
196 tického editorství, jakfm lest osvětlován a interpolacemi ňešen text, ukazuje na
ducha stylového, u něhož není rozporu mezi v lÍ a intelektem.

Jiného rázu, ale ne menši hodnoty je druhá knÍŽka, ',Moji pňátelé... PŤáteli Demlo.
vymi Jsou rrlzné květiny lesnÍ, luěnÍ' polnl i zahradnÍ, a knížečka jest sbírkou apostrof

IeJich. Jsou mezi nimi strofy jedinečného kouzla a jedinečné něhy, naivní, sladké, mi-
lostné vzdechy ěistého srdce, které nesmlrně mnoho strádalo a jehož láska byla pŤÍliš
dlouho podezírána. V čistot,ě a naivnÍ sladké něze' svého zraku, v tichém melodickém
zprlsobu, jakjm klade Deml své duševní barvy, pripomíná velkého moderního kňes-
ťanského idylika francouzského, Francise Jammesa; jen pozadí Demlovo jesttem-
něJší, a duha, kterou zasvítÍ občas tato zmučená duše, kvete z hluboké černé melan.
cholie _ ale snad právě proto svÍtÍ pelem tak duchovfm. opisuji namátkou ně-
kolik apostrof Demlovfch, aby čtenáň posoudil sÍlu a kouz]o jeho zraku a vfrazu:

,,Maleťldouško' nevidím tě, tolik Jsi se ztratila ve svém okolÍ, ale Jako bys jenom

ty voněla ze šatrl léta, pŤItelkyně pasáěkrl - moje myšlenka není o nic méně
ztracená, a já nevěděl, že tě budu někdy zváti Sestrou!..

,'Čekanko, ničeho Jsme nevěděli o světě, na svfch stoncích rozsochatych a ho.
lfch, a naše oči byly pÍíl iš jemny proti osudu.....

,,Protěži, jenom ten, komu se Život už nevrátÍ, zastavÍ se v pr seku lesním na
drnovfch stupních, tak tak ještě znatelnÝch, kudy sestupovaly ovce k napajedlu...

,,Bltne, oněmly pěvče Sodomy, tvé zraky jsou vypáleny, a kolem hlavy tvé
plazivě kfoužÍ šílenstvt' pentle mdloby a nekoncčnych závratí _ ty nejsmutnějšI
ze všech, protože člověk potěšit tě nemrlže. . ...

,,Kapradino, dnes je tomu už dávno, pověz mi tedy, jaká to byla píseĎ, kterou
pěly borovice a pri níž chtěIo se mi umÍtti? Jest moŽno, aby píse mariánská byla
ze všech nejsmutnějšI? Anebo proto tak se zachvÍval hvozd a slzely staré skály'
že to byla pÍselt poutnická? A pověz mi, mrlže-li celf sbor znÍti Jako sÓlo? Kde
vykrvácel ten hlas, a kde jej opět uslyšIm? Proě odcházejí ti nejdraŽšÍ a proč nás
nevzali s sebout Hle, na celém světě není už bytosti' pŤed nÍŽ bychom se nemusili
za něco hanbitil o Matko, a Ty - Nenávratná l Všichni chtějÍ od nás tak málo. . ...

Deml nenÍ veden v seznamu oficiálních básnÍkrl českjch; veňejnost literární,
až na několik zasvěcenc , neví o něm. A pňece jest básnlk mnohem větší a oprav.
dovějšÍ neŽ nejeden, jehož jméno tiskne se několikrát měsíčně v novinách' Stačí
pňeěísti něko]ik stránek z něho, abys poznal, Že má svr1j vjraz, silnf i jemnf zá-
roveii, své duševní zkušenosti, svou vnitňní optiku a melodiku; že rty jeho posvětil

uhlík bolesti a Že slovo jeho ŤeŤaví jlm posud; Že tvoňÍ si formu svou z vnitŤnÍ nut-

nosti a Že co tÍsnl se v jeho slově, jsou duševnÍ dálky zabrané vfbojcem, jehož

paže má ve svÝch chvílÍch zoufalou odvahu své jedineÓné teskné sudby.
Deml zná smutnou alchymii bolesti, muky a strázně duševnÍ, a jako jiní světlo,

rozkládá on v prisma tmu. V těch chvílÍch zjevuje cosi ze ,,zkušenostl dluhého

zraku.., abych užil slova BŤezinova, ěcho nedovede zapomenouti ten, kdo pochopil;

v těch chvÍlÍch pňi vší své fragmentárnosti nebo někde snad i mlŽnosti jest oprav.

dovf a ryzÍ básník; v těch chvÍlÍch mrlŽe mnohému a mnohému učiti se od něho

oficiálnt poesie česká, propadlá ve své většině tak Žalostnjm blud m a klam m

hmotaňskfm a churavÍcÍ těžce v samém svém koňeni. Jeho dvě knížky daly mně

něco, co vzpollzÍ se etiketě a jménu, ale nenl proto méně skutečné: naopak' jest to
co neJbliŽšÍ duchové skuteěnosti samé.

