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s tímto názvem uveiejřuJe nrladj, znamenitf básník vÍdefisk$, náš vzácn;' spolu.
pracovnlk Stefan Zu;eig ve 24. sešitě Das literarischc Echo nevšeclní studii estetickou,
s níŽ seznanuji své čtenáie obšírněji jiŽ proto, že souvisí dtivěrně s jelro studii
o Verhaerenovi, ktcrou otiskuje v tomto čísle Noviny. Prvotní báseri pl'ed vynále-
zrnl  písma a t isku, pravÍ Zweig, vznika]a z vášně, k|crá >e zaŽchovala n" n i l to-.
no-sti posluchačstva, slrrorrráždění nároclního: bá.qrrÍk stál tr'ái'í v tváŤ hromadě
národní a co improvisoval, byl vášnivi/' drairtaticky dialog, kter}' měl učelem pod.
nítit posluchačstvo k určit}rm rozhodnutlnr, k činrim. Báseri nebyla detailrrě zpra.
covan:i'Šperk, n1/brž vfkŤik z tÍsně a irzkosti clrvlle; z tvái'í posluchačri, z jejich
napětí a očekávánÍ šlehaly do básníka jiskry, ktcré zažehovaly v něnr nové plarueny.
Po vyrrálezu písma a hlavně tisku změnil se porněr básníkriv k obci up]ně. Básnik
nevcházÍ již v piÍmf osobní styk se svjnr posluchač.tvem a odvyki si hovoŤiti
s ním; liovoŤí od té doby skoro vfhradně se scbou samym. Z drarnatického Clialogu
sLává se sensitivní nálarlovf mono]og. Báseů propracovává se do detailun obohacuje
se o nové odstíny ná]adové a citové, získává novou vnitŤní hudbu a koloristickou
melodii, ale ztrácí prisobenÍ v život, v národ, v soubor lidí dělnych. Ale právě dnes
jest pozorovati, Že hledá se zase styk mezi posluchačstvem a básníkenr a že báseri
v tomto snyslu se pÍcrozuje: vzniká novf ňcčnickiy' styl básnick , nov]i'pathos.
,,Básníci pŤedčítají dnes zase sami v sálech své verše, na lidov;,i"ch universitách
americk ch, ano i v clrrámech zaznÍvají k americkému uvědoniěnÍ vcrše lValta
Whitmana a co druhdy tvoiily jen vášnivé vtcňiny dnl politicky pohnutlch *
vzpomerite si na PetÓfiho, jak deklanroval svou nároclní píseii Talprá magyar pŤed
universitou do revolučních davr} _ to pŤináŠl nyní skoro každf dr:n. Žase jako
druhdy zdá se dnes lyrick! básník Sciropn bfti nc-li duševnín vridcctl doby' pŤece
aspoii krotitelem a podněcovate]ern jejích vášnl, zažehovatelenr sr'atÓho ohně:
energie. . .  Rozumí se, Že tento nov1f 'cí l  žát lá i  znrěnu ce]é organisacc básně: nrísto
vnitŤní melanc}rolické mclodic musÍ nastoupit jásal.á farrfára, nlls|"o srrbjcktivity
a citlivkovosti strhujlcÍ pathos Ťcčnickf, podněcujIcÍ k činrim; básník takov nusí
bjti bojovníkem ideje, je}ro slol'a musí bfti ulrrnnfmi, vášnir,;/rlri a pŤesvÉdčují.
cítni gesty. Doba volá, domnlvá se Zweig, po tomto novérn patltosu. Nenl náhodné,
Že jedin}r Něnec, ktery v poslední době dobyl  světa,  jest  Nietzscbe, tvr i rce nového
rétorického stylu: jcho Zaratliustra jest kniha kazatclská, která Žádá si neodbytně
silného zvučícílro hlasu. Dnes jest Zweigovi tvťrrccm novélro básnického pathosu
vclik1y' belgicko francouzsk:Í básn1k Verhaeren,,,onjest první, je]roŽ slovo jao ,"..
k zástuprim... ,,Čtu.li báseĎ Verhaerenovu, pl'ckvapuje i .''u 

"zay 
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ktcr! jsem začal člsti němě, začínám náhle slova vyslovovati hlasitěji a lrlasitěji,
Jak bezděčně v mé ruce, v celém mérn těle procitá tlsnivá poti'eba zakiÍnacÍlro nebo
vzněcujícího gesta... Slova básně Verhaerenovy jsou jen básnickif' pi.r:klacl gest,
která cbtějí rozplameniti a strhnouti davy. odtud prlsobí jeho básně dojrnem inr.
plovisace, odtud opakovánÍ slov, figur, vět, odtud pŤíkrost barev a obrazrl _ majÍ
ptisobit právě na dálku.

