
resp. odvislosti pojmem organičnosti, t. j. drisledného a typického
vfvoje určit,fch motivrl a postojrl? To zdá se mně b ti kriteriem
mnohem pňesvědčivějším a prrlkaznějším, ano konec koncrl je-
dině pr kaznfm.
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obě knihy dávají ti možnost určiti a odhadnouti definitivně
básnick zjev p. Adolfa Veselého, alespoř v jeho dnešním období
vfvojném; a odhad ten nenÍ pÍíznivf pro autora obojí sbírky.
Jest dnes již bezesporné, že p. Adolf Veself jest sice duch značné
vnÍmavosti literární i duch jakési dojmové vznětlivosti a jem-
nosti, že jest i člověk, kteqÍ osvojil si určitf vkus, jímž metho-
dicky soudi a hodnotí věci životní, ale že jeho síla v1frazová
a tvrirčí není mocná: jest z požÍvatelrl a rozkošníkrl uměleckfch,
nez t v r c .

,,Kniha lásky.. má podtitul ,,kruh čtyÍ básní epickfch.., ale
opravdové poesie epické v knize není, ba není tam poesie v bec:
jest tam jen dekorační umění a uměleckJr prrlmysl. Již tit,uly -
,,Ruth sbÍrá klasy na polích Boozov1ich..., ,,Salome tančíc dává
na odiv svou krásu Herodesovi.., ,,Judith osnuje pomstu rodu
Assyrskfch.., ,,otevňené okno na zahrady rozkvetlfch jabloní..
* ukazují, že autorovi tanula na mysli vždycky jediná scéna,
jedin obraz, jedinf hmotnf postoj, kterf obšírně popisuje s ve-
likfm dekoračním aparátem slovním. Koncepce jeho t. zv. básní
epick ch jest ryze statická: jest to vždycky jedind scéna invence
velmi pochybné a někdy banální, z niž rozpÍádá autor svou bá.
selí, a umělecké komposice není nikde. Vezmi tŤetí číslo cyklu,
,,Juditu.., a zděsíš se mělkosti její koncepce. Judith p. Adolfa Ve-
selého není ani Judita biblická, rekyně sebeobětovné lásky vlas-
tenecké, ani pathologická Judita Hebblova, Žena pokoušená
snem velikého činu, k němuž nemá sil, Judita p. Veselého jest



142 prostě Judita banální: mladá, krásná,'Života chtivá divka, která
utekla z bázné pŤed morem z ob|eŽeného města a za erotickfm
dobrodružstvím vešla do nepŤátelského tábora a zahouži nejprve
po objetí králově - neboť král a ne ' Holofernes, vridce jeho,

obléhá u p. Veselého Bethulie _, aby jím byla nakonec zhnusena
a vydrážděna k vraždě svého brutálního milence a hned nato
k několikastránkové pŤíšerné deklamaci o svém mstném poslání
pohlavním _ k deklamaci známého tenoru, mÓdního v české
poesii pňed desíti až patnácti léty, v době kultu Przybyszew.
ského: ,,Chce zhoubu dštít strašlivou, pomstychtivá, v mužri plen
své tělo vilně dá a v horkf klín neché padnou zástupy jak ko-
bylky, neché víŤí kolem ní jak noční hmyz kol světel záŤnfch,
vábnjlch zálud ti muži jako psi v hon smyslnf, když štvát je

bude bokri pohyby! Neché pálí, žhne a rdousí bez konce pohla.
vím jako risty žhavfmi. Mstít bude se za citrl nerikoj, za těla
svého kruté zajehi sveŤepou vášní, za dnri rozkoše v noc pud
zběsilosti vyštvaná!.. Poslední číslo cyklu jest koncepcí a místy
i v1irazem velmi těsná parafráze Mallarméovy ,,Herodiady..:
mladá krásná dívka z velkého světa opovrhne životem rodinnfm
i štěstím mateŤsk1im i poslánÍm uměleckfm i rozkošl libertinage
velkosvětské a zavírá se do kláštera s asketickou exaltací a s filo.
sofií krásy, která jest pŤevzata pŤímo z Mallarméa: vrcholná
krása jest neplodná, odkvétá marně, jen sobě k melancholickému
divadlu. ,,Pro sebe samu hovoŤit jak pramen ve skalách za.
mlklfch, jenž opuštěnf si zurčí věčnou písefl monotonní do ticha,
v němž hlas nezněl lidskf. Sama kuést cudně, maťně, samd, pro
nikoho.,.,,A nad vše tělo svoje netknuté, neporušené a dívčí jak

bilou hostii zdviženou k slunci nad světa zahradami pŤevést
k věčnu. Mámivé, vonné, bílé, opojivé, pod zrakťr hledem chvě.
jící se mrazně, pod zkázy myšlenkou se tetelící jak mládě drav-
cem náhle pŤepadené, to tělo svoje krásné, lásku šatri, své pa-
nenství!..