V Prá,uu liilu z I. kaětno

věnovala Marie Majerová feuilleton vzpomínce na schrlzi několika mladÝch lite.

rátrl a publicistrt _ byl jsem z nich i já _. kteŤí protestovali pňed patnácti léty

oroti teroru tehdejšl oficiálnÍ veňejnosti české, jež chtěla zavrÍt bránu Národního

áivadla pÍed sociálně demokratickÝm dělnictvem českfm. Marii MaJerové jest vzpo.
mínka tato záminkoukurážkám a klep m, kterfch nemohu minouti mlěky. Kdy.
bych chtěl pokládati Marii Majerovou za mluvčÍ strany' mohl bych ňlci, že mám
pňíleŽitost pÍesvěděiti se dnes, jak vypadá vděčnost politická. Ano, ěasy se změ.
nity, mitá paní, máte pravdu; jenže poněkud jinak, než jak ráčíte klevetiti. A sice
takto:

Tenkráte, pňed patnácti léty' kdy p]atilo se za sympatie k sociální demokracii
uráŽkami, kamenlm a ohrožením existence, exponovalo se z velkodušnosti, ze že.
nerÓsnosti, ze zan|celÍ pro spravedlnost, o nichž nesnilo se ani a nebude se ani
snÍti nikdy Mariím Majerovfm, za sociálnl demokracii několik mladfch básnÍkrl
a ]iterát , kLeÍÍ tuofili v uměnÍ, poesii, essayistice a z nichž od té doby jeden, dva
i stuofili něco, čeho dnes nedovedou Marie Majerové Ještě ani doceniti a co pochopÍ
snad za několik let, až jim to některf mladší, bystňejší soudruh zpopularisuje;
později, kdy pŤÍslušenství k sociální demokracii a práce pro ni platily se Již stĚÍ-
brrláky, vnikly do nÍ Marie Majerové, to jest literáti, kteňí vyrábějí často hubené,
pochybné a slabé uměnÍ slovesné, o němŽ právě z těchto drivod domnÍvajl se, žo
jest lidové, umění malé, bezkňídlé, terre á terre, umění pŤedvěerejška, uměnl z druhÓ
a tÍetÍ ruky, ÍedÍcí bědně a kopírující žalně staré tvrlrčí ěiny; a naposledy tito Íe.
meslnl sociální demokraté urážejí jednoho' dva lidi z první heroické doby své
strany, kteŤÍ měli noblesu, jeŽ .jest Mariím Majerovfm čirjm šílenstvlm: noblesu,
která nevyužila své posice, která neživila se lacinÝm pňeŽvykováním populárních
hesel, která neÍedila cizlch děl, čin , myšlenek, llbtŽ v rlstraní a za podmínek
často nejméně priznivÝch pracouala na suém dtle literdrnlm a bdsnickém a vytváŤeta
nové hodnoty,jichŽ rozměĎováním budou se Živiti _piÍštÍ Marie Majerové. Neboť,
dojemná paní, neuvážila jste, jaké neštěstl stihlo by vás a vám podobné, kdyby
se uskuteěnil váš pošetilf sen a na světě Žili jen samí rozŤeďovatelé a popularisátoÍi,
čili, jak vy se vyjadfujete s krasoduchostí á la Václav Jaromlr Picek Podsvijanskf,
''pečliví zahradnÍci pěstící něžnou bylinku touhy po umění, která pučí a roste i na
uhoru nejzanedbanějšího srdce..? Kdyby všichni pěstovati touhu po umění, mohlo
by se státi, že by nebylo na konec uměnl, po němŽ by volala touha konečně pro.
buzená. Jsem poslednl, kdo opovrhuje těmi, kdož budí touhu po umění, ale pr|ed
n.mi' jako něco' co pňedpokládají a bez ěeho nenÍ možno si jich pÍedstaviti, jsou ti,
kdoŽ umění luoixl. Kdyby ve světě všichni vrhli se na Ťedění, popularisování, pfi.
pravovánÍ a vychovávání k uměnt _ co dělali byste vy? ZavŤeli patrně krám pro
nemÍrnou a nezilzenou soutěŽl

