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BásnÍk a proza|k, pňÍslušnÍk skrip|ny básníkrl z poéátku tohoto
století' ovllvněnfch anarchist|ckou revoltou. Spolu s niml us!|ovaI
o sblíženÍ poczlc s každodennÍm životem, v|děnfm z hlediska
p|ebejského demokratismu. Bohémskf postoj a básnická spontánnost
up|atněné |ak v osobnÍch |yr|ckfch vyznánÍch, tak v politlcké sat|ňe,
ktcrou silně ov||vnila básníkova spolupráce s nov|nami, vedly ke
krajnímu oproštěnÍ poezie" V novinách se také rozvinul Ge|lnerrlv
talent kresllÍe a karikaturlsty.

František Gďlner se naroďl v Mladé Boleslavi 19. 6. 188l. Jeho otec,
drobnf podnikatel a obchodnÍk' zchuď, udržel si ien rnďj' krámek a pro-
dával na trzích. V l. 189r-99 vystudoval Gellner v Boleslavi gymnázium.
V rozporu s jeho ájmn iež se záhy zaměčovaly k vftvarnictví a literatďe
(už r. 1896 otiskl v časopise Švanda dudák humomou báseĎ) poslďa ho
rodina na techniku do Vídně' odkud pÍešel na báĎskou akademii v PŤíbra-
mi. Daleko se ve studiícb nedostal, vedl bohémskf ávot chudého a ne-
ukázněného studenta. Už ve Víáni se tičas it anarchistickfch schírzí'
odtud zahájil i spolupráci s Neumaonovjm Novfm kultem. Za pňíbram-
skébo pobynr se stal pfíslušníkern kruhu revoltuiícÍch literátŮ kolem St.
K. Neumanna. Zailaa| gg g annrghigtické bnutí' posuzoval ie však stčÍzlivě
a se vzr(rstaiící skepsí. R. 1905' po ukončenÍ jednoroční vojenské služby,
odjel Gďlner do Mnichova studovat malíÍswí' avšak už tďrož roku pčešel
do Pďíže. Získávď tam obživu kresbami pro satirické časopisy. S krátkou
pŤestávkou r. 1908, kdy se wátil na čas do Čech, a nedlouh1|'ch studiÍ na
malíŤské akademii v Drážďnnech (t909) setrvď v Pďíži aždo r. 191l. Tento
rok znamená v Gellnerově životě i díle ásadní pÍelom. Jeho piítel básnÍk
St. K. Neumano opatĚil tehdy Gellnerovi extemí práci v brněnskfch Lido-
vfch novinách. Gellner se brzy stal stál'm redaktoren, zanechď nadobro
bohémského života a všechny síly soustňedil k literární tvorbě' jež se náhle
rozbíhá mnoha směry. V novinách tiskl veďe veršovan''ch satir' feietonťr'
povídek' Íonálu na pokračování a lyriky také populární kresby na aktuá,Iní
politická témata. Z tohoto plodného pracovního soustÍedění vyrvala Gelloe-
ra světová vá|ka. Za ristupu hali|gki fÍonty v záÍi L9|4 byl prohlášen za
nezvěstného.

V prvních dvou lyridrfch sbírkách.Po nás at pfijde potopd (l90l) a
Rdostí žioota (L903) vycMzí Gellner z bezprostiedních osobních záži.rki.
Č,asto je piedkládá čtenáŤi tak, aby vznikl dojem, žebéží o syrovf zázlamz
iako by se ávotní zkušenost pieoesením do básně skoro neproměnila.
Básník t n dává naievo, že tuto konkrétní zkušenost pokládá za závabě1gí
a hodrrotnější než jakfkoli umělf literární tvar' jenuž by ji musel pŤizpťt.
sobit a v němž by ztratila svou bezprostŤednost. Smysl této zdťrrazllované

,protiliterárnosti* byl ovšem ároveĎ i ,Jiterární..: Gellner se takto vyma-
Ďovď ze schémat pŤedchod poezie dekadentní (ieilž stopy isou na ieho ra-
nj'ch verších dobÍe patrné) a stavěl se proti patosu básnlkÍt symbolistic-
t<fch; zároveĎ otvíral l1nice novou tematiku, těsněji souvisejÍcí se soudobfm
životem' a také nové možnosti šokujícÍch stylistickfch efektťt' vyplÍvaiÍcích
z užití knině nepoetickfch slov a motivťr. Gellner se tak hlásil k traďci
lyriky Heinovy a rané worby Nerudovy a lMacharovy' iež ve své době zna-
menaly obdobnf prťrlom k bezprostiedním ážitkťtm a vnržívďy k tomu
i podobnfch prostŤedkťr iako Gellner.

Za těchto okolností ie tenatika Gďlnerovfch básnÍ z počátku století do
zn;aélé mÍry 4ána okruhem zkušenostÍ nerispěšného studenta' bohéma'
pijáta a nekoďormďho umělce, kterí'm ieiich autor tehdy skutečně byl.
V uspoŤádáď volného lyrického deníku obievují se sceoérie hospod' kavá-
ren, kabaretťr a nočrrích u|ic, záznamy prchavfch lásek' vylíčenfch s krutou
otevieností jako vftučně sexuáIní vzta^by a také se svou trapnou dohrou na
klinice pohlavních chorob. Gellner tu vědomě provokuje maloměšťáckou
spoiádanost a životní prťrměr' kterf je v těchto knížkách nenávistně zesměš-
Ěován i se svjmi idály vlastenecwí, rodiny a rispěšné kariéťy. Formy a
argumentace této kfitiky isou racionalistické; ieií intenzita a nespoutanost
svědčí o mocnfch zdrojích citovfch. Cit se ostatně plně ozfvá i v bolestnfch
zpověďch bezradnosti a v několika básďch inspirovanfch iedinÍm mi.
lostnfm vztabem' v němž byl Gellner zainteresován cďou bytostí' ďe ienž
zirstal nedowšen a jen z.násobil vědomí osanělosti a ávomího ztroskotán|.

Gellner si nedělá iluze aoi o bohénském ávotním postoii' zabrnuie ho do
své racionalistické kritiky a ukazuje ieho bezvfchodnost; skepticky se stavÍ
i vitči anarchistickjm teoriím a programŮm' jejichž ohlas se objevil v ně-
kolika básnÍch první sbírky. V těchto jednotlivfcb básďch revolucionizujÍcÍ
rn.fznam Gellnerovy lyriky nezáleží; ten vi.{i-e v intenzitě jeho risilí
o neiluzívní viděď skutečnosti' v bezvfbradné upŤímnosti, s níž pčedveď
svitj vlastní osu{ vnitfuí ÍozÍ'ory tdentované osobnosti, iež odmítla
vyhovět konvenčnÍm životním normám' ale tím také ztratila možnost
pozitivně uplatnit své schopnosti. V tomto ohledu majÍ Gellnerovy
lyrické zpověď svou dobovou typičrrost. Projerruje se v nich stanovisko
člověka' kter!' mtrŽe volit pouze mezi šosáctvím a bohémou, mezi jed-
notvárnjm existovánín anonymní součástky společenského suoie a
vyděděncovou nejistotou a nezakotveností. Odtud i pocity absