
144 epochy quattlocentové stáli malíii vědci a badatelé, Paolo Uccello nebo
Mantegna? Mám uvést jméno Lionarda da Vinci, kterf i v umění svém
byl ryzí intelektualista, byl po dnešním názoru spíše uěencem a bada.
telem než umělcem a tvrircem, byl cluch deduktivnf? VŽclycky na po.
čátku každé doby v/vojové spl1ivá umělec s vědcem vjedrro. Kladouli
se základy, musí je klást všude matematikové a konstruktéŤi.

Nerozhodoval jsem nic o umělecké hoďnotě děl, která posud poďali
expresionisté, a nechci o ní rozhod'ovati ani dnes. Chci jen napověďět
opravdovému čtenáŤi, jak se dobrat oďpověďi na tuto otázku,

V pochybách rád pŤipomínám si slovo Diirerovo: Prav1i umělec jest
anď,tíně pln tvaru. V něm jest kriterium pravé malby. Jen ten jest malíŤ,
kťlo vidí vnitŤním duševním zrakem, jako jen ten jest hudebník, jehož
nitro zní melodií a z jehož nitra vylévá se hud.ba, která rozezvučujo
vnější svět a strhuje jej v souznění. Kdo nenosí své formové pratypy
v sobě, nenalezne jich nikďy ve vnějším světě a bude z něho jen sbírat
a pracně skládat chaos zrakov ch vněmri a dojmťr. Jeho plátna mohou
b)'t plná, napěchovaná těmito sesbíran mi nebo vypozorovan1imi ďojmy,
a pŤece pustá a nezabydlená uměleckou formou: neboé ta neleží nikde
ve vnějším světě.

Řekl jsem minule, že se mně expresionistickéobtazy nelíbí. opakuji to
i dnes. Ale musím dodat, abych byl zcela spravedlivy, že pŤcsto nemohu
na některé z nich zapomenout. Jsou mezi nimi akordy linií, stavby tvár.
n}ich prvkri, které se vnucují tvé pozornosti a neusťuptt1i z t,vé paměti.
Á to je dobré znamení. V tom je slib pro buďoucnost.

Mnohem hriŤe _ a vlastně jedině zle _ jest s těmi obtazy, které se
ti dnes líbí' jimiž jsi dnes okouzlen a jichž za tyďen zapomeneš a z ntchž
nemáš za měsíc nic než vzpomínku na jakysi pŤíjemnii dojem stejně
bezobsažnf a mlžn.! jako vrině některého parfumu.

Karel llrrnkf: Verše inÚimní

Adolf Veself: Řeě země

V doslovu ke sqim Veršrim intimním vyslovuje p. Hork1i jako své
nezviklatelné kredo zásadu, že ,,co je napsáno, není básní..' Že iento
nihilisnr je nejen krajně nebásnick , ale také absurd.ní, není tŤeba doka.
zovat; prav}i básuík véŤi a musí věŤit, že mri'že vykoupit z pomíjejícnosti
i nejprchavější svrij <lojem a cit a zajistiti mu kus věčnosti, vzneseJi jej

tlo vyšší sféry básrrické i umělecké formy. A|e a tomto kredu pŤihlásilo se,
zďá se, bezděky sebepoznání: o verších p. Horkého platí opravdu, že ne.
jsou básrrěmi. Jsou to r;imované ťeuilletony, jsou to zveršované causerie,
vfpady i nápady a snad i lcccos jiného ještě, jen ne básně; k tomu schá"zi
jim vyšší nutnost formová, která činí z veršri. právě básně

Pan Hork jest jistě obratnf, bystr1i a temperamentní novináŤ: nalezl
si svou ne právě írzkost]ivou manfru pro invektivu i glossu sociální, pro
tok, rozhorlení, pošklebek. Viďí častc věci hodně povrchně - a jíž t'o

získává neomylně sympatie široké obce čtenáŤské; a vyslovuje své soud.y
vždycky pestŤe a hlučně s věďomím neomylnosti, což je také vyzkou-
šeny prostŤeďek, jak strhovati. Liclé nestojí o to, abys jim Ííkal něco,
co jsi sám cel1im sv1im vnitÍním ťrsilím poznal; lidé clrtějí jen, abys po-
věděl nahlas a co možno hlučně a pevně, co si myslí sami a co vědí sami.
To1] celé tajemství rispěchu a popularity. Bylo, jest a buďe.

Buďiž mně rozuměno. Nechci a nemohu upírat p. Horkému ani jako
veršovci talentu nebo temperamentu a velvy. Nikoliv' Jsou strofy
a stránky v jeho knize bystie myšlené a vervně vyslovené, stránky,
které mají jakousi kŤepkost a ritočnost, jakousi jiskru neb jak1ísi trysk
a spád, - jenže všechen tento talent jest na neštěstí záporn,! a básnicky
i umělccky korumpovan1i' Světélkuje, ale nesvítí; blyskotá, ale nehŤeje;
&áždí, ale nepod'mařuje; rozkláďá jerr, netvoŤí.
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146 Pan Hork1i jest novináŤem i ve svfch verších _ a to vysvětluje

všecko. Sapienti sat.

