
za planou fabulaci. Nesoudím zde dila Pirnerova, ale tolik jest
patrno kaŽdému, kdo je sledoval a alespoů zčásti zná, že Pi.n..jest spÍše protinožcem Mánesov;im ''.z j.t,o .y'.-. Mánesnaivní duch samozňejmg milost,né něhy, pril s''i,.ec, p.it,o,t.os.,tt.
a plnokrevn1ii qf bvarník J<ažd1im .ouiu- _ a Pirner malíŤ pŤe-mitaqf a hluboko- i těžkomysln;f, malíňslr;i hloubav.. 

" ".".,-žér hádankovfch scél v;1itvarnjch, v jehož tvorbě jest-cosi
uměIého, hašišového i abstraktního a poněkud chudokrevného
(neodsuzuji ani nerozsuzuji zd.e, chci jen t 

"""Ltu"lrorui)"] ,.,to se mně ner;1imuje.

.irÍ
'iÍ'','

ffi

Hledá se umělecké zdraví a umělecká česÚ.
nosÚ ěi|i s|ovo o Ú. zY. moderní české lyriee
náladové

(In margine J, opolského Potl tthou žiuota a J ' Holečkoug Srbské
ndrodní epikg)

Protrpět se poslední lyrickou sbírkou p. J' opolského bylo
mně prožít kus zlé bídy a muk. Muk dvojích: piedně jde o bá-
stríka, kter1ir ti b1ival mil , jehož první knihu pŤed deseti roky
jsi vítal: viděl jsi v ní projev básnické osobnosti a slib oprav-
dového uměleckého r stu. Pan opolsk1i ve své první knížce,
ve Světě smutnych,l měl jakousi svěžest a novost duševnÍho
zraku, jakousi opravdovost cítění a naléhavost v;irazu, které
slibovaly a zavazovaly. A není radostí, musÍš-li si ňíci, že p. Opol-
sk1i postupně zrazoval sám sebe, až došel nakonec k této bědné,
suché, pusté a nudné manyŤe, která pňipomíná místy _ bolí to
ňici, ale není zbytí, neboé jde o věc závažnou a velkého dosahu
- ňemeslnou obratnost stŤihače siluet nebo hračkáŤství skla-
datele šarád a rebusri. vidět, jak člověk, kter ti byl mil , umě-
lecky schne a pustne, jak zasypává si sám všecky lepší mož-
nosti q?vojové, jak rozšlapává a rozŤeďuje své privodní obrazy,
své básnické stylisace a tvary, jak se opakuje v odmocněné
a zeslabené Íormě - jak všecko, co bylo kdysi organismem,
scvrklo se a seschlo se v hotovli mechanismus, v ztrnulou to-
pornou grimasu a pohodlnou, ale i vražednbu man1iru, to je

lrus utrpení, kterého bys toužil tak rád zniknout. PŤed ním za.
vŤel bys rád oči i uši a o Svou pokoÍující zkušenost nesděIil
bys se ani svému nejlepšímu pňíteli. Ale jde o víc: knížka p. opol-
ského jest v neblahém smyslu slova knížka typická, knÍžka

l . [Viz Kriticlré projevy 4, str. 2b6 a n']



334 prťlměru t. zv. náIadové moderní lyriky české. Verše, které čÍ-
táš největšÍ vět,šinou v t. zv, mladfch modernistickfch listech
česk1fch, podobají se tomu, co podává p. opolsk}r ve své sbírce,
jako vejce vejci. Trpí tfmž nedostatkem vší slušné a poctivé
metody umělecké, jsou stejně násilně soukané a vyvíjené z chu-
ravé, verbalistické obraznosti, jsou stejn57 d11im hlav mnohem
pust,ších ještě; libujÍ si v stejné neurčitosti a rozplfvavosti
obrysové a v stejném umělém a pracně nanášeném pňítmí;
stejně kalí svou vodičku, aby se zdála hluboká; pracují stejnou
mystiÍikací, mají stejné Íloskule, stejn žargon, stejné načech-
rané fráze, stejné šarádové vzezieni; jsou stejně zvětralé a vy.
kypělé, bez jádra a živné v ně; honbou stejně pitvornou a krko-
lomnou ženou se za nezvykl}imi rymy a douiají, že takto za-
chytí cosi, co se bude alespoů zdát veršem, a že takto domohou
se alespofl jakéhosi obsahu a smyslu. Slovem: jde o stejnou ne-
mohoucnost uměleckou, o stejnou bídu stejně maskovanou
a stejně zalhávanou. Řta se této lžipoesii lyrika náladová
nebo impresionistická a snad i jinfch slov zneužívají pro ni
ještě kritikové - já ÍÍkám jí lyrika dekoračnÍ nebo papírová
nebo melancholická nebo prostě a jasně špatná. Metanct'oticta
nejen proto, Že tohoto slova jest v ní se zálibou zneužíváno.
n brž hla-vně proto, že ve mně budí melancholii opravdu nei.
černější. Řikam jí také galanterní lyrika, poněvadž mne mučí
neodbytnfmi vzpomínkami na ohyzdné pseudosecesni galan-
terní krámy: její Íráze maji velkou podobu se zvrhlfmi rrizně
lrroucenfmi, nesmyslnJrmi a nelogickj'mi lekníny, labuiími krky,
rybími pannami a jinou havětí, kterou lepí a látá na všecko
pokažen pseudomoderni vkus.

