
nedovolují někdy duševní majetek kr'itik v' jindy okolnosti -, konec
koncri ohrožuje tak nebo onak duši kritiko.v'u; poznalJi všecky stezky
její, jest blizké nebezpečí zpohodlnění, lenosti, rutiny; posléze tedy poil.
cenění života a jelio nevyčerpatelnosti. A tu hlásí se v čestn ch duších
potŤeba vytaziti ze star/ch vyježděnfch drah a uctíti nesmírnost života
tim, že riskují možnost dáti se jim zabit na některé dráze posud nevy.
zkoušené. _

Pťrvodní a prost divoch v umění a v poesii sotva d'nes co poÍíclí.
Ále nikdo nebude vzácnější nad' toho, kdo doveďl se státi divochem

z rafinovance a z intelektualisty, kdo dovedl projíti jimi, získati z nich,
co získati se dá, ale neutonouti v nich, nfbrž ctáti si druhé, vyšší zd.raví,
druhé divošství, druh1i primitivism. Ten jest pak opravd'ovf celf a vyšší
člověk, typ vyššího lidství, o němž sníme a po němž toužíme: kultura
i pŤíroda, reflexe i naivnost, intuice geniova i methoda dělníkova.

To, myslím, cíti vice méně uvědoměle nebo neuvědoměle všichni ti,
kdož dnes pňesedkiaají,.

Á byé naplnění cíle bylo daleko, daleko, daleko, - však také nestojí
tam nikdo menší než mod'erní Rousseau nebo mod'erní Tolstoj !

Á čest a lásku těm, kdož odvažují se v bec o něm sníti nebo za nim
jíti !

7, neim'|trdši poesie

Julius Schmitt: Mi,louané galeje - V. Martínelt,: Cesty -_

t ž: Sešit sonetťt,

Ze záp\avy debutantsk;rch veršťr vybírárn tyto tňi knížky; jsou snad
jedirré z publikací posleďní doby, o nichž dá se Ťíci něco jiného než věčné
koustatování' že nevyhovují ani nejprimitivnějšírr poilmínkám tvorby
básnické. oba mladé básníky činí pŤíjemnj,mi již to, že nepod.Iéhají mÓd.
rrím pošetilostem, že mají touhu i odvahu pohleclěb na sebe i na život
sqim zrakem, byé posud ne zvláštně zrnocněl1im, a iíci, co spatŤili, bez
scholastick1ich marot a p z,bez laciného apartnictví r znfch francma.
gonskfch formuiek a jiného nepŤíjemného sektáŤství. Mají rictu k sobě,
k životu i k umění - a již tím stávají se ti milí v clobě m dních cabobinťr
a lacinj'ch padělan ch dandy, imporlovan1ich k nám nyní v tuctech.

Pan Julius Schmitt má žhavější básnické jáďrc než p. NIartínek' Y jeho
nitru vŤe to, jeho duše sténá a ripí potl d.isonancemi živoba; ne všud'e d.o.
veďe však posud jeho urnění vyvážit a vyt,"lžiL toto d.ranratické životní
napětí umělecky a básnicky. Kďe na to sbačí, tan vznikají již nyní básně
j"9:1u a hutné krásy ser,Ťeného qirazu opravd'u lapittárnihc, tak pĚeťtem

:Y*" ,,SochaŤ ďušL.., kde mne átoo,toj" zakorrčení: ,,Z v!,hnénovÝch
ohiiú stojí tu jak terakota / bez risměvu, ztrpklá pouze' kol rist hoŤké,
zkamenělé sliny...Jinde, jalro v ,,Pečetním ptstenu.., dobírá se p. Schmitb

]i":u "" 
čisté linie ryte ao cr.taaíj pr".r,y; pie. ,i '.,, chlrď.r1im pcvrohen

1est však ukrytc Žhavé jáďrc, ku:re píIi. io jest forma l;nitÍnr,áo danďys.
mu, jinak ričinrrého než mÓdní dneJ dandvsL ko.t,y*o,,Ý. Jinťte doved'e
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t1 a)34 p. Schmitt roztaviti mrak své vrritňní nudy a svého lrnitŤního trudu
v zpěYnou prrizračnost písně odstavcované tyze zpěvrrě a hudebně, tak
v ,,Písni zklamarr1ich zlatokopri.. a v ,,Tiíštích... Celé vnitŤní rozv'rženi
ptvni z nich se svj'm refrénov5im zodstavcováním, se svymi vnitŤrrími
paralelismy nemá jíž daleko k opravd'ovému stylu básnickému.