Y prvním čísle své sbírky, v Noži, kter1r jest nejvíc ideovou zpověd'í,

čtu takové tázory:

neb každá prostá rána,
prostorem diktovaná'
má pevnf, ostrf cíIl

nťť}::;,*?,;W,,
ten ni,ltrlE nechYbil.

Yraždit zbytečné chodce - v tom vid'í pan Hork1i heroism. Mně se

to zďá heroism velmi pochybnf a slovem: papírovf' A takov1imi papí.

rovj'mi pízarrri, nezdrivodněnfmi věcí a vypočtenj'mi jen na dojem

velmi povrchní, hemží se jeho knížka.

Y téže básni o něko]ik stránek dále čtu verše:

Slyš _ ptáěka slyším pípat.
Ráz! Jedna, dvě, tŤi! Vfpatl!
Zapomeú ptáčkn'! Tni!
Zpěu pí ekd,ží-li tzduchu,

ff$::3"ť}:*:*i'"
Jak rnri.že zpěa pŤekážet vzd'uchu? Není to všecko absurďnost, není-li

to něco horšího' totiž nejemnost citová?

Á tak moh1 bych citovat snacl pťrl knížky a ,lkázaŤ,la iadě prYíkladťr

ptázďnépozérství rrebo povídavost nebo banálnost nebo m]havé pohod.lí.

Pan Hork}i naučil se pŤi svém metieru jakémusi plakátcvému stylu,

dá-li se tomu \'úbec Ťíci styl. Jde rnu o to' zastavit širok1i dav, upoutat

pozornost. Proto stŤíká vedle sebe hrubé pestré skvrny; odtud ty pitvorné

tfmy, zachycené honbou neméně kŤivolakou a pitvornou; oďtud v1iraz

nepiesnf, neriměrnf, nehoráznf nebo buršikosně nahozenf; odtud časty

nedostatek vší komposice, pohodlná a rczkrlížená stavba básní; ocltud

i jazyk nelogick a vrtošivf, neprokreslenlf a nezvážerlÝ. Áby se neieklo,
. že kŤivdím: na Str. 3 napsal p. Horkf ,,Po dlce chvějnou dlaní / jsem

žádostivě chyt!,, Po dfce mohu jen sáhnout a chytit mohu jen d3íÁu!

Na str. 15:,,Své všecky knihy dal bych, brachu, rád. ošorr,c jeďné Vaší

tiché kantiléně... Pan IIork1i chtěl iíci, že by dal všecky své knihy za 14?

íeclnu kantilénu jakéhosi pŤítele-pianisty. Na str. 12 čte se tato neho-
tá,nost: ,,Žá,|íte, braši, na ten kousek prsti / a chcete uyhnit s požitkem
sv j sen... Prosím: vyhnít svrij sen! Na str. 26: ,,PŤed.ivo ďéjitíhou wcho.
I,,ilo,,, PÍeďst,av si to, kdo doveďeš, ,,Kďyž liďslr1i t,vot, ď,lebožích stvoŤen
lící.. (str. 31). v Písmě praví se krásně a jasně, že jsme stvoŤeni Ě po.
době boží. Seznamem takovjch monster mohl bych vyplnit sloupce
a sloupce.

Nepozastavoval bych se nad. takoqimi nešlechtěnostmi w1irazorJimi,
kďyby byly v knize v1ijimečnfm lapsem. Ále ne: jsou pravidlem a udávají
táz celé knihy. Takto psáti smí se opravdu již jen v Čechách - i v Ně.
mecku jest to již nemožné. Jinde básník jest básníkem jen za cenu d'u-
ševní i vytazové čistoty a ryzosti, za cerrv stupřované jemnosti a pozoT-
nosti myšlenkové a jazykové, za cenu melod.ické zákonnosti, huďby
vnější i vnitŤní. U nás soudí se neustále, že básníkem nemťržeš b!t, bez
nedbalosti a buršikosnosti v razové i citcvé: v tom jest praktickf dri.
s]edek opovrhování vším pedantstvím. Básník je voln1i duch a pohrilá
všemi hnidopichy! Všemi kantory! Jest ,'pŤirozenf.. a ,,bezprostŤed.ní...
Jest syn Mus a zpívá, jak mu diktuje inspirace, jak mu káže chvíle na-
ďšení! A buduje se, je-li tŤeba, i theorie o básnick1ich licencích. Básnické
licence! }Íimochodem vzpomínám si, jak jich nenáviděl zvěčnělf Detlev
von Liliencron. To nebyl jistě peďant ani kantor, a pŤece souilil, žebá.
snická licence není než ,,Eselsbriicke.., hod'ná dost pro literární čtver-
nožce. A jak bylpŤísnf k sobě i k jinfmtento člověk o kypící duši! PÍísnf
gramaticky, pŤísnf technicky' pŤísnf vlztazové - piísnf do pedantismu
a hniďopišství. on - básník kypící duše, básník životních radostí a ži-
votního jasu! Pohádkou znělo by to našim geniálníkrim a t'. ?v. volnfm
duchrim.

