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;';;;;. spílai l'art pour l'artistri, estétťr, dekadentri a volat po

i.,oicnickém uměnl pro lid . . .,' ' i-,nt 
Benešová, jak jeví se nám první svou knihou, jest oprav-

.l.'vv lvrick.í básník: má co Ťíci a douede to Ťíoi. Má bohatjr

i,,it'rni"zi"oi, cit,livkovou psychu stále jitŤenou a nícenou bo.

i*i"o živ m žárem a má posvěcení stylu a vyrazu, tajemství

tvťrrčí formy, kLerá vykupuje v zákonnou čistotu a ryzost mu-
jJou 

"o"koi 
slepě žité, závratné Chvíle. Má obojí ušlechtil;.f dar

milostn1fch bohri, kter1f činí z člověka poetu: dar vzdání se i dar

vvkoupiní se; dar zapomnění i dar rozpomnění se; umÍ stěsnaL

.át1' p.ozity život do jednoho verše a umí prohloubit, obohatit

a ziajemnit prchající vteŤinu v cosi obsažnějšího než prr1měrn;f

lidskÝ věk. Lyrrka jest, uměnl melodické: empirie celého znoj.

ného dne slévá se tu v několik temn1ich a melodick1ich krri-

pějí. Paní Benešová má ve vysokém st,upni toto umění melo-

aicto zt."atkv. Ne v kažrlé básni ovšem vyr'ážila již svr1j život

v tuto docela ryzí vnitŤní hudbu; ne všude ovšem dovedla se

již dopnout toho zvučícího červánkového zlata, té posledn|

zcela odhmotněné Něhy, která činí ze slova cosi ryze duchového,

mocnost neristupnou jako zaklínadlo a samozŤejmou jako sen.

Ale dosáhla toho v rictyhodné Ťadě pŤípadťr: v knížce jest ale-

spoů dvacet básní, které mají ten vyšší soulad logiky a hudby,

života a umění, citu a stylu, kter;i jest právě Poesie; básní,
jejichž vnitŤní pňesvědčivé melodie prostě nezapomeneš, básní,

které jsou cosi celého, zaokrouhleného jako krásné živé tělo,

dobŤe a lehce organisovaného jako pták, ustŤeděného jalro svět;
básní, jimž nedostaneš se tak }rned na dno: okouzlují tě stejnJ'm
božsky prrihledn m a risměvn1fm tajemstvím i po četbě něko-
likrát opakované a pŤerušované dny obtížen;?mi v tvé paměti
dojmy krásnymi a silnj'mi, soupeŤi jistě nebezpečnfmi. Pňísvit
této zralé, tiché, neustupující duchové krásy leží na pň. na Po-
hddce o Meluzině, na Stokdch o mrtuém malifi, na Bdsních z ne.
dopsaného romdnu, na Fragmentu, na Písni dubnouého jitra, na
Jarni pohddce , na Balad,ě o uěrné ženě, na Pamdtce,na Minulosti,
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Po létech a létech'lyrické nerirody nebo rirodypŤedčasnězma-ňené konečně kniha, která neslibujel ale t,.,.a píni. i"lr,".po.',,o-ceného, opravdového básníka ' ..'".atono d".h", ;;];; pěknévrritŤní lrultury, vid91otr9 si svfch cílri i svfch 
''ii, 

."}žr' p.a"i mezi, svfch vnitťnÍch zákonri i svoho radostného po,iá.,i. Ly-rika jest u nás znebodnocena, a pňiro zené: ze sta mladj,ch lidí,kteií r mují lvrické.'.Ť.: tisr.náu i" po časopisech a sešír,ají
1 {ch knížky, snad jen jeden má básnické jádro. odtud nerlctak lyrice, neťrcta zaíostně stup*ova',á a zesilova.,a iJi*, z"lyrice.málokdo opravdu .o".,,,ií' nikde není tolik padělkrl jakov naší lyrice, nikde nejsou tak ochotně pŤijimány 

""..p.",,o.,minci jako u nás, a nikde nemá opravdová lyricka pá.,i" tiorsrhopostavení než u nás. Jsme v chápání poesieia*, kd. nyriŇa*.ipŤed'šedesáti léty, kdy napsal Henlei své slovo o pěti i.ro s.,tilirlech, kt,eŤi vedle tť.i čtyŤ Lásník majisprávny p";.- 
" 

.p.a""akriteria pro lyrickou poesii: slovo jeho, vyu.aěene"dnes álespoRve své striktnosti mode-rní němecĚou generací básnickou i kri-
.tickou, platí do slova a do písmene p.o ,,a,. Č;;l.il;;;á.'í filistrhledá stále v lyrice svrlj.zveršo.,n,'y,'"lo 

".Í;;;;;;;;;.,*,jednou vlasteneckÝ, p.o druhé sociáint, po tŤetí tňebas anarchis-
|ick'Ý, 

bohémskf ď poh'ansk;r, 
"l. 

