
Josef HoIf : Mračna

Zjev Josefa FIoIého bude budoucnosti trapn;1im drikazem naší
dnešnÍ Iiterární bídy a bezradé pomatenosbi. Člověk sv11im základ-
nÍm založerrím nebásnick;i a prot,ibásnick;í, rrešlechtěn1f a syrovy,
prost1f ]<aŽdého zpěvného daru a ohnivého, nového pohledu na věci
života a smrti, jest vykňikován svfmi pňáteli - na prvním místě
Viktorem Dykem _ za básnického obroditele dnešní literatury,
která pr1f se zaběhla do umělosti. Člově]< zŤení podivně stÍízlivého
a suchého, banálně běžného a prriměrného, kter;i píše prÓzu to.
porně a neobratně jen zr1fmovanou nebo verše podivně mlžné,
nejasné, zmatené a temné, bez barvy, síIy, vr ině a rel iefu.. .
Člověk, jehož tak zvané satirické knížky černají se pŤimo bez-
duchou hrubostí. . . Jeho triviálrrost béňe se za primitivnost,
jeho sprostota za sílu, jeho trapná nemohoucnost a zmatená
chaotičnost za básnick1il záměr a uměleck]f rimysl.

Vpravdě jest tajemství rispěchri Josefa Holého rižasně prosté:
nežádá ničeho od čtenáŤe, neukládá mu žádné námahy; neape-
luje na duševní spolupráci, podává všecko s velmi jednosmysl-
nou pohodlností _ a dnes právě procházíme dobou Iiterární ]e-
nivosti, kt,eré není hned tak pŤíkladu, kdy každf volá jen po
nemluvĎátkovs]<é kaši a tu ještě chce dostat rozmělněnou. PŤi-
dejte k tomu ještě sebevědomí u Holého až pathologicky vyvi-
nuté, hraničíci až na drzost, bezohledné lokty a vykňičenf hlas,
kter1im až do ochraptění vykŤikuje vlastní svou domnělou ve-
likost _ a máte druhf klíč k jeho českému rispěchu. Neboé
v Čechách a na Moravě plat,í pŤedevším dobré hrdlo: vykňikuj

něco vytrvale pět, let a pÍesvědčíš alesporl houÍec lidí; je to su.
gesce v1j'borného orgánu a neváhavé vtíravosti. Tolik lidí touží
v Čechách po tom, aby byli pňesvědčeni, byé pošetilostí, byť
drzostí; mají sami takovou vnitÍní nouzi o jakoulroli sebechudší
a ubožší víru, že jest, to až dojemně směšné...

JoseÍ Holf sestylisoval se tedy v barbara, v krevnatého syn-
ka zdrav11ich, drsn1fch hor, kterf pŤináší osvěžení a spásu vy-
žilému městu a tuto banální pÓzu sugeruje vytrvale již více než
deset let každému. Nikdo nevidí nebo nechce vidět' patrnou lež
a Íaleš této nechuLné Íráze, její vnitÍní pojmov1f proťimluv _

neboé opraudou! barbar, kter1f pŤichází z temn117ch hlubin života
a nese vyčerpané kultuŤe sílu a obrodu, neuí o tom a neugkíí-
kuje toho na trŽišt,i novináŤském, a ví-li to a děláJi si z toho
etiketu, pŤestal jím bjlt v tu chvíli a stal se okamžitě kramá-
Íem a hokynáŤem, kter1f neobrozuje, ale obchoduje. Tento člo-
věk, kter1i jest ceněn jako básník naiuní a spontdnní, píše si
sám - Ó usvědčující komiko! _ kritické studie o svém díle
a vyznamu jeho v české literární historii!! K druhému vydání
svfch Skokád pňipojil náš komick1f nadčlověk kritickou vahu,
v níž nejen vyčetl všecky soudobé básníky, které pr1i obrodil
sv1fm oktavánskym arcidílem, ale vyměŤil si i docela vědecky
své směrotvorné místo vevfvoji české poesie. Nečiní totiž slav-
nf JoseÍ Hol1ir nic víc a nic mí , než že vyvrcholuje národně
l idov1f směr české poesie; jeho dílo jest v,,čáŤe..,  která , , jde
od Dalimila ]re skladatelrim písní historick ch a skladbám žá.
kovsli m (píseri o Štemberkovi), k Lindovi, Máchovi (!), Erbe-
novi, Čelakovskému, Havlíčkovi, Nebeskému (!), potom jsou
to Neruda, Hálek, Heyduk, Čech, Sládek, Holy, Dyk _ ti všichni
ubožáci narodili se patrně jen za podstavec pro budoucí po-
mník genia Josefa Holého: tisíciletí pŤipravovala ho a pracovala
ve tmách na něm. . .

