
FranÚišek l..angerz Z|atá Venuše

Dávno nebylo v ěeské literatďe ďebutu ratlostnějšího nad p. Langrovu
Z|atou Yenuši. PÍihlašuje se tu o slovo nejen rozhodnf talent, oprav-
dov rozen/ básník, ale i hodně již vědomé kultury umělecké. Jest ra.
d'ostno pozorovat v beztvarém tápání a neartikulovaném blekotání naší
nejmladší literatury mladého muže, kterf ví, co chce; kter zná své síly
a d.ovede je odměŤiti riměrně k cíli, na kterÝ ritočí; rnuže, jenž zacbázi
stiítlmě se sloYem, zná jeho d.osah i nosnost, sílu emoční i plastickou;
umělce, kt,er! |eomponufe optavďu své práce a staví je; cití kouzlo zákon.
ného, laclného a zaokrouhleného organismu, čar věcí dobŤe rostl1ich
a uzavŤenfch; básníka, kterf vypíjí skoro jemnou citlivostí život, ne aby
mu poďehl, ale aby mu ualezl stylové rovnomocniny a nadal jej sou.
stavnou Ťeěí formovou.

Pan Langer má nejprve to prius, bez néhož není plodného a silného
umění: bohatou, jemnou smyslovost i smyslnost, var krve i kvas pÍed.
stav. Ty jsou jako teplá prsé, bezniž nem že vyrúst žádnávegetace, ani
básnická. Pan Langer má však i obrazuost, která dává rozpučet se a loz-
rťrst se těmto zárodkrim, obraznost, která vystŤeluje bohatě na všecky
strany a splétá se v košaté koruny. Zma|ého a náhodného podnětu do.
verl'e vyvést,i pan Langel svou obrazností celou bohatou dějovou spleť,
Íftvat živj,, teplf, smysln1i a vlnící se. Jeho práce dávají neběžnou ilusi
života, jeho pohybu, náhodnosti, d'obrod.ružnosti i nestálé mihotavosti.
A pŤitom má tento básník ještě cosi rytmického, smysl pro cykličnost,
pro souběžn1i vzoT' plo souměrnost až clekorativnou. Jest tu činn1i nejen
silnf a temnf, spáclnf proud vrile, ale i intelekt ovláctající a tŤítlivf, kter
zasnubuje dílo podvětlomí s jasnou hrou obraznosti.

Za lécbto okolností dílo p. Langrovo píin|aiwi životu. Á jest to ra-

dostná podívaná, tŤebas se ďají mysliti vyšší formy tohoto pŤitakávání,

rrcž ktité podává posud p. Langer' a tiebas tato životní rad.ost není

u p' Langra zatím nic jiného než harmonie dobrého mechanismu, opojení

zistroje d'obie pracujícího. I tak jest cenná: jest to klacl a já, milenec

klasicisrnu, věi'ím snad trochu primitivně, že klad, byé nižší sféry, jest

užitečnější a tím hoďnotnější než sterilní, byé vyšší zápor. Kladná, ta-

dostná pclarita knížky p. Langrovy jeví se ve zvláštní krásné dťrvěŤe

v tělo lidské, jeho zdraví a jeho instinkty, v kultu jeho u]<onri generickfch;
.- jsou místa, kde smysl ten dostupuje náboženské skoro obŤadnosti.

Zďe jest hledati wcholy knihy.
Tím neníním tajit ani sobě, ani autorovi nebezpečí, která jej ohrožují.

Místy cítíš jakousi ríponkovitost obraznosti p. Langrovy. Jscu zde práco
-- nejpatrnější jest to na ,'Loži čtyňanctělíčkovém.. _, které nemají

poslední nesporné nutnosti ve svém vfvoji, _ a, prduě tato nutnost jest

styl, a není, j,í,m nic ji,ného' Práce, které uvízly v nižší sféie d.ckorativnosti

a pouhé zajímavosti. Práce více méně rozkolísané, v niohž nepokryly se

a nesplynuly vjedno vrile a intelekt uměleckf, mechanism poďvěclomf
a zánrěr stavby. obraznost páně Langrova mohla by zplanět, kdyby jí

povolil básník uzdu. Bud.e tŤeba stupůovati a síliti vťrli, aby z lebez-
pečn cli darri pŤíznivé náhotty vyved.la spolehlivá díla vědomého bá.
snického školení a umělecké methody.

Pťrjde tu konec koncri o problém ethickf. Prijde o to, zvítězí-Ii talent
v člověku nebo genius; pŤíroda nebo kultura a umění; improvisační ná.
hoda nebo zákonnost.

Zatím jsou tyto vahy trochu pŤeilčasné: p. Langer jest v tom blaže-
ném sta,cliu, ktly obojí drží si rovnováhu a kdy všecko jest možné: nej-
vyšší i nejnižší' Jest to stav jakési rajské nevinnosti a lhostejnosti.

A toto kouzlo - které se nevrací - tísní se jako vrině nad jeho první
knížkou a lpí na ní. To učiní ji a udrží ji tlrahou rYadě pravfch milovníkri
poesie a dr.ažší snaď než pŤíští knihy p. Langrovy, byé větší a pevnější'




