podverledémonir:k;i.
šašek,
jasna
r'adost,ivvlálrá a pak zničía do něhožz čisLa
začrrebít,osud,
iest,jelr representantembídy, slepoty a ubohosti lidské,zosobněrritn malého,pasivního,nulrríholidsťvi,hry y3..1. větrťra náhod.
podloze balady p. Sovovy netri ovšernzvláštrrí
V ťétodč:jové
energie a síly ideové.Zásluha jeho jest jinde a musí se jinde
hledat: je čist,ěa vylučnčlilerdrní' Jest v t'om, že ukázal, jak
1, jádňe strašideln;i'pitvortry, fantomaticlrÝ jest život prrirněrrréhomoderního člověka. Jest v Lotn, že nalezl baladickou pito.
resknosli ve scénáchmodernihožiuotaa suěta,tam, kde by ji nejmérrěhledali a dovedli rraléztepigonové,píšící
varianty star ch
bradičníchsujetri a scén.Pan Sova zachytil na někter1ich stranách lrnihy mnoho ze záhadnosti, děsivosti a potměšilostivelkorněstskÝch scenerií,fabalistickéstigrna života v nich, temnou
hrrizu a zvláštní sensaci vzbouŤenÝch lidsk;ich dav , nejistottr
a vrat,kost moderní hmotné a hmotaňskécivilisace. _ všecko
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owšemjen zběžně,v pňeletu, v otŤesunervti, v barevné
kaleidoskopické skvrně, ale pňece tak, že tím udeŤilna
nové náladové
v3léry,neznáméposud v tomto spojenía v této
asociaci. V tomvidím ]iterární a uměleck;f v;i'znám Baladg.
Úskalí její jesťv tom, žeiraktuje svrij sujet trochu
sumárně
a psychologií poněkud schematickou: cítíte, že
život a osud
Pdn u není autorovi mnohem víc neŽ pÍ"íležitostí
k baladické
dekoraci. Zv|áštékonečná část básně p. ďo,,o..y,
kde stvan;7.ean
utíká z města na venek a pokouší.. iu o jakesi
oprostěni a duševníobrodu - ovšem marně _, žádá t'tulsi psychologickou
sondaci než jaké se jí dostalo. Ale nedostatek t.oio
poal.,ioo,.
jest tuším také sam;im genrem' kter;Í
tíhne nevyhnuteině k pito.
resknosti a nut,Íbásníka pracovat sumárně, jaksikaleiaoskopicky
a spíšedekoračněnež analyt,icky: co strofá, to obraz,
.o ob.",,
to scena - takov1ii.je-základnÍ imperativ tohoto g.n.u.
A jemu
v někter;ich partiích.ku podivu vyhovuje Balada"páně
Sovova,
která má strofy, jež jsou současnďhodemucha
i oka.
Knihu p. Sovovu ilust,roval známj.kreslíŤ-satirik p.
.
Kupka.
Některé listy v knize.,.tňebanesly echďgoyovské u p"a.,o ty _,
jsorr samy o sobě zajím.avé_ ale kdeJe
to d,ekoratiiné
splgnutí
ilustracea tisku, bez něhož nemriževzniknout uměleckf
celek?
Ilustrátor žije i tu (jako ostatně u nás tušímvšude)
svrij samostatn;irživot,odloučen1fod života knihy: nestará se
ani dosťmálo
t'|kl stránku, svazek. Kdy
pochopi konečněi u nás, žepokud
9
9e
bude kreslíň odloučen od biskaňe,
polud nebude ilustiace s pis-,T
uedle něho, jich vzájemn;Í vztah a poměr, jich dekorační
?
soulad a dojem, pŤedmět,emumělcovy poče a .,,"hy,
pot,ud že
není ilustrování knih ničírnjin)im než umělecI.y.p..i"ii.ovan;7m
nevkusem? Kdo nám dá konečnějednou Č..na"n
hkovou v;;"
tvarně cítěnou knihu? Knihu jako uměleck!
celek, a ne něko]ik
obraz nebo kreseb, nalepen;fch nebo zašit;fchdo
nevkusného
a náhodného typografického zboži?Až se takjednou
stane, bude
každémunad slunce jasnější,že všecky naše dnešní
t. zv. nádherné ripravy nejsou ničímjin}im než uměleckou surovostí.

SÚendhaI

Stendhal není člověkemsvédoby a svézemě. Jest, mluveno
a mluveno po nietzschovsku,der Unzeitpo francouzsku, dépagsé,
_ a tento cit a toto vědomí
se
osamocen;Í.m
cítí
Ví
to
a
gemtipe.
někdy
v;fbojnou,jindy melanchojest to právě, co dává zvláštní,
lickou barvu celéjeho tvorbě.
Stendhal není pŤedněčlověkema dokonce již ne spisouatelem
devatenáctéhověku. Lišíse pŤikŤevšísvou bytostí od toho, čemu
se ňíká v tomto st,oletíspisovatel. Rozdíl ten dá se vyslovit tak:
spisovatelstvístává se definitivně v devatenáctémvěku veňejn1im
zaměstnáníma povoláním,občansk;imstavem, métierem,ťrlohou
a sociální funkcí - Stendhal píševšak jen pro sebe, pro svoji
rozkoš, pro soukromou radost nejvyššíhoMajestátu svého drahého srdce. Píše,jako se psávalo v minulych věcích: píšejako
prav1i grandseigneur,jako psával Montaighe nebo vévoda SaintSimon: moderní spisovatel vypadá vedle něho jako plebejec,
ňemeslníknebo obchodník. Sbendhal není slovem spisovatelsky
odbornik, n]i'bržrozltošník- a je to rozdíl cel;fch věkrl, kterÝ
jsem zavŤel do protivy těchto dvou slov.
Stendhal nemá ctností, ale nemá také (a těch je daleko víc)
nectnostímoderníhospisovatele z profese.
většiny dobňesloženya nenáIeží
Jeho knihy nejsou z největ,ší
_
ani
nehledíc k několika románrim - k žádnémuurčitému
genru: cestopis, literární, hudební nebo qftvarnická historie
a studie jest jen voln1im rámcem pro ohromné množstvi nejrriznějšíchdojmri, postňehťr,
názorťt,cit , nálad, aforism a bon-
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