Své náměty trakt,uje p. Adolf Vesel blankversem patrně
v tradici Zeyerově a poněkud i Karáskově; ale blankvers p. Ve-
selého nemá nic z toho, co činí někdy krásu blankversu Zeyerova,

byÚ nebyl rytmicky bezvadnf: jeho kouzlo zvláštní nevinnosti

a naivnosti, které kvete fabulistikou jako šípek planjrmi rtižemi.

Blankvers p. Veselého jest často pÍetíženf dekorativnosťí a de-

koraLivnost,í, ne nejlepší, nepňíjemně bombastickou, která pŤi.

pomíná pŤedvčerejší vídeřskou secesi. Abych karakterisoval

zvláštní dusně smyslnou, pŤeherodesovanou uměleckoprrlmyslo-
vou man;iru p. Veselého, povšimnu si zde prvních dvou stránek

,,Salome,.. ,,Tam v hlučném kvase čas rozvil se jak rrlže za dnrl
léta, souhvězdl ranní v dáln1i zenit vyšlá se v z]atě číší zrcadlila
tňpyt,ně a a plochdch uína matně ugleptala iak rdng a mase mista
rudd, žIutd,... Aby tato optická hra byla vrlbec možná, musila by
hodovní síů b;fti nejprve bez stŤechy; ale i pak: jak mohu jemné,

mihotavé, duchové zrcadlení hvězdy pŤirovnávati k takovému
těžkému hmotnému ději pathologickému! To jest pestr1i siláckf
bombast špatného vkusu. A item: ,,V té síni ticha, jež tu s hrrizou
pŤešlo po síni hodovní, jak zardousena ruk pádnou duoiící že
chaěť se zddla _,,. Postrij, poutníče, a rozyaž si laskavě: síů jest
zardousena dvojicí ruk! (Toto siláctví zalíbilo se p. Veselému tak,
že opakuje je s malou obměnou v ,,Interieurech.. str.20: ,,Po-
divná chvÍle pokoj zahrdlila,,,) A jiné banálnosti na jediné stránco
(19): ,,jen Lém, již fiader kou zkoušeli prduě sugch stolounic, žert
luznfch, blaze bylo., _ což jest věru klasicistická perifráze za
velmi triviální akt hmatov;i - ,,uprostŤed spoust, jež vírem po.
hltila vzduch síně jako ue trgcht!í se náhle a nečekán jak pokyn
ztišující t,y živly bouŤe rozpoutané, králriv hlas mocn;f ozval... . .
A pňedtím ještě, ze str.18: ,,a gesto, jež je provázelo družně,
groteskně ztuhlo, ustrnuvši v prázdnu, v níž náruč rozpjatá, jeŽ
toužně zvala k objetí, kt,erás' řadra odhalená tak ndhle dala
obraz potdceni,v té chvíli také snaha políbení rist mnoh1 ch cíle mi.
nula se trudně... Technika a veršová sciencep. Veselého, ačkoliv jí
věnoval velmi mnoho risilí, jest,, jak viděti, posud velmi pochybná.
Již Byron věděl, že psát,i blankversem jest velmi nesnadné, ne-
snadnější než jinfm veršem, poněvadž ve strofě jeden verš pod-
poruje druhy, kdežto blankvers stojí každf o samotě a musí bfti
sam dokonal . PÍečteš-li si za sebou tyto tŤi jambové blank.
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144 versy: tak náhle dala obraz potácení _ v té chvíli také snaha
políbení - rist mnoh1fch cíle minula se trudně - neubráníš se
dojmu jakési bezděčné komičnosti.

Také poměrné vnějškové jazykové korektnosti, jaké dbá vzor
p. Veselého, JiŤí Karásek, nedostupuje jeho epigon. Jen několik
dokladrl nejemného jazykového cítění p. Veselého: ,,však lítost
byla to hluboká se všemi sv1fmi z druhdg,, (48), ,,a osLré mdug
perut,Í dvou.. (20), ,,To sníc pak, blaze bglo ii,, (l2),,,svět Se za-
točil jí náh|e píed hlauou,, (l2).