Zatlm radím Marii Majerové, pokud chce provozovati svrlj métier a informovati
soudruhy o moderni literatuie a umění, aby jej provozova|a poctiuě: není Ťemesla'
budiŽ sebenepatrnějšÍ, které piinášÍ nečesť -leč provozuJe.li se nepoctivě. A ne.
poctivostí a klamáním čtenáistva jest, plŠe.li Marie Majerová, že sociálním demo.
kratúm bylo sljchati od někdejších svfch zastanct ,,jalouosti, arogance a směšky,,
- prosím bez obalrl: kdg a kde? A item: kdy a kde Ťekl jsem, Že ,,budouc! naše spo.
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198 lcčnosl (t. J. sociálně demokratickf stát budoucnosti) nemá mÍsta pro básnÍka..,že ,,v umění nesmí bjti tendence.., že ,,uměnÍ jest na světě jen p.o ',,nc.,t... .ratvrdilvŽdy prau! opalt toho, co mně poásunuje poctivá Marie Majerová. Já tvrditna pÍÍklad, že dnešni ceslcti společnost (tedy spoleěnosí založená ia star'gii ruaecnprduntch) nemá cty k bé-sníkovi; ;e ivrdil, že vážlm si v uměnÍ tenáence, aleovšem za podmÍnky, Že utětíse v uměleckf ivar; a já chci dáti a dávám i umění,což jeho Jest', i životu, což jeho Jest: mně všecko'umění jest pro člouěka, ale ovšempro člověka vyššího a většího, schopného velikosti a sebezapŤenÍ _ 
" 

í. pro většÍ
teště zpohodlnění, pro většÍ ještě zdtzáětén|dnešní člověčí prostŤednosti a áneŠního
člověčIho zákrslictví. Marie Majerová klevetí také cosi o literátech, kteňl ,,tváŤÍ semysteriosně a šilhají po katolicismu... Kdybych nevěděl, že Marie Majerívá jako
obvykle rozňeďuje jen cizt pramen a tentoirát máIo čistf pramen Herbenrlv, po-hovoĚil bych si s nI o šilhání a doufám tak rlspěšně, že dala by sÍ prozkoumat sv j
zrak okulistou. Marie Majerová drivěňuje lidu, že dovede 

",,",nit 
vodu živou odvody. mrtvé. Ani já nepochybuji o lidu v toá směru, ale pŤeji tohoto kritickéhosmyslu zatím - jeho poučovatelrim o poesii a uměnÍ rázu pÍ Májerové. zde nadějejest JiŽ opravdu mnohem pochybnější a mnohem méně oprávnBná.

Jan Brauner: PriÍno Uere
Čtenáňi těchto listrl znají dramatickÝ fťagment p. Braunerriv, kterf vydáványnl mladisívf autor v ušlechtilé knižně dekoraění stylisaci p. Brunnerávě vlast-nÍrn nákladem. Tato l1'rická scéna nestačí jistě, abys mohl činiti závěry na drama.

tickf talent p. autorrlv: nepodáv{ mnohem vÍc .'iŽ prolog dramatictérro aěJstvÍ;
avšak staěÍ, abys mohl pozdraviti v p. Braunerovi lyrického básníka ryzí inspirace
a kultivovaného vkusu, opravdového básnického sensitiva; jeho nitro má své teploa svou záŤi, Jakou vylévá se ve vnější svět a pÍivlastrluje si jej v ušlechtile melo-
dické a melancholické vlastnictví. Dobré znamení: všecky vnějšÍ děje, jiskňÍcí
bawou, světlem a formou' všecky skutečnosti jevové jsou zde Jen priiominkami
a znameními duševnÍ zkušenosti a záminkami dějrl hudebně tvrrrčtctl. V cudně
stiíbĚité kresbě této osudné noci, zdá se ti, uvízlo mÍsty něco až z máchovské bala-
diěnosti kosmické. A málokdy ěteš v nejmladší poesii partie dokonalosti tak živéa tepla tak ušlechtilého jako ta zde:

Kritika socíá,lně demokratická,

Pan F. V. Krejčí zakončil sv j referát o mé knize ,,Duše a dÍlo.. v Právu lidu
polemickfm v:Ípadem na obranu Marie Majerové. JiŽ prostf fakt, že jest možno-dnes 

literární recensi, jež pňece má hodnotit věcné kvality dila, vyhrotiti ritokem
ryzc osobním' jest pokoňujícÍ pro dnešní stav ěeské kultury a svěděl piÍliš jasně,

lak dnes tvorba, myšlenka, umění jsou v denním tisku pŤečasto Jen míčem tendencí
vnějškově politickjch' Pan KrejěÍ mínÍ, že sociáIní demokracii nikdo nem že bráti
právo, aby se nezanášela poměrem mladé literatury české k JejÍm idelm. Práva toho