Chci ukázat zcela konkretně, rozborem někter1fch básnÍ
a stroÍ p. opolského, básní a stroÍ zachycen;ich věišinou na-
mátkou, jaké jsou hlavní organické vady, kterymi tato lžipoe-
sie churaví.

První znak této poesie jest: nepojmenovat nic vlastním jmé-
nem, opisovat obšírně, loudavě a piplavě nejprostší děje a riko.
ny. Tato poesie vyhfbá se vší věcnosti jakí čert kŤíži.

Den po dni slunce z červánkrl je vz até'

vŽdy noué pompa'pln jest jeho uzrťtst,
jak symbol chleba na hostii svaté'

JenŽ plane jen a nedotkne se tist.

Tak popisuje p. opolsk1f v chod slunce! Takov1imi vzdále-

,'v*J, mrravymi,-nepÍesnymi asociacemi, které nic nesdělí z krá-

;;^;.;ii' toho prostiho a slavného děje, jímž jest qfchod slu-

"lo"y'ktere 
kloužou po povrchu a nezachycují nic z jádra věci.

v;iiť aparát slovni', kter1i pracuje s velk;im hlukem, ale. s ža-

ro,l"ď *"t1'* 1itěžLem, táková jest tato planě mnohomluvná

lžipoesie.
i aat.' Jen nic neiíci určitě a jasně! Stále pracuje se s vel.

kym napotím o udržování šera a pňítmí. Nikdy nepoví se nic

,,,oitonďani o scenerii ani o jednajících osobách: jen stále čísi,

kclosi, jeden, kdesi, odkudsí, jakgsi' (,,Čís ranní soprán s v sosti

," ...ká (!).. str. 30. ,,Dávno už, dávno (kdypak -asi^?)' za

jedne z ,,yb,any"h 
""dÉi. 

(Co na tom ostatné zá|eži, byé bych

io p...i.,,ě voaBtt; - Tak tedy dávno (kdypak asi?) bral'jsem

"" 
id,ěkud poli, potkal jsem i mlze kohosi, ostatně kohokoli.,,

Str. 44.)
od tudvě tš inabásníp .opo l skéhov tétoknížcepr i sobído .

jmem šarád. Některé 'o"luštiš si napolo, jinfch nerozluštíš vti-

t..; ..* tam podaŤí se ti snad, že dobéŤeš se několiker;7m čte-

ním pŤibližně nebo pravděpodobně toho, co básník cítil nebo

si predstavoval, ale 
"i't. 

t"t.o,,jl jest velmi pochybn1i: nebfvá

to ani nic celého, ani nic silného, ani nic velkého. Nejčastěii

žene se kolem tebe jakfsi d mnf mrak slov, z nicbž probleskne

sem tam tucha jaxotrosi dojmu nebo citu, aby ji co rrejdŤív

zhltla zase tma a mlha. opakuji: jestvknížce p. opolského Ťada

básní, s nimiž nevím si prostě rady. CÍtÍm pňi nich jen, Že bá-

sník podal mlsto vykva.šené a zralé básně jakfsi chaos n-eb-o zá-

rodek citov a dojmovf, že si odpustil dlouhf krystalisačnt děj,
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l . Siova ,,pompa.. jest zdc, kde jde o prostě velkf děj pŤlrodnt užito nemÍstně

a nevkusně: pompďznačÍ malichernou parádu lidskou a společenskou'



336 vlastní tvárnou a tvrlrči práci uměleckou, kterou se vysvobo-
zuje a organisuje teprve z citového a nervového chaosu melo-
dická linie opravdové lyriky. Aby se neŤeklo, že pomlouvám,
cituji celou báse se str. 62 a prosím čtenáŤe, aby se nad nÍ
zamyslil a snažil se ji proniknout a zričtovat si ji psychologicky
i esteticky.