Nová knÍžka veršri Holého jest však rázu tak ubožáckého,
že by mohla otevŤit zrak i literárním slepcrlm. Čtes ji a jest ti,
jako bys byl násilně vhozen o padesát šedesát let nazpět, jako
bys četl verše z let padesátfch a někde i dvacátfch minulého



91 století. Nalezneš tu uboze zr;funované čítankové anekdoty o od.
měněné obětavosti Jensově, kterf nevědomky zachraĚuje bratra
Uwa (Hrdina), dělníky, jimž svedli pánové dcerky a kteňi je
ubíjejí za to sochory, sešlé alkoholiky invalidy, žebrajicina ulici,
sebevrahy ze strachu pŤed zešílením, vystěhovalce na Rus, po-
litisující o české bídě a české podlosti, souchot,ináňské dělniky,
těsně pŤed smrtí chystající ještě svému dítěti stromek k Ježíš]ru'
rozjitŤené tuláky, zaLvrzujici se do pomstychtivosti nad bezcit-
nou společnostl, a ach, i milence umírající pŤede dveňmi milenek,
které zatím protančily noc _ slovem: nejpitvornější směs ba-
nální nehoráznosti a nasládlé sentimentality, neprocítěné nově,
neprožehnuté, neprošlé žátem v1frazné básnické duše _ a tra.
dované s konvenční otňelostí a nudou promrskan1ich obrázkri
ze star ch ,,familienblat 

... Není pochyby, že i z těcht,o látek
dala by se vykŤesat jiskra básnické síly, daly by se dobyt silné
tÓny, ale musily by b1tt nazírány nouě a praudíuě odvážn m pÍe-
hodnocujícím básnick m zrakem (cosi, co načisto schází Ho-
lému) a ne tou nasládlou t,heatrálností a prolhanou falešností,
jak je vidí žalnf brněnsk bard. Falešné, prolhané do kosti
jsou většinou tyto verše! Falešnf, prolhan , absurdní jest na
pi. Zakopanf horník, kteaf filosofuje nemožné banálnosti, jaké
se hodí do čítanek:

,,Utrpenl boll pouzo chvlli,

;Jiffi:T'TlTJlS;X'l*,,,
učl umÍrat...

Prolhan a absurdní, neuměleck;i slrrz naskrz je Vyst,ěhova-
lec: ubohf sedláček z Doubravan na Jičínsku, kterého vyštvala
germanisace na Rus, vylcládá rusk;7m vesničanrim bidu své
vlasti, zniŽvini _ nastojte! - masarykovské ,,proroky huma-
nity.. a _ _ ,,estéty..! Docela v témže smyslu a touže frazeo-
logii, jako to činí p. Dyk v Pokrokové revui nebo jinf radikál-
ničící lit,erát. Ubohf sedláček byl patrně pŤedplacen na Morav.
sko-slezskou revui nebo čítal k snídaní a svačině neumannov-
ské kapucinády na vyhubení ,,estét .. v neboŽtiku Moravském

kraji! (Est,étem jest pánrlm každf, kdo soudí, že hodíJi na pa.

oir někdo něco ze své zakouŤené hlavy, nemusí to bft ještě

iase1 nebo umělecké dílo!) Takovéhoto uměleckého penězoka.

zect,vi jest schopen Holf : pod zástěrou balady psát osobni po-

lemiku a pamflet! Vkládat ubohému sedláčkovi do rist své po-

litické a literární risudky a pŤedsudky! A nyní pŤijdou lidé

a budou vykládat, jaky naíuni, primitiani, spontdnní, objektiung

básník jest Holf ! Jak blízek jest lidové notě, lidové pisni, bala-

dickému lidovému cítění! Proč ne? Kdyby někdo falšoval takt,o

bankovky, zavrou ho jako tvora nebezpečného veŤejnému hos-
podáiskému zdraví. Ale falšovat literární pojmy? ohrožovat li-

lerární zdraví a čistotu? To lze beztrestně _ na to není para-
grafr1... A jaké arcidílo síly, vfrazu, reliefu jest verš Holého!