!í opravdu nikdo nebéÍe, ale odtud Jest daleko ještě k podeztránt auráženl literát ,
kteŤí jdou za hlasem své vnitrnÍ nutnosti svÝmi cestami, jeŽ |ež1 mimo cesty so-
ciálnÍ demokracie _ a toho dopustila se včera Marie Majerová a dopouští se dnes
p. Krejčí. Sociá]ní demokracie nenÍ nic neŽ jeden společenskf utvar v moderním
světě a životě, jeden prvek vedle prvktl jinfch a nejmodernější básníci, takovf
Walt Whitman nebo Verhaeren, inspirovali se mnohem vÍce jej'm odprlrcem, kapi.
talismem a koncentrací sil, již provedl v moderní civilisaci velkopr myslové a vel-
koměstské, než socialismem. Chce.li dnes pŤedpisovati sociální demokracie básní.
kr)m, aby se inspirovali jí, jejím programem, jejími ideami, chce-li Jim zakazovati
inspirace jÍ nesympatické, dopouští se stejné kocourkovštiny Jako starovlastenci,
kteŤí nechtěli v Čechách kdysi znát jinfch sujetri než vlasteneckfch. Poměr moder-
ního básníka k soudobjm ideám politickjm a sociálním Jest nekonečně 1.emnějšÍ
a složitější a musí bfti posuzován s mnohem většl duševní prozlravostí a pruž.
ností, neŽ kolik jich dovede vyvinouti dnešní stranická šablona. Dnes musí vidět
i literární dítě' jak často revolučn1námětg,ndmětg sociáInírevolty,sociálníchbojtl
a nadějí proletáiskfch, veršují a rymujÍ umělci zcela zastaralí' ve své umělecké
methodě zce]a šablonovitÍ a konservativní, kteňÍ včera zpívali o měsíčku nebo ko-
Ženkách _ o tom, co jest právě ve vzduchu a v mÓdě. Sociálnl demokracie má
jistě právo sympatisovati s básníky, kteŤÍ zdají se bfti blÍzcí JejÍm ideám _ ale
budiž si vědoma, Že opraudougm ziskem mohou bfti jí jen ti autoŤi, jež pŤivedla
k n1 poslední uměIeckd nutnost jejich, ti, kteií šli k ni proto, že m že Jim dáti něco,
co nedá jim celf ostatní svět a Život, ti, kteňí jsou, íekl bycll, pŤedurčeni pro ni
svou organisací básnickou. Priloží-li toto kriterion na literáty sobě milé neb blíz.
ké, uvidÍ, jak jest jich málo, málo, zoufale málo a Jak zoufale mnoho jest mezi
nimi nahodil ch maskovanfch pÍíživník a pustfch dobrodruhrlt

Já zde za svou osobu protestuji co nejrozhodněji ploti urážkám, jimiž mne za.
hrnul ve svém kritickém epilogu p. Krejči. Neboť urážka a hrubá urážka _ pode-
zÍrán| z prázdného pÓzérství a komediantstvÍ _ jest, píše.li p. KreJěl, že chci JIti
za každou cenu vlastními cestami ,,ien ltdgž uedou jinam, lež ty, po nichž-jdou
ostatní miliony... Nic není mne vzdálenějšÍho neŽ tento prázdnf justament, nic
odpornějšího mně neŽ toto laciné a prázdné odlišovánÍ se od masy. Čeho se tu do.
pouŠtí na mně p. KrejčÍ, jest tak poctivé, Jako bych já podezíral Jej, Že jde společně
s masami proto, že to vynášÍ popu]árnost. A stejně poctivé jest, píše-li p. Krejčí,
že mám ,,feudální ethiku.., že nejsem nikterak ,,revolucionáň ve světě idejí a forem..
a tÍm méně ,,ve věcech spoleěenskfch... ,,FeudálnÍ ethika.. _ co to jest? Chce tlm
ňíci snad p. KrejčI, že mám ethiku založenou na zjeveném náboŽenství? To jest
pŤÍmá nepravda a sto mÍst v mé,knize vyvrací takovou domněnku. Má ethika jest
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... Tam, kde paseka
jak kalnf květ se šedá matně dnes,
tam včera v noci svítil bledf vňes,
jak večer vody' A kde ňeky pás
ien mdlf se vine, včera hvězdnf jas
jak světlo hoiel v pozdním soumraku.
kdy vonÍ rosa, nebe zázraku
se podobalo drahfch kamen
a matn ch perel, v hloubce pramenrl
jež spaly modré.




