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Básník rodu villonovského nebo verlainovského jest p. Karel
Toman. Nepíši těchto dvou slov ve smyslu, v jakém by jich užil
feuilletonista: vnějškově, životopisně. U mne mají smysl jin1i':
literárně kritickf . Chci tím Íici, Že básnické ctnosti p. Tomanovy
jako Villonovy, jako Verlainovy jsou v sledkem děje záporného:
pÍekonané rétoriky, scholastiky, reflekt,ivné konvence, jež všem
tňem rrizn m zprlsobem ukládala jejich doba. Všichni tŤi zápasili
o své básnické jd, které bylo pňím1im teplfm qflevem jejich irÍ
lidského, o vfraz svého srdce a svj'ch smyslrl s rozumem velmi
složitjrm nebo velmi vtíravfm, s dialektikou často ripornou;
někdy jí podlehli; ale tam, kde jí unikli, kde jí odolali, dobrali
se tÓnri tak melodick1fch, že se na ně nezapomíná.

V tomto sešitě, kte1f jest čtvrt1f v díle p. Tomanově, jsou
básně po svém uměleckém rodu trojího rázu. Nejprve básně
reflektivně dekorační, které, často velmi bystŤe nebo pregnantně,
shrnují děje duševní v cosi jako sentenci, epigram, pointu. Jako
pŤíklad strij zde z LéLo knížky ,,Smutek dilet,antr1... Pojetí není
zde pÍímé, bezprostiední: stalo se mediem rozumu' určilo je dia-
lektické chtění. Tyto básně nejsou proto riplně vybaveny z jakési
chladné mlhy; ani tam ne, kde cht,ějí b ti žhavé.

Po druhé: jsou zde básně, které jsou jakousi epikou vnÍ[Ťního
života, v nichŽ básnÍk ve formě vzpomínky nebo apostrofy vy-
pravuje své životní episody, akty, děje. Všude tam, kde děje se
to s klidem, bez pŤeryvrl, bez rušiv ch intermezz, věcně, su-
márně, kde jest' to uzavÍeno v plyrrnou, pŤehlednou linii, vzni.

kají krásná čísla mocného dechu, pokojná i vfrazná zároveř.

Tak Hedua, ta, s níž ,,ve městě cizím u jednoho stolu chléb
skoupf chudoby jsme jedli sp.olu".

A dnes je mrtva. Prostá tÍeslice,
macošky, netÍesk nad hlavou jÍ rostou.
Mák divokf tam v slunci plápolá,

ill'l ll: llLl.ilu."ť'f;,ffJttni tich a
jen moje srdce buší. Ještě dfchá -

Ne, věru, to nepsal mal]il lyrik. KaŽdé slovo má svou nutnost
a suírd jako kontura, v;n'ytá nožem, jehlou.

Téhož rodu jako jesL Paííž, pojatá jako apostroÍa, jestzvláště
Poutníce. Zde jest' citovf odstup větši než jinde, kontura prri-
svitnější.

Na prahu domu v stínu věrnfch strom
vzpomínka sedá se mnou za soumraku,
Ieč netesknÍ. PÍed soudem drahjch zrak
si nevyčítá. Často v podveěer
provázÍ tebe do dalekfch měst'
ochotna biímě žalu s tebou nést
a do pílstavr1 s tebou jde v mlh šer
a šeptá tiše: Bon vent, bonne mer'

A tňetí druh: básně písĎové, jejichž lyrická situace byla hned
od počátku tak jasná a celá, žebez media, pŤímo, slila se v cit,ov$r
vlrraz, v zpěvnou krripěj, v typickou melodii. Nejsou tato čísla
nikde prostá a prrlhledná ve smyslu názorové jasnosti lidové
písně; a dobŤe jest, že jest tomu tak: život smyshi a srdce bás.
níka-int,eligenLa z počátku dvacátého věku, velkoměšéáka, kter$r
prošel rafinovanou kulturou pozdní ripadkové doby, není a ne-
mriže bfti životem venkovského chasníka. Často tedy u Tomana
pod první vrstvou leží vrstva druhá, lomená, a teprve souhra
jich dává melodickou nebo harmonickou linii; a opakuji znova'
tak jest to dobré, poněvadž pravdivé, autentické, bez chtěného
koketování s jakfmkoli primitivismem, jenž by nevedl k ničemu,
než k plané dekoraci á rebours. Tato čísla knihy jsou mně nej.
milejší; v nich vidím těžiště a vfznam tohoto básnického sešitu,



kterjl zná vzácné umění zámlky a zkratky. Sem náleží P isefi, iejiŽ
konvenční motiv rozstupuje se zde v širé mučivé disonance;
a dále V ííinu s hudbou rozryvně plnou a naléhavou; Mlailemu
slunci s refrénem mistrně zobracenfm a vykoŤistěnfm, v němž
jest něco z villonského echa; Sentimenlalita, Majdk a HIas noci,
vesměs básně ryzí v kresbě, vykvašené jako temné víno, uza-
vŤené jako živá bytost.

F. Y. Krejěí: taroslav Yrchliekf

Není nic pŤíjemného ani snadného, psáti dnes monografii
o Vrchlickém; jest možné pochybovati o tom, není-li podnikánÍ
takové pfedčasné, neboť není vykonána posud nutná pŤedběžná
vědecká práce, na níŽ musí státi synthetická essay' ač chceJi
státi pevně a prisobiti pŤesvědčivě. Jinde básnickf zjev té mo-
hutnosti a té bohaté problémovosti jako jest Vrchlickf byl by
již desetiletí a desetiletí šetňen, studován, rozbírán positivn mi
methodami filologickohistorickfmi. Jinde byl by jistě dopo-
drobna určen poměr jeho k jednotlivfm velik m mistrrlm bás-
nickfm, z nicbž se inspiroval; jinde byla by jistě vypsána již
genese jeho nejvfznačnějších knih a byly by vysledovány pra.
meny jednotlivfch jeho básní; jeho jazyk, rytmika, obrazivost
básnická byly by jinde jistě jiŽ zevrubně zanalysovány; ano
i zprlsob tvorby jeho a komposice byl by Íešen na základě ruko-
pisri a jejich variant. Zatlm však není ani naděje, Že tato práce
tak naléhavá bude brzy vykonána! Nejeden z mladfch literár-
ních historikrl odborně školenfch, kterf by k ní byl po své pro-
fesi pňimo povolán, ďává pÍednost pŤed těmito obtížnfmi a prac-
nfmi rikoly _ literární kritice; píše raději kroniku běžné beletrie,
nic nedbaje, Že prozrazuje tak po pŤípadě své chatrné vzdělání
estetické a svou obmezenou chudoduchou retrogradnost, ne-
schopnou pochopiti nové formy stylové a vfrazové, svrij bez-
zásadnf impresionism, kterfm kdyby chtěl spravovati se ve
svém oboru vědním, záhy byl by tam pŤiveden k riplnému
bankrotu.