Zweig není však slep k nebezpečlm, která pňinášÍ tento novf pathos. Jest to
nejprve nebezpeěí duté fráze, kterou se pňikr1rvá prázdnota (na tonrio uskalí ztros-
kotala se poesie VicLora Huga, kter se pokusil ve své době o takov pathos), dále

hledání slov spíše zvučnyclr neŽ pť.esnfch a správn1fch, a pak ovšem neustálé napětí 419

exaltace, které musí diíve nebo později unavit. ,,A]e i ryze lyrické hodnoty básně oci-

tají Se pathosem často v nebezpečí. Vt)lc, abys byl jasnf, ženc tě k banalitě slova' preg-

nantnost žáctá častého opakování, pud, vybudovati organicky extasi, pŤílišnou

délku. PŤÍkrfmi jasnfmi barvami ztrácí se z feči ona mystičnost v lyrice - inkom.
mensurabilita, jalr t'o nazval Goethe _ ona magičnost tajemstvÍ, t<terá prchá pŤed
davem a pŤed světlem denním... Ale zároveĚ pŤinášÍ tento pathos veliké obohacení
]yr,ice a klade jÍ cÍ]e zcela nové. Verltaeren tím, Že necíti] v tltvareclr modernílto
života a v jclto institucích, ve velkoobclrodě, ve velkoměstě, v novfch prostňedcÍch
rloprar,ních, v nov:ích vynálezech technick ch a strojovfch nepi'ltele poesie, n brŽ
podnět k nové inspiraci, nalezl tento novf patlros. ModernÍ Život, kter se stává
lreroick1l.m ve smyslu Emersonově, naléhá na modernÍho básnlka nov1y'mi gigan.
tickymi dojmy a ony žádajt si i ve]kodechého a velkorysého vjrazu.

Potud Zweig ve Svém bohatém nábadném článku. K tomu dodal bych rád za
sebe jcn několik slov. Zwcig nrá jistě pravdu, že nová doba klade nové cíle poesii
a Že po|Ťeby doby vynutí si vŽdy v poesii a uměnÍ povolné orgány. A má pravdu
i v nevšednÍ bystrosti, s jakou rozpoznává vznik nového básnickélro |varu a sou.
vislost jeho s ncjvlastnějším rázcm moderní doby. Ale v době této žijí i jiné potÍeby
a ty jsou nlně právě zárukou, že vedle nové pathetické davové básně lyrické bude
žÍti a stále se rozvíjeti i starší lyrika intinrnÍ ve smyslu Goethově, MÓrikově, Rilkově
a Georgově, Verlainově nebo Moréasově' I moderní velkoměstskj člověk děln má
potíebu ticha a samoty, sebrání mysli, meditace - a snad právě u něho dostavuje
se nebo bude se dostavovat častěji a naléhavěji než u člověka starších rltvarrl spo.
lečcnsk$ch. A pak sáhne vždycky po lyrice meditativné a harmonické, psychické
a rtzavÍené.

A vázané fortny lyrické jsou nadto sclropné rozvoje a nejsou nikterak nrrtvé,
jak by se snad zdá]o. Vedle p sobenÍ do šíŤky a dálky, vedle touhy po expansi žije
a pt1sobí v pocsii a v unrění i jiná touha _ touha po dokonalosti a vnitňnl ryzosti -

a ta jest na štěstl pro lidstvo sc}ropna také vŽdy stupriovánl. I v starych vázan ch
irtvareclr jcst možn! uměleck v}woj a v1rvoj ten také stále se uskutečr1uje; ovšem
tento v ,voj vnitinÍ, dokonalejšÍ a čistšI vyŤešení a zharmonisování složek citovfclr,
vlfoazov:y'ch a stylovfch, nebjvá tak patrn;/ a do oč1 bijícÍ jako v voj básnické
expanse. Proto ncnÍ však méně uctyhodnÝ, spÍše naopak. Jako pŤíklady takového
itsilí po větší a větší vnitŤní harmonisaci a vnitÍní dokonalosti a r'yzosti v lyricr:
jtnenoval byclt básníky vázané forIrry, SteÍana Georga v literatuŤe německé a Jeana
Nloréasa z jeho knihy l ,cs Stances v l i teratufe francouzské.

Spisy A. Souy
počaly vycházeti právě po sešitech nákladenr Hejdy & Tučka. V ltyÍicátém pá.
tém roce' po vlce neŽ dvacetitetérn, opravdovém a poctivém usilí uměleckém pii-
stupuje k sebrání své literárni žně básnik, kter1/ budc vŽdy jmenován mezi pÍed-
ními predstaviteli moderní básnické nlyšlenky české. TěŽiště uměleckého v1i.znamu
Sovova jest v zjitňené rapsodické lyrice bolcstí a pÍerodri osobnosLnlch i spole.

čensklÍch a národnÍclr a toho rázu jest i první svazek Spisrl, nová sbírka veršová
a osttcly, k n|Ž se později vrátím v rubr.ice literárně kritické.