Stojí za povšimnutí, že privodcem tohoto plakátového stylu v poesii,
této zhrubovací man1iry jest p. V. Dyk a žá p. Horkf navazuje často
pŤímo na něj. Čti tiebas báseĎ ,,Město.., celou fakturou, vfrazem, tech.
nikou Dyk.

Ležel jsem vprostÍed ornice
a znal ji jako ti červi.
Byla to dobrá' kondice
pro špatné nervy.



Na tom však málo záleží.
Lze časem piivyknout vitrám.

*"*""ť#i'l*nábÍeží.
A o několik strof dál:

Cosi tu straši' Snail tu šla
jakási vina, všg vraždíc.
Člověk by v"fsk, však vrilo zla
naů hrozí z ďaždic.

Právě tak klade p. Dyk nesrovna|e abez pÍechoďu ved'le sebe detaily
hmotné a pojmy mťavní nebo filosofické; právě tak rozsekává strofu
v mosaiku větnou i pied.stavovou; stejně násilně svazuje abstrakta
s konkretními detaily (,,Vule z|ahtozí z ďIažďic,,); stejně nejasně napo-
vídá jakési tragické děje a katastrofy, stejně si hraje s mystikou (,,Cosi

tu straší. Snad tu šIa jakási vina, vše wažďic,,); stejně razí v Sentence
slavnostního vzhledu zkušenosti zcela všední a prázdné (',I,ze časem
pŤivyknout vinám..). Stejná methoda vět okleštěnfch d'o nesrozumitel.
nosti, stejná soustava divoce rozhozen1ich slovnfch skvrn. Plakátovf
styl: chce zastavit tozt'tžitébo chod'ce, podmanit nepozorného kaváren.
ského čtenáŤe. To nejsou strofy o souvislé vnitiní melodice, do níž se
musí čtenáň vcítit a jíž se musí vzďát pozornou soustieďěnou myslí. To
je jakási lyrická clemagogika, která chce vítézít strij co strij, a proto

musí volit prostŤedky tomu oďpovídající: že nemohou bj,t ryzí a cuilné,
plyne, žel, z véc| -

Homo novus' p. Ád.olf Yeself, píše většinou vkusné verše, tvoŤené
s tictou k básnickémuvlrtazu, snažíci Se o tu melodickou logiku, která je

bytostnym kouzlem pravé lyriky. Ále to všecko: vkus' dobrá vťrle, ri'cta

a snaha jsou jen kvalíty záporlé;vlastních kladnfch kvalit, veliké vnitŤní

nutnosti a celosti stylové, vnitiního tvrirčího imperativu básně jeho po.

sud nemají' DaŤí se mu posud' mnohem lépe jodnotlivé strofy než eeLé

básně; a cizi echo, tu karáskovské, tu neumannovské, byvá príliš vtíravé,

abys rozpoznal pod ním vlastní duševní melodii autorovu.
Pan Áclolf Yesel;i jest typick/ básník naší nejmlad.ší generace. Mladf,

literárně i umělecky r'zdělanÝ muž, kteif hodně ěetl a většinou dobŤe

četl a jenž vychoval si tím slušnf r'kus. Á tím jest možno vystačiti také

pro začátek pŤi tvorbě privodní. ovšem jen pro zaěá,t,ek, neboť poztlěji

ikáž",", že neni pravjch básní bez rozhodné Lvitěi síly, bez mravního
jádra, duševního zušlechtění a opravdovosti, bez naléhavého vnitiního:
mwsí,m tu'rly, a ien tuď,y! Této veliké vnitiní nutnosti, která jediná tvoŤí
styl básnickf, není posud. ve verších mladého básníka moravského. Jsou
to posud verše vzd'ělaného a vkusného muže, psané v kultivovaném ja-
zyce, jejŽ si mladf ne nenadanf a nevnímavf autor osvojil beďlivfm
a láskyplnfm studiem a lrterf básni za něho ěasto sám: ueboé takovorr
osudnou a pamětihodnou vlastnost mívají již kultivované jazyky, v nichž
bylo hojně básnicky tvoŤeno. Tak v Italii v xvII. a v XVIII. století
nebylo snad. vzdělance, kterf by nebyl napsal za život několik obstoj.
n/ch, formálně bezvadnfch a často i pÍíjemnfch sonet : svést slušn1i
rnadrigal patŤilo k tlobré v;ichově jako umět tančit, šermovat, hrát v míč
a jezdtt kořmo. Nestavím p. autora meztt,yt,o literární hračkáŤe; nepod-
ceĎuji opravďovosti jeho snahy: soudím jen uměleckou hod.notu toho,
čeho posud dosáhl. Á tu jest nutno Ťíci: posud jeu uměleck1i prrimysl,
tiebas ne neušlechtily, _ ne umění samo.

149
148




