
131 (a obojí má dobrou pověst) a nezdá se mně, že by stáI pod nÍm.Jen některá místa zdají se ."no t".ási a topornější; bude asipňeklad p. Kučerriv věrnějšÍ pňekladri německych, ale ne básnič.tější. v tom jesť však.v bec 'l.bi,," největšÍ většiny našich pŤe.kladri;rrrálokter;1i, pozo.rován jsa sám ďsobě jako básnické neboumělecké dÍlo, snášÍ tohoto zo"noho .ihiu,
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Znaš|nejmladšÍ básnické generacg' jedin1t snad a sám, p. Ma.
hen má v sobě krripěj faustovské krve: život jest mu vÍce než le-
nivá ozvěna empirie nebo inventáŤ motivri. Život jest mu božstvo,
jemuž člověk staví svatyni ve vlastní očištěné hrudi' Pan Mahen
snad sám a jedin1f touží vášnivějši touhou zalidniti labyrint své
hrudi hodnotami vnitiní krásy; snad sám a jedinf z nejmladších
rozumí uměleckému vítězství nejprve jako vítězstvÍ mravnímu.,
Organická zákonnost života jest mu zasvětitelkou uměleckou
a rrist osobnostní cestou k pravé neselhávaiící kráse a podoben-
stvÍm zápasu uměleckého. Poesii nerozumí jako odbornictví
a technické specialitě, poesie jest mu projevem lidské universál-
nosti;neŤeže bibeloty, a co hněte v ruce' má bolestné teplo vlast.
ních zkušenostÍ nebo vlastnich nadějí a věr; svou poesií pracuje
nejprve na svém vnitŤním zdokonalení. Tento vztah tak oprav-
dov , kter;i z něho cítÍm, činÍ mně jeho věci milé i t,am, kde boj
není skoncován nebo není skoncován vítězně, kde se ti podává
skizza za vykvašené a zhuštěné dílo umělecké, kde nedobral se
básník ještě melodické zákonnosti a podává svrij plamen zaha-
Ienf a zastÍen1i ještě mnoh11im d1imem a sv j kov ne prostf
strusek. Skoro všude cítíš u p. Mahena, že má k poesii a umění
poměr dramaticky osobnostnÍ a že na vnitňní organisaci jeho
světa pracuje dělníkri více, neŽ bfvá pravidlem u dnešních mla-
d]irch básníkťr, a že se tu vede zápas o něco, na čem má ričast _

mluveno po faustovsku - i nebe i peklo _ a země pŤedevším. . .
V knize jeho Balad pŤistupuje k tomu ještě to, že se zde boju je



137136 boj o uměleckou očistu vědomě a pÍímo, s rimyslností a ričelností
právě uměleckou. P. Mahen mohl podepsat pod titul své knihy
mottem proslulé verše z Goethovy znělky: In der Beschránkung
zeigt, sich ersb der Meister - und das Gesetz nur kann uns Frei-
heit geben. Pan Mahen sepjal se pod těsnou kuklu villonské
balady a učil se tančit ke zvuku jejích stŤedověkych rolniček
a byl pňi tom kliden _ věděl, že jeho individualita, vnitňní ráz
moderního čIověka musí proniknout i zde' A pronikl opravdu
a získal tím o kouzlo víc _ o kouzlo a pŤíchué, které, byl bych
rád, aby byly živě cítěny a doceněny. Jest to kouzlo, které zís-
kává každ1il uměIec a básník, jenž se dovede postavit v určit;7
poměr k některému stylu a kterJr své cítění dovede ukáznit
určit;lim zŤetelem a zorn;Ím rihlem.

Dalo by se pňíti o to, nebylo-li by lépe vstoupiti do služby
k jin m pán m, než jest Villon, pánrim mocnějším a královštěj-
ším, kteňÍ dovedli zharmonisovat širšÍ rozpory niter bohatších
a vášnivějších, temnějšÍch i více odlišen1fch, než bylo prost,é
poměrně nitro t,ohoto básníka-tuláka a básnÍka.dítěte končícího
stŤedověku a pňitom někde i man1frisby a scholastika poesie,
kter;il neunikl své době, aniž jí zaplatil da . Dalo by se pÍít,i o tom,
zda prduě tato cesLa vede nejrovněji k cíli, po němž touží p. Ma-
hen. Ale to všecko jest mně celkem podružné vedle radostné
skutečnosti, že pan Mahen dal se s pěkn;im uměIeckfm sebe-
zapŤenÍm a opravdově do služby. . . Kult genia jest cosi, co
nemriže bft nikdy neodměněno _ a věru není neodměněno ani
u p. Mahena. odměnou jeho jest několik čÍsel, v nichž zachytila
se, jakoby vrácena klenbou a pilíŤi starého šerého stĚedověkého
chrámu, ozvěna duše volné, bystré, drivěŤivé k životu a statečné,
která ctí své právo na štěstí a dovede si ho dob t... něco ze
základnÍch živlri a látek, z kterfch ustrojí se clŤíve nebo později
opravdovy modernÍ člověk.

od p. Taufra četl jsem dvě tŤi básně po časopisech, které byly
mnohem lepší než všecko, co pŤináší první jeho knížka. Vedle
Mahena prisobí p. Taufer dojmem mdl m a matn;im, rozbŤedl1fm
a málo reliefním. Frazeologie z velmi rriznfch básníkrlmodernÍch

-- pÍedem Bňeziny, pak Hlaváčka i Sovy _ spl1ivá v jeho knize

" 
ťrizi se navzájem' V rivodním čÍsle zpívá p. TauÍer o sobě jako

o ct,iteli života á ;.t'o tragické síly a velkosti, ale číslo to zristalo

rrenaplněn m programem. V knize pÍicházi ke slovu nejčastěji

t'y-"i.t.y"" .*t"ti"t.}i tÓn Biezin v, vlastně jen slovník jeho,

báz celéhl myšlenkového i citového ovzduší BŤezinova, které mu

dává smysl a rozum; u p. Taufra jest většinou jen man;frovan;im

popisem pŤírodním, co u Bňeziny jest metafysick1fm dramatem.
"p*r'ur."vykoňisťujehmoLn1idetai lazanedbáváperspektivu,

která jej teprve hodnoti, p. Taufer vyjímá z celé symfonie jeden

rrrotiv, l.t.'}'má smysl celkoqfm seŤetězením a sepětím s motivy
jin;fmi, a mechanicky jej rozšlapává. ..
" t"r.b jako uměleckf dělník musí budit pan Taufer po prvnÍ

knížce ján nedrivěru. Sváděla _ viděla; zmámila _ páIila;

házely mizely; hledala _ padala; plynuly _ kynuly - to

jsou podle p' Táufra rfmy! A to všecko na jedné stránce na-

mátkou zachycené (str. 39)!




