
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-

? Krlttcké pŤaie\)a 7



vého a vlastního básnického zoru, kteq1Í pŤehlížÍ větší rozlohy
životní a vniká hlubší intuicí ve vnitŤní skladbu života, duší
a osudrl. odtud plané, násilné a neplodné myšlenkové konstrukce
posledních dvou ,,ideo,.Ých.. románri Merhautov1fch: chud;i a ne-
kultivovan;i rozum pŤiskakuje tu na pomoc' netuše ovšem, že
mu tím škodí a že jej tím zabíjÍ, spisovateli, kterému scházela
síla vlastníbo básnického názoru. Tak vznikla tato díla, trpící
vnitňní lží uměleckou, díla rozpadlá se sqim vlastním jádrem,
díla, která myslil si Merhaut jako díla idealistická a spiritualis-
tická a jeŽ jsou vpravdě _ materialistická a sensualistická
a nadto trapná svou uměleckou násilností, kňečovitou ud1fcha.
ností a zlomkovitostí: těŽká i prázdná, pestrá i planá.

Knížka veršri, kterou sebral pan Miloslav H;fsek ze starších
časopisri i z pozristalosti Merhautovy, potvrzuje a podepírá
pouze tento soud nov1imi argumenty: ukazuje, že Merhaut i jako
veršovec byl zlomkov1im sensualistou a nebyl silnou melodic-
kou duši básnickou, která dovede spočinout nov1im jedinečnfm
pohledem na roztiíštěné a zmatené hŤe Života a kt,erá umí do.
cítit a domyslit jeho nápovědi a pŤenést je ve vyšší oblast me-
lodické zákonnosti. V knížce Merhautově jest oddíl nadepsan
Z písní o lásce; jest z posledních let básníkova života, jak praví
vydavatel: smutná podzimková erotika, resignující vědomě na
štěstí splnění. A hle, kolem čeho se točí značná Ťada těchto
básní? Kolem siln1fch, zrakov1fch nebo jinfch smyslov;fch do.
jmri! Kolem rrizn ch silngch bareungch s/curn stuh, klobouh ,
slunečníkri, živritkri, vlasri, kolem rytmick ch nebo tanečních
pohybťr těla. Ty jsou osou básně, na nich ustavila se vždycky,
kolem nich se skládala a sestiedila! Jak jest to charakteristické
pro Merhautriv zprisob tvorby! Na věci nebylo by nic zvlášt.
ního, kdyby šlo o básníka dvacetiletého _ ale jde o básníka
bezmála padesátiletého. Stačí srovnat tuto podzimkovou ero-
tiku Merhautovu s obdobnou erotickou poesií jinfch básník ,
aby bylo patrno, jak málo ,,duchového vlání.. jest v Merhau.
tov;i'ch verších, jak jsou sensualisticky rozdrobené, kusé a zlom.
kové, jak těžce a nešéastně vzlétají a jak ztrácejí kňÍdla, sotva

vzletěly: vlastl jejich není slunná, lehká ňíše podnebeská, njbrž

vlhlrá, Léžká' a temná hrouda zems]rá.

Merhaut i tu jest nejšéastnějšÍ tam, kde zrlstává vědomě na

zemi' Jest několik t,akov1fch čísel v této knížce; prostě a věrně,

bez pretensi podává svrij dojem, chvilkové opojenÍ své krve

a sv;fch smyslri. Není to nic ani velkého, ani silného, ale jest to
organické a vnitÍně pravdivé a proto celé a umělecké' Ale Mer-
haut na neštěstí šilhá pÍíliš často ze své hroudy zemské po nebi
a koketuje s azurem _ tropí pseudoidealistickou nechutnost.
A zde jest naráz nepravdiv1i, padělanJ', dekoračně papírov a ne-
uměleckf _ nechutnf a těžko straviteln . Tak vzniká zvlášt-
ní nepŤíjemná odrúda.mystiky Merhautovy, podivně dusné, ma.
berialistické a jesuitsky baroknl _ opravdu nepŤíjemnf žánr!

Není mně radostí psáti tato slova. Byl jsem z prvn|ch, kdož
uznali kdysi opravdovf, byť rizkf talent Merhautrlv; napsal
jsem kdysi do Lit,erárnÍch listrt recensi Čern ch polí1 a Merhaut
sám pověděl mně, jak mu byla milá. Měl jsem jej opravdově
rád, kde zristal v mezích své vlohy a vnitňnÍ pravdivosti, a bo.
jím se, že ze s labost, i  ještě i  tam, kde je j iž pŤekročil . . .

Ale v druhém období své tvorby a zvláště dnes po své smrti
jest tr,ÍerhauL hrubě a bezduše pŤece ován, a jest již vrchovatě
na čase čeliti této lenivé setrvačnosti české, do nÍž se pŤimísilo
i hodně lokální samolibosti moravské, recte brněnské. Nevím,
byl-li Merhaut poněkud i jejím privodcem. Málo ostatně na tom
zá|eŽi. Horší jest, že byl, alespori do jakési míry, její obětÍ a že
jest jistě spoluvinna na někter;fch jeho literárních bludech a umě.
leckfch omylech.

l . [Viz Kritické projevy 3, str. 446 a n.]