Cennější a v;íznamnější jest druhá lyrická kniha p. Veselého

,,Kniha interieur .. pŤesto, že nedodržuje své intonace a Že ne-
organicky a nestylově mísÍ pantheistní a pleinairovf naturism1,
kde inspirátorem p. Veselého byl St'. K. Neumann, s melancho-
lick1fm ilusionismem, s poesií zmaru' nicoty, marnosti a pÍešlosti,
s noťou pesimistického a morÓsního spiritualismu, kde jde zŤejmě
stopami Karáskovfmi a Hlaváčkov;imi; piesto, že ani tato kniha
nemá architektoniky ani stylu, nfbrž jako vešker m a jedinfm
kladem mr1že vykázati se někde jen zjemnělfmi náladov1imi od-
stíny a za opravdovf tvrirčí objev a novf tvr1rčí zor pňináší jen
drobné nálezky slovně- a duše malebné; píesto, Že jejt kresba
a tok linie melodické nejsou nikterak čisté a ryzi a pŤesto, že
takéljzde jako dělník veršovJr p. VeselJ' pŤíliš často nedost,ačuje.
Takováto drobná bibelotová poesie, cele umělá a morÓsně ilu-
sionistická, má jako conditio sine qua non největší pŤesnost
a zhušt,ěnou kouzelnost v;frazu, neustálé tours de force, mate-
matickou neomylnost formy a techniky: pesimistická ironie,
kterou jest nesena jako svou inspirací, jest právě v kontrastu
absolutně dokonalé formy, uzprisobené pro nejkladnější poselství
věčnosti, s obsahovfm nihilismem. Ale co ňíci pětiveršové strofě
(i inspirací a melodikou odvozené z Baudelaira) v ,,Taedium vi-
tae.., rJ'mované jen sporadicky a zcela nepravidelně, beze vší
symetrie? Co ňÍci pitvornému bludu p. Veselého, kter1f pokládá
spŤežení: noční _ skočn;f; válečně - báječné; lačn - začni;

hledáme _ vyslané; otevŤenfm _ vŤením; lačn$ _ renesanční;
svoje - kuje at,d. za rfmy? Co ŤÍci laxnosti technieké, která si
dovolí v poslední básni ,,Interieur.. beze všech drlvodú z 11 strof
čtyfueršovf cb a) I strofu nerfmovati vribec; Ó/ 8 stroÍ rfmo.
vati schematem o b a c; c,/ I strofurfmovati schematem a b c b;
d,| l strofu {movati schematem a b a Ó? V básni, která jest
finalem sbírky a chce syntheticky, se slavnostním drlrazem vy-
sloviti ilusionistickonihilistické pňesvědčenl a kredo autorovo,
pr1sobí taková laxnost pŤímo vražedně. Nebo co ffci nedbalfm,
nevykvašenfm a pohodlně kalnfm a roztffštěnfm strofám bez
reliefu jako jsou tyto zde: .

Pokojně nezemru, se zničím,. 
aě zemňít chtěl bych válečně.
To bude v letnl den, kdy požár
nad krajenr vznttÍ ďunce báječně'

Do věčna láska ehimerická
se vzdouvá tuŽbou _ ohně praporci _
za hvězdnfm životeml Tak bylo
na počátku, tak nechť je na konci l  (Str. 12 a l3.)

Nebo co ŤÍci této sloce:

Dnes je tak stadko v ovzduší, nob Jaro
už pŤiŠlo potají a na vfzvědy;
jak rek je země kosmatf a snědf,
jenž potňel škt1dce své, ty sněhy, ledy.

Nic, než že jest to nedbalf a pohodlnf Hálek, do slova a do
písmene Hálek, a že artista-ilusionista, jímž chce bfti p. Adolf
Veselj, po takové sloce zt,rácí právo na-svrlj program á na své
kredo..