Veď]e toho nesmí ovšem mlad)i autor pŤehlížeti, co mu posud scházi'
Jsou v knižce p. Schmittově verše rrejasné nahroma<lěn1imi filosofick1imi
abstrakcemi a alegoriemi, čísla, v nichž básnick plamen jest dušen
temnÝm a dymnj'm verbalismem; jintle zase nahromaďěné genitii'y pŤí.
vlastkové znejasĎují smysl; jinde posléze rozlaďují obrazy skoro gongo.
ristické (,,Piíští chleby d1ichaly jim ze zrn, klasri, / parfumovan ch jak
r'rině vlasri... PŤírodu chtíti vystihovati obrazem ze život,a společensky
kulturního jest vždycky tuším na pováženou; zma]icherĎuje to a zd.rob-
r'ruje to; správnější jest postup opaěny). Jinde vadí také pŤííšná horli-
vost, která podtrhává jetlnotlivé pojmy a pŤedstavy a prošpikovává ně-
které básně majuskulovanj'rni slovy, jež se hodí snad' na nátoži plaká-
tová, ale ve verších ďsgustují vždycky jemnějšího čtenáňe. Němci Ťíkají
dobŤe takové literatuŤe,,Literatur fiir Begriffssbu!,zige,,; a s takov1imi
čtenáŤi není snad tŤeba p. Schmittovi počítat. Souďím také, že co ned'o-
vede zdriraznit básník sám vnitŤrrími svfmi prostŤedky komposičními,
tomu nepomriže tiskárna typem ani palcov1im.

Těmto minus drží však rovnováhu u p. Schmitta cenná plus, která
opravřují k nadějím. Pan Schmitt má bezesporně forrd vnitŤní noblesy
citové, kter1i pŤekvapí snad mnohého skeptika, až sesílí jen umění
p. Schmittovo; pan Schmitt má smysl pro komposici i jeďnotlivfcb čísel
i celé sbírky; rád sbrnuje pod jeden abstraktní zorn)i rihel, a tŤebas v ta.
kovém počínárrí byla i nemalá nebezpečí, jsou v něm také v hody, které
se dají opsat jako smysl stylov1i. Y ctobě, kdy nám nestačí náladovy
impresionisrn, jest dobŤe, že hlásí se ke slovu básník' kt,ery, zďá se, má
r'sobě in nuce smysl pro umění objektivnější. ovšem, cíl terr neleží pŤed
p. Schmittem posud. na ďosah ruky; rYíkati mu něco takového bylo by
klamati jej a urážeti jeho vniti.ní opravd.ovost, o niž svědčí - ,,všemu
uavzdory a pŤece.., jak zpívá Burns, - nejedna báseí této první sb!
rečky. _

Pan V. Martínek jest stŤízliqi patron. To by samo o sobě nevadilo;

jest stÍízlir,ost, která není prosta velkosti; b ti stlízlivy' nedati se opojiti

áy,,,y o mlhami, mriže bft vfrazem vnitiní síly' vnitiního odbojného

žá,r-u projevem silné vrile. StŤízlivost páně Nlartínkova jest však mno.

hem negativnější; jde zde mnohem víc o tlemoci než o nechtďti.

Pwni knížka veršri p. Martínkovfch vynesla mu hezkou sbírku zdvo.

Ťilostí a poklon referentsk)ich, které si sebral buď sám nebo jež sebral

p. nakladatel za něho a jež otiskl na posledních stránkáclr Sešitu sonetri;

kdyby se mne všaktáza| p. autol, pokud jim má věŤit, radil bych mu,

aby v nich neviděl mnohem víc než právě zdvoŤilost. Cesty neprisobí

dobrfm dojmem; jsou stňízlivé ve smyslu chudoby' Prvrií oďdíl - epická

poesie hlavně z našeho historického života nábožensky národního, od'

Mitíče clo blahoŤečení Jana z Pomuku - jest v nedobrém smyslu slova
konvenční. Suše kronikáŤsky, obyčejně pohoďln1im biankversem skizzuj e
tu p. autor jednotlivé figury nebo scény historické' pojaté šablonou
drres zcela již ust,álenou; nikde nic víc - ani obsahově ani formově _

než pohodlí: po}rotllí myšlenkor'é, pohoďlí vjtazové, pohotllí technické.
To zatáži a váži' Dnes v epické poesii rozmáhá se zvláštní pŤedsudek,
sdílen1i ochotně všemi nebásnickfmi duchy: že k epické básni staěí, zryt-
muješJi nebo zr}imuješJi jak tak kteroukoli stránku staré krorriky nebo
díla historického. To jest blud, kter vrhá nazpět naši posleďní poesii
historickou pŤed dobu Vrchlického. Pan Martínek nadepsal si mottem
k prvnímu dílu své knížky několik verš z Carducciho; ulže, ihistorické
básně Carducciho poučí jej, že epická báseĎ žádá jako každá báseř nutně
komposice, že musí míti vnitŤní dynamick rytmus, že musí b1iti ďrama.
tem en miniature. Kde jest básnická tvurčí síla na pŤ. r' čísle ,,List..,
v němž uvedl p. Martínek prostě v blankversy text listu Husova? Y ta-
kovémto pŤípadě nevím, proč čísti verše p. i{artínko.i'y. To vyhledám
si raději ve sbírce listťr Husov1ich autentick jeho texi.