Hle, vstoupla kalnfm f]uiderrr (?) zas ve mne duše vraha,
by oběti své spoÓeíla, Je z dávn;rch hrobrl tahá.

Však na vysokém prestolu již krevní písaŤ sedl,
by piijal v hrozném mlčení mrlj zmatek odpovědí'

,,Zuult prsou chtěl bgch proÍltit (t), mr1j zkamenělf sudÍ!
Pot něnioty však skráně mé ve vaší jámě studí'

Já pňišel sám, Jak každj vrah se k mlstu lrrrizy vráti.
Vše pňijímám... Jen rád bych vzkňik, než počnu umírati|

Však ani zvuk. JuŽ cítím krev, jak z dálnjch planin Žene,
kde splavy jejl protrhly mnou cluše utracenél..

Báseř tato jest vrchol nejasnosti. Zde pŤestává umělecká
poctivost a začíná vědom1il klam. Jde o sen nebo o skutečnou
vinu? Nepoznáš toho. Co chce Ťíci básník prvním veršem: ,,Kal-
n;1im Íluidem vstoupla do mne duše vraha.. _ nerozumíš a ne-
porozumíš do smrti, o jakj' děj nebo proces duševnÍ tu jde.
NenÍ to všecko nic víc než neumělecké koketování s jakousi
mysteriosnostl a s jak1imsi tragismem, o nichž básník nedovede
Ťíci nic opravdově prožitého a promyšleného, a proto látá de-
koračnÍ strašidla ze slovních nehorázností. A takovouto laci-
nou mysteriosností, vyráběnou bez vnitňní nutnosti, mysteri-
osností zcela slovnou a Írázovitou, šeŤí se celá knížka p. opol-
ského. A často máš dojem mystiÍikace rimyslné: neboé jest těžko
pŤipustit, že básník neví, jaké nehorázné a absurdní verše slá-
tal. Abych nebyl podezírán z pŤedpojatosti, opisuji zde jinou
báseri a žádám čtenáňe, aby se s ní vypoňádal, jak dovede -
já nedovedu jinak neŽ slovem: mystifikace'

Řeč stromů zněla, hlasy táhly díevem(!),
jev neznámého jsouce pramene (?),
na slova těch' jiŽ trpí pod směvem,
si v hlase tomto člověk vzpomene.

A zpíval pták svou pl}.nnou píseii noční,
JeŽ vznášela se tÍesouc ve vyši,
že Íekl jsem: ,,UŽ s prosbou svojÍ počni,
teď _ živ-li jest - tě btlh tvt1j uslyšíl..

o, slyšel Jsem, jak vzdálen kolouch kvílÍ,
jsa z pravé cesty liŠčím bludem hnán (?)'
že klesl jsem na zbytcích lidské síly
a odestÍel své srdce dokoŤánl

í s Jeho bázní, s jeho krví hravou (?),
by prrlvan slávy vstoupil do něho,
!e zbavil ran a hnisu nečistého
ve jménu otce . . .  ducha svatého. . .

Tato báseĎ jmenuje se, brihvíproč, Lesy a jest citována ze
73. stránky. PÍiznávám se' že nemám potuchy o tom, co chtěl
jí p. opolsk povědět', ač jsem ji četl několikrát, a že mám jen
dojem českfch slov sešívan;fch v něco' co jest mně stejně cizí
jako turečtina. A tato báseĎ není jediná svého druhu a rodu;
jest v knize alespo deset čísel riplně jí podobnfch, t. j. riplně
nesouvisl1fch, temn;ich a absurdních, pŤed nimiž stojím bez.
radně. Pravou báseri - mimochodem Ťečeno - poznáš po tom,
že čím déle ji rozebíráš' tim více nov ch a hlubších krás, tím
vÍce ričelnosti a promyšlené rimyslnosti i jednotné nutnost,i v ní
nalézáš. Špatné básně, jako tyto verše p. opolského, rozsypá-
vají se ti pod rukou v hrst trosek, jakmile se jich dotlrneš este-
tickfm rozborem.