Lyrika p. Veselého jest dnes anachronism, postavíš-li se na
stanovisko vfvojové; obě knihy datují p. Adolfa Veselého o deset
az patnáct let za dnešek, jako epigona, prodlužovatele a rozÍe.
ďov'atele generace dekadentně ilusionisticté. Za jinfm cllem nese
1.$11sni nejmladší poesie česká, za cílem mně mnohem sJEn-patičtějším; dnes mluví se o vitalismu a intuicionismu; touží se
obejmouti co nejvíce rytmiky životní, zajmouti co nejvíce jejího

10 Ktžtžcké ptojeua g
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1 Toho rázu jsou na prÍklad: ,,Země probouzÍ stajené síly.. a ,,Veěer ve Žních..



r46 vášnivého pÍíboje, naplniti ji nepokojnfrni a mučivfmi plameny
nitra, odvažujícího se planouli v tahu větrrl lrosmickfch; nitra
neschopného intqriérového pobodlí a interiérové' statiky všeho
druhu a zprlsobu.
. Ale pÍei všecko, buďtež mé osobnÍ sympatie jakékoli a nestež

se kamkoli: nevěŤím v privilegovanost žádného'9měru, a nenÍ
posice, není místa, budiž sebepochybnější a pochybnější, sebe.
víqe ztracené, kde by nebylo moŽno v;ruinouti osobnostní heroism
uměleckf. A vyši umělce jako mravní osobnosti měŤím konec
konc ;"" tr*to t'eroisrnem, a ani pŤes ritvar dekadentně ilusio.
nistickf, v nějž zaŤadil se p. Adolf Vese$, nebude možno piejíti
k dennlmu poÍádku, bude-ti v něm osobnostní heroism uměleckf ;
a jen to, že ho tam dnes.není nebo že jest ho tam velmi málo,

"ozhod.'ju 
o jeho malé hodnotnosti. Pan Vese$, bude-li chtít

bfti více než jest posud, t. j. více než uměleckf požívač a více
méně vkusnf uměleckf rozkošnik, bude musiti hledati v sobě
fondy tohoto osobnostního heroismu, neboť jen z něho jest možnf
tvrlrčí čin básnickf; a sirad i ripadek a ndloba ritvaru deka.
dentně ilusionístického, jemuž slouží, zdá se, po vnitŤním spňÍz-
nění, bude mu ostnem, aby vyvinul ze sebe co nějvíce opravdo-
vosti a pŤÍsnosti umělecké a zachránil tak, co dá se vrlbec zachrá-
niti.

Romá,n kritik v: F. Y. Kreičího Če*".oeo

K básnickfm dílrlm, jichž autoňi psali nebo píší větší menšl
náhodou do denního nebo revuálního tisku posudky literární
a jsou tedy, jak se Ťíká,literárnÍ kritikové, má literární veÍejnost
česká poměr stejně prostoduchf a pohodlnf, jako hrubf a ob.
mezenlr: takové knihy jsou jí a priori díla vykomblnovaná, díla
vyrobená, jak se Ťíká, studenjrm mozkem a studen ma rukama;
ne díla tvrlrčí intuice, n brž,,mechanické v}tsledkyvfpočtu(.'
Jsou pr psána, jak zní oblíbená Íráze,,,studenou hlavou.. a ne
,,horkfm srdcem... Ejhle kritika, pišc básně nebo krásnou prÓzu.
Čímpak jinfm je mrlže psát než suchfm umem a zkumem? Co
jiného mr1že činit, ne-li rozumově a počtáŤsky aplikovati na lho'
stejné látky pravidla, jež si vyabstrahoval ze svjrch rozborrl ci.
zích děl, ne-li vaňit podle receptrl, které si shledal v kuchaÍskfch
knihách rriznfch estetik, poetik, literárnÍch dějin? Neboť takové
jsou již, u nás alespoř, pŤedstavy o kritikovi a jeho činnosti,
o nic méně fantastické, nestvťrrné, pošetilé, směšné, než byly
staré lidové pÍedstavy o hvězdáŤích nebo lékaňích. JenŽe o kri.
tické činnosti mají tento bezduchjr názor int,eligenti, a velmi
často inteligenti literární a, aby fraška byla riplná, právě lite.
rární kritikové sami, kdežto s pohádkami o lékaŤíchf kt"ri .oz.
sekávají starce a nakládají je do sudrl, aby srostli za rok a den
ve tmě a v hermetické uzavÍenosti v nové nemluvně, nebo trávÍ
studně za moru' nepotkáš se dnes snad již ani v nejzapadlejším
xoutě horském. A ačkoliv, pokud vím, toto šablonovité stano.
visko zaujal i p. F. V. Krej8i jako literární referent a ačkoliv,
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