
104 tichy nebo trudy a bludy, vášně i strázně běžného prriměrného
života, nehlubokého a pr hledného. Jest to rozkošnJr malíŤ-
žánrista v holandském smysle slova a jistě dovede zachytit a vy-
volat slovem scény, které se vyrovnají scénám namalovanJrm
štětcem Brouweroqilm. Ale zklame všude tam, kde se pokusí
o vě|ší komposice s hlubšími prrlzory a bohatšími osnovami aé
dějinnJ'mi, aé psychologick;fmi.

il|. KurÚ: Básně

Pan Kurt, autor nedávného aktíku Všichni tťil a básnick
homo nouus Moravsko-slezské revue' stfká se částí svJ'ch sujetrl
i svou veršovou formou s Petrem Bezručem: oba zpívají zpěv
temné pomsty z černého kraje ostravského, oba jsou rapsodové,
jimž nestačí většinou sevÍenJr verš a rJrm a kteŤÍ rozlévají se
proto rádi buď blankversem nebo veršem voln1im. Hmotně jest,
tedy podoben p. Kurt Bezručovi: tytéž kletby, tyt'éž kulisy
,,černé země,,, tytéž baladické látky, zahrané na struně vzdoru,
kletby a pomsty, napjaté a pŤepjaté až k pŤetrženÍ. Ale bdsnic|tg
a uměIeckg jest mezi nimi propast, jaká jest mezi ochotníkem
a básníkem vědom m si svého cíle: Bezručovi jest blankvers
nebo voln1f verš unitfní nutností, prostŤedkem dobňe uvážen;fm
a zcela vytěžen;fm, a proto stglem a pňíznačnou karakterislikou
- Kurtovi zástěrou lc uměleckému pohodlí a k umělecké ne-
dbalost,i. Bezruč sv;fm voln;fm veršem ryje nebo zpívá _ zpívá
pevn m rytmem, vynucenJrm nutností chvíle a situace a ka-
rakterisujícím je plně Kurt povÍdá. . . povídá nekonečně
dlouho, nudně a rinavně. Blyskne-li náhodou v jeho nekoneč-
n;ich blankversech silnější obraz, živější barva nebo nota, za-
t,opí ji hned vlna prázdného povídání a odplaví slabf koŤÍnek,
dŤíve než se mohl zachytit pevněji ve tvé paměti a pozornosti.
Smut,no je z těch sociálně národnÍch motivri, jak jsou dnes jiŽ
sepsuty kdekJ'm. Co u Bezruče bylo v1irazem síly, noqim v1f-
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hledem, básnickou i lidskou hodnotou, jest zde rozšlapáváno
ochotníky, kteňí nepňinášejí a nedávají nic těmt,o lát,kám ani
umělecky ani lidsky, naopak: vyživují se z nich, žalní parasiti.
Ta trocha síIy nebo barvy, reliefu nebo žáru, která zdá se b1it
sem tam v jejich verších, není vpravdě jejich, jest to jen klamrrf
odlesk možností ukryt,1|-ch v látce.

ostatně: p. Kurt jest muž spravedlivf a ukazuje s jakousi
literární nestrannosLi, že jeho zevšeobecriující pohodlnou for-
mulí dají se zabíjet i jiné sujety, tiebas macharovské. Znáš
z Macharova VÝletu na Krym báseri, v níž náhle prostňed cizí
krásy pňipomene se mu vlast a celá její bída potulnou českou
písní? A básník cítí náhle, že českou svou bídu nese všude s se.
bou, Že jest všude vězněm své ubohé otčiny. To travestoval
sv;fm zp sobem p. Kurt v čísle Melancholie: Jest na Gardském
jezeŤe, noŤi se do krás pňírodních, prožívá chvíli posvěcené ra-
dosti, když vtom s jakési lodi zazní _ česká píseri. A ovšem:
veta hned po radosti a v duši zvedne se všechen těžkÝ domácí
rmut: vlast se pňihlásila. JenŽe, co jest u Machara motivováno
psychologicky, situací - českou píseri zpívá tam na Krymě po-
tuln;f česk1f zpěvák, tulák a rab, na kterého dupne si i TataŤín
_ visí zde ve vzduchu, bez hlubšího založení, stavba zcela pa-
pírová; jenže, co jest u Machara ňečeno stručně a lapidárně,
jest zde rozňeděno povídavě v hezkou ňadu veršri:

'' *',T:1 xď':;',J.#i.l," lxTi JJ.!
já v duši cÍtil jsem ze severu ty šlehy
Života našeho, jenž má nás všude v moci,
že marno utíkat, že vždycky nás pňec chytí
to všc, čÍm trpíme, ať prcháme kamkoli,
a že Lo povlcčem tak s sebou celé ŽiL1,
tu vlast svou ubohou a s nÍ vše, co nás bolÍ.

V následujícím čÍsle Míru pňeložil p. Kurt opět velmi ne-
zišt,ně do sqiich blankversri, místy velmi barbarsk;i'ch, které zní
jako špatná proza, Macharovu ironickou dějinnou filosofii. Kde
jsou ty blankversy lepší, poznáš Mao}rara do poslednÍ t,ečky;
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jest typicky macharovská.

že ta šikmá "or.. ".1l"'p'ii} *;n",11" 
ouu""'

od Evropy staré, že vše pochopila
a že už' vše umi jako učitelka;
nuŽ, povstala lÍně Evropa ta stará,
po nÍ Amerika za uchem se drbe:
Mohl by bft konec, to nám i j im stačI...
A k zelenym stol m sedli vážnl páni, -
konec historie..,

tolik tislc líill, utjtka ,,ť;,!,?!ť), 
o,o,,

truala tak dlouho; u dějing se uložI
těch několih sl uek klidnlch jako osud..,

Ale budiž: mezi Macharem a Bezručem jest konečně vnitŤní
pňíbuzenství a jsi ochoten vysvětlit si bezděčné t,ravestie p. Kur-
tovy: to slab;1i člověk podléhá silnějším individualitám téhož
typu, jehož jest jen mdlou a chabou odlikou, ale pÍece odlikou,
a toto pouto váže ho k nim a nutí ho, aby napodobil spád jejich
hlasu a padělal jejich posuny. Ale co jest prostě nepochopitelno,
jest, že muž, kter1f má tak málo cítění formového a stylrstic.
kého jako pan Kurt, píše i sonety na hlaváčkovskou Manon se
zelen;ima očima _ sonety, tento ritvar nejumělejší logiky větné
i hudebni, literf Žádá cítění tak ukázněného, jak je musí míti
hudebník kont,rapunkt,ista, a tvárné obraznosti tak jisté a bez-
pečné jako ruka ryjce malíŤe, pracující na leptě. ovšem do-
padly sonety p. Kurtovy také podle toho.