Ale p. opolsk;f není jedinf, kdo píše t,akové verše: p. opol-
sk má školu. Mladé listy hemží se básněmi t,. zv. náladov;imi,
v nichž mladi autoŤi pod záminkou nálad a impresí sešívají lo.
gické i jazykové necudnosti, z kter ch je slušnějšímu člověku

l - Dokoťdnse něco oteuIrd _nikdy ne odestírd. BásnÍk popletl si prostě dvojÍ
slovo a dvojí pojem pro piÍbuznost zvukul

22 'lrLt|cké pŤoJeua ?



338 prostě ošklivo. Jednoho z kopy uvádím, jakéhosi p. Antonína
Veselého, jen proto, že jsem jeho opus četl poslední dny. Jest
otištěno v 9. sešitě Dykova Lumíra [roč. 37] nedávno vydaném
na str. 389 a jest nadepsáno Dálky.

Bílé plachetky se tňepetají na Havolc,
s obou bÍeh parky ovívajÍ zprahlou zem,
slunce hoŤÍ v žhavém popelu a stín je dole,
kde md louha ležI se suinutlm molouzem (!).

Na uerandě okťiuajl omdléuaud sloua,
pobieží je bÍle lemováno vilami,
itšl akdcit doména uld achdtouti (??),
u zábradlÍ vlny v stnÍchu chrestÍ trtinani.

Parnlky se rozjÍždějl stÍÍbropěnnou drahou,
na dně obzorri jich sÍla v kouÍ se rozpadá,
kaŽdá dálka je mfm zvadlfm očím náhle vlabou,
kalinová koule vzpomÍnek v ní opadá.

PĚeletavf šelest vrbin ve ulasech mi sedal,
záŽeh oblohy se linul v novém ztlumenÍ,

il"'1i::T'"3*i':.:Tl,Ťlů*. 
m j zv e d al,

To jest L. zv. nálada. Sešije se několik dojmri vysloven1fch
pokud možno kostrbatě a pitvorně, bez vnitňní souvislosti,
pouze v časovém sledu, jak šly za sebou' podají se neztavené
a nepňepodstatněné tv rčím varem nitra, bez každého vnitňního
citového tepla, bez každ'é vyšší dramatické jednoty, položí se
surově a syrově pied čtenáŤe a Ťekne se: ejhle báse . Dojmy
a nálady mrjže míti každy, jaké chce - zd,e není možna umě-
lecká kontrola, soudí mladí pánové, a proto oddávají se tomuto
anarchistickému žánru s velikou vášnÍ.

Ale mladí pánové se klamou. Několik sešit ch dojmri neni'
ještě báse . Báse jest vyšší jednota, nejprve duševnÍ, citová
a pak formová a v1/razová. Kde není detail ospravedlněn a vy.
koupen tímto vyšším celkem, kde vypadá z něho a vtlrá se
pozornosti svou groteskní schválností _ jako u všech těch
pán _ kde se autor honl krátkodeše za malichernou intere.

santnostÍ, kde neumÍ obětovat celku a zriročit detail ve služ-
bách vyšších a vzdálenějších cílri, tam není uměni ani poesie,
tam jesb jen drzost moderního gigrláctvÍ, pestrá pustota a
prázdnota zahlušeného a otupeného nitra' Není pochyby, Že
naše t. zv. modernistická poesie, nemáJi shnít v neňesti, potŤe-
buje ozdravovatele jako soli. Nic nezpomáhá parfumovat a za-
lhávat tu bídu, kŤičí hlasem velik;fm a propálí se ne-li dnes,
jistě zítra na světlo.