;il; Drogram' nauku, pojmy,te1d.en,ci' invektivy, 
^r.|t9iir<u 

_ vždycr<y afiše pro trlici a naveňeiná nároži. Nem že-li si lyriku tákto rozumově rozškatul-kovat a polepit denními hesly,"jesi"k*-ou..n ve svém poŤád-kumilovném srdci, zjankon"ti,á p.o'to nerozumí: tŤese hlavou,



na Dialogu. Duševrrí proces jest tu všude vytěžen v definitivní
melodick ritvar nezapomenutelně ryzi a uzavňen;f ; slovo vkres-
luje do něho děj stŤíbrně čistou r;ihou; celá báseri jest jakási
čistá hudební arabeska, kouzelně lehká, pňesně vyvážená ve
svfch složkách. odpoutá-Ii se ještě toto umění od subjektiv.
nosti a autobiograÍičnosti, dobéŤe-li se i v inspiraci citrl objek.
tivnfch, slavnostních a hromadn1ich _ a v tom viděI bych
vzestupnou cestu pro básníŤku _ dostalo by se nám jakfchsi
melodick;ich pratypri, ritvarri veskrze velk1fch a čistfch, které
by prost,ě ztistalg.

Slabší čísla lrnihy uvízla sem tam v nižší sféŤe sarkastického
chladu, rozumové nedrivěŤivosti nebo stňízlivé zdrželivosti.
Kniha opisuje vribec velmi těsně duchov1ir i uměleck;i vyvoj
autorčin, tu dráhu od pÓIu zaporného k pÓlu kladnému, o niž
tak pěkně píše autorka v pŤedmluvě. Byl bych si pňál, aby
kniha tuto vnitŤní architektoniku byla promítla i na vnějšek
a učlenila se dramatickou logikou v několik v1fvojovfch oddílrl.

Fr. S. Procházlna: Písničky kováňova s)rna; 321

J. Spáěi |,Žeranovskf: Vfše a propasÚi; Ema'

nue| z l...ešehradu: Sny a bolesÚig Jaroslav
Svoboda: Naše Hakeldama; AnÚonín Trfb:
Yodníkova neYěsÚa,

Poměr p. Prochdzkriu k lidové písni je zcela vnějškov1f a její

hluboká vnitŤní melodika, její svět hudebnÍch a stylov;i'ch hod-
not jest mu uzavňen na sedm pečetí _ nanejv1fš že ješt,ě z hu-
moristick1fch nebo žánrovÝch čísel liclové poesie dovede od-
koukat někter;i detail a některou vnějškovou zvláštnost. Pro-
cházka nedovedl se pŤiblížit dnes k intonaci a vnitňnímu lyric-
kému rázu lidové poesie ani tolik, kolik Sládek pŤed dvaceti
roky: lidová poesie dodává Procházkovijenvnějšídekor, a i toho
jest často užito s mal1im vkusem a malfm pochopením, kňiklavě
a hrubě. Pňímo závisl$ jest však Fr. S. Procházka na rétorické
lyrice Svatopluka Čecha; zejména z LešetÍnského kováie pŤe-
jímá tvary veršové i stroÍické a rozpňádá je někde ve varianty
jen málo pozměněné. Tím již jest' dosti Ťečeno o češství poesie
p. Procházkovy, na které klade takov driraz: jest to češstvl
docela rétorické nebo lépe kŤiklounské, deklamace o češstuí, ne
lyrika česká vnitňním rázem, svou intonací a melodií. Všecko,
co dnes dovede p. Proclrázka, nenÍ mnohem víc než soukat
z denních politick;tch hesel a program stroÍy, leckdy temné
a násilné a vždycky hluché. Pan Procházka svou tvrirčí potencí
jest básník velmi slab1|. a jako všichni slaboši miluje silácké
rozmáchlé gesto, obhroublosti, tňískání pěstí do stolu a tŤáskání
slovy do vzduchu, hlučné fráze a bombastická hesla _ staré
chytráct,ví všech slabochri, kteŤí tak maskuji svou vnitňní cha-
bost. (,,Držte mne, hoši, drŽte mne, jinak ho zabiju!..)1

l . .tvrěl bych rÍci slovo o ,,vfzclobě.. p. olÍvově, Ale jsou koly, s něŽ nejsom
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