Na pÍ. tato strofa:

Ráno, když slečna pÍišla z věnečku,
nalezla s matinkou na schodě domeěku
milence bÝvalého. Spal a krásně snil.
SniI o nJ. JiŽ se neprobudil.

Inu, celf nebožtík vyšehradskf kanovník Štulc!
Nebo jiné kouzelné strofy:

S penízem ruka se začala chvÍt,
daleko chtěla jej odhodit'
pohlédla na svou bldnou matku,
zaPlakala, donesls Jl zlatku.

Vzpomínka na Puchm1fra nejde člověku z mysli.
Nebo jinou ukázku básnického vfrazu a stylu Holého:

Zchátralf cylindr uctivě smeká,
na tronÍk bÍdnf Žalostně ěeká'
,,UbohÝ invalidI Mé dtky.. brouká,
pŤitom se za děvčátky kouká.

Po takovfch verších pokloní se člověk v duchu hluboce Še.
bastiánu Hněvkovskému !



Jest pravda, jsou v knížce Holého asi dvě lepší č1sla (pŤedem
Prosba). Ale ta jsou riplně bezručovská vším: komposicí, dikci,
vnitŤním spádem a stavbou verše až do všech jeho zvláštnost,í
(zabarveného i dialekticky). Ale opovažte se to Ťíci nahlas. Jo-
sef Holf vám povÍ, kdo je on a kdo je Bezruč. on: básnick1i
obr a tv rce nov ch drah v poesii _ Bezruč básnick1i trpaslík
a vlastně žák a epigon Holého. Neboť - nastojte a žasněte! -
celého Bezruče udělaly vlastně Holélro Skokády; všecko z nich
vzal; žije z nich!

Nevěňíš svému zraku? otevňi druhé vydání Skokád a čti
v kritickém doslovu;

,,Budoucnost byla jejÍ (b' j .  sbírky Památníku a Skokád).
TÓn a ráz téLo poesie ukazovaly cestu mnohfm talentrim. Bez.
ruč, tenlo píecefioaang pathetik, Iadng (!) a možn! (!) jen na
jedné strunce, uzal z ní celou lechniku ueršouou, anějši i unitíní,,,

Pathologie? Nebo prostě: Drzé čelo lepší dvoru poplužního?

Bá,sně fosefa MerhauÚa

Josef l\Ierhaut byl básnick$ sensualista, člověk žijící skoro
v;flučně smysly a ze smyslri, ostrostí a silou pocitri a dojmri.
A jeho dílo, tŤebas rizké a nevysoké, jest dobré tam, kde jest
uěrné sobě: kde se pŤichyluje k teplé, vlhlré hroudě, kde podává
bez idealistickych intencí, špatně pochopen;ích a hriňe ještě
uskutečněnlrch, :íazké v;irseky života, jeho hoÍe, trud, spouLa-
nou nutnost, temnou vázanost a odvislost, němf, zrazeny ÍaLa-
lism, osudnost pud , nerv a krve, marné vzpoury mal ch by-
{,ostí, uboh ch poddancri a rabri života. Jeho dílo blíŽí se umě-
ní nejvíce právě v starších jeho novelistick ch pracích, o nichž
klamně se domníval, že je pŤekonal sqfmi pozdějšími většími
románoqy'mi skladbami, Andělskou sonátou a Vranovem. Na.
místo myšlenkov;fch koncepcí podal zde Merhaut jen prázdná
a povrchní schemata, která nedovedl pŤeměnit v uměleclrou
krev a život: dovedl jich jen parafrazovat sqim velmi trapn;fm
vcrbalismem, v němž materialisoval zvláštním, lenivě obšírn1fm
a hrubě násilnickfm zprlsobem dění duševní, dění, která mu
uni]rala a unikala a jichž marně toužil se zmocniti _ neměl
orgánri pro to ve své básnické zbrojnici. Vfsledkem tohoto zá-
pasu, ztraceného hned pňedem, byla jen hromada pitvorn1y'ch,
nehoráznych a často nevkusn ch metafor a analogií, jimiž chtěl
sensualistick1f Kaliban vniknouti ve vzdušnou Ťíši Arielovu, ji-
miž zhruba a násilně, kňečovitě a zlomkovitě opisoval a zachy-
coval jeho vzdušnou a jemněji organisovanou sféru: Merhautovi
unikala její zákonnost, její melodičnost a celost _ neměl pra-
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