Po takoué moderní poesii probírat se Holečkovfm v1fborem
ze staré národní epiky srbské jest kus vysvobození a vykoupení,
za něŽ nemrižeš bft' dost vděčen. Zde ovane tě místy dech
opravdového velkého umění, vzduch tak silnf a opojn1f, že by
v něm Íada moderních básnick;ilch panákri ani dfchat nedo.
vedla. Jakou rozkoší jest, čísti tyto verše zdánlivě tak zcela
stňízlivé, tak věcně správné, v nichŽ není jediného zbytečného
slova! Každ! detail nese a slouží, každj' obraz má svrij ričel
komposiční. Pan Holeček mluvÍ v pŤedmluvě o této národní
epické poesii jako o poesii pÍirozené, ale to jest nesprávné slovo
i nesprávny pojem. Tato poesie není pŤirozená, i t,ato poesie
jako všechna tvorba lidská iesL umětd, A podivoval jsem se často,
jak promgšleně umě|á. Dnes badatelé nordičtí ukazují na své
staré severské epice, že nebyla tak volná a pŤirozená, jak se
někdy soudí a zdává, že byla vázána zákony, pravidly á ko''.
vencemi, a někdy dosti rizk1imi pravidly a konvencemi, že měla
své zákony komposiční, paralelismy rytmické. A stejně tomu
bude asi se starou epikou srbskou. Již pozornější čt,enáŤ poznává,
Že některá čísla jsou stavěna jako široké balady o refréně, jinde
vidíš ziejmě, jak motiv se vracl nebo obměriuje - slovem, cí-
tíš všuc{e vnitŤni rytmické členění a komposiční vázanosL a zá-
lronnost, tedy uměleckf rimysl a záměr, konvenci a zá]ron.
A právě tato vázanost jest to, co si vynucuje tvou rictu.

A cítíš, že jako všecka tvorba lidská jest i tato stará bá.
snická tvorba umělá, ale ovšem dobfe umétá - t,ím lišl se od
špatné umělosti a nettměIosti modernistickfch lžibásníkrl, o nichŽ
jsem mluvil. A cítíš i stupně a rozdíly tohoto umění; jsou sil-



340 nější i slabší básníci ve .q;7běru p. Holečkově, jsou v něm čísla
vzácné síly a pravé klasické ryzosti a plnosti st,ylové, i čísla
slabší, roztňíštěnější a mdlejší' Ale nějakého rozdílu rodového
a bytostného mezi touto poesií národni a moderní poesií umě-
lou není: poesie, kde je pravá a plná, jest vždy a všude také
uměním. A mezi pravymi moderními básníky, byé nejv1ilučněj-
šími aristokraty, na pÍ. takovfm SteÍanem Georgem, a star;fmi
anonymními tvrirci národní epiky není podstatnfch rozdílri:
obojí hledají slovo konečné a definitivní, epitheton, které by
ňeklo všecko, vyčerpalo riplně ]rarakteristiku, obojí touží po
nejvyšším sestŤedění látkovém, obojí se poutají a váži konven-
cemi, obojí komponují a pracují na tvarech stylové zákonnosti
a rvzosti.

Fr. TauÍer3 U |esní sÚudánky; Kruh

V prvnirn čísle tohoto ročníku psal jsem o prvotině p. Iau.
Írově Květech,1 a dnes leží pŤede mnou hned jeho duě dalšÍ
sbírky veršové, vydané rychle po sobě. Skoro osmdesát novfch
básnÍ podává zde p. TauÍer, materiál jistě dostatečn;i, abys si
rnohl utvoňit soud o jeho básnické síle i o jeho umění. Soud ten,
žel, není však jin;y', než kter1i ve mně vyvolala jeho sbírka prvnÍ,
a tyto dvě nové knížky podobají se jí opravdu jako vejce vejci:
p. TauÍer nedospěl v nich ani zesílení ani zkrystalisovánÍ své
vlohy, neovládl jí umělecky ani stylově, nevytvoŤil nic, co by se
dalo nazvat básnickou osobností, sestŤeděnym a uvědoměl;|'m
v;}razem básnick]im, melodickou kulturou smyslri a duše. Pan
TauÍer i v druhé a tŤetí knížce své st,ojí na stupni, kter;1i zaujal
knížkou první _ na stupni velmi negativném a velmi pochyb-
ném: podává ozvuky rrlzn;ich cizich individualit, a podává je
hodně mechanicky a trpně. Má sem tam jakousi obratnost, snad-
nost nebo plynnost veršového qirazu, ale tato snadnost a plyn.
nost jsou právě neumělecké a svědčí právě proti p. Taufrovi:
p. TauÍer dovede zachytit sem tam v několika veršÍch cizi ty'
pickou melodii - jednou BŤezinovu, jindy Sovovu nebo Neu.
mannovu' jindy, žel, i Hálkovu a Heydukovu _ ale kde má podat
něco z karakteru vlastní duše, vlastni zor a vlastní interpretaci
světa a života, vlastní spád a melodii, vlastní zkušenosti a reakce,
tam selhává riplně: všecko, na co se pak zmáhá, jest jakási

I - [Viz zde str. 136 a n,l