Druhf oddíl Cest zpívá nár:oďní bídu pŤíiomnosti a zase velmi málo
po svém a velmi mrroho ve stopách 1\[acharov1ich. Z Machata pŤejímá
tu p. I\[artínek trázor' soud, zor,,y rihel, i expresi a d.ikci, karakteristické
obraty a figrrry' Stačí pŤečísti si ,,Písničku.. nebo ,,Pohád.ku o starfch
pergamenech.., abys poclropil, že závislost ta jest riplná.



t ) o Kt!ž, I)arre náš na nebi, laskavě bvg
rrás takovÝm potěšil clarem
a posial nám rirorln rnyší a krys,
by zlilrly se v arclrivu starém,

tak žravj.ch, že by paťl jim r'plen
kdejak;i star.f pergamen,

a,clr Panc BoŽe, což b;'ch já bvl rádl

Jest tieba Íiai, že takové YeIše dnes jsou stejně nepŤíjemná klišé, jako

byly pŤed patnácti lety, kdy vyšly Tristie, jalové a velkohubé vlaste-
necké hymny á la Heycluk. Ye chvíli, kďy nejdeš za bágíka, kterého
jsi si za"miloval, poškozuješ jej' neboé jej sevšedĎuješ! Jsi mu většírn
nepŤítelem než kter}ikoli jeho sebevětší odpťrrceI

Blíže sobě octnul se básník Sešitem sonetťr. Historického a národnost-
ního pathosu, o ktery se pokusil na několika míst.ech Cest, p. Martínek
rozhodně posud. nedorostl a ned.oroste asi nikdy, poněvaďž jest asi cizí
celé jeho vnitŤní struktuše; stačil však na některé intimní dojmové sub-
jektivní motivy Sešitu sonet .I zďe jest sice žálrem Macharorym, jehož
sonetu všecky karakteristické znaky rrese zd.e sonet p. Martínkriv, ale
závislost ta nerrí zde vnějšková, jest to spíše spŤíznění vnitŤní. Zďe na-
leznou se nejlepší verše, které posuď napsal p. Martínek' Pan Martínek
dovede vyslovit prinritiurí pocity odboje a levo]ty, nudy a stesku i suché
životní ironie šedě a prostě, ale i risporně a ]<arakteristicky. A v této
slušnosti a čestnosti vlrazové roste i jemu možnost básnického stylu,
která chce b}iti kultiYována a má k tomu své dobré právo.

I)vě nová dramaÚa

1. Mahen ts Jano{tls

Musil jsem stále pii Jarrošíkovi myslit na Hauptmannova x'loriána
Geyera. Píši-li nyní své mvšlenk}, nečirrírn toho proto, abych ubíjel
p. Mahena Hauptmannem. Ále jeu proto, že vnitŤní látková pŤíbuznost
srovnání to vnucuje a že ho nelze obejít, nechceš-li dobrovolně zavitat
zrak pŤed poučením.

I Geyer jest otlbojník jako Janošík.Papež dal ho do klatby a císaŤ d.o
ach1,u. I Geyer bojuje za vyšší Ťád spravedlnostní, za ,pÝangelrium svo-
boďy.. a bratrstr'í. I Geyer jest déclassé: rytíŤ, kter/ voln1im rozhod.nu.
tím pŤeměnil se v evangelic]rého bratra-sed.láka. I Geyer jest duch ušlech-
til1i a umírněnf, i Geyer nenávidí ukrutností, i Geyer jest muž čist1iclr pro.
stieilkri; i Geyer jest viidce o velikén obzoru, nevšední intelekt, člověk,
kter oceůuje, pŤehlédá, Ťadí a znrocĎuje rozpt,j,Iené síly. I Geyer jest
velikyi enthusiast: ,,ein brennendes Recht fliesst durch sein Hetz".
I Geyer jest široká, r'olná duše, plná světlého kvasu a život'ni radosti.
I Geyer drží tuhou kázeĎ' ve svfch čern;ich houfech. Á posléze i na
Geyerovu hlavu jest r'ypsána cerra (a skolí jej lotr, ktery ji chce získat).
A ovšem: stejně hrdě a vzpurně jako Janošík svj'rn soudc ln čelí i pora.
žen1i, uštvan1i a polomrtv)i Geyer sv)im šlechtick}im nepŤátelrim, kclyž
jej byli lapli v past.

Tolikerá obdoba a podoba! Tím poučnější budou rozdíly.
První, co se vtírá tvé pozornosti: Geyer nedostal se do tábora, v němž

tak hrďě a vášnivě stojí, z motivri osobníoh. Geyer ncmstí osobníclr kŤivd
jako Janošík. Geyer od počátku slouží prostě aěci pro aěc samu. V tábor
evangelickfch bratŤí-rebe]ri nevelrnalo ho nic než žizeí pravdy a práva.
A slouží veliké své pÍi prostě, věrně, itčinně a padá s ní a pro ni stejně

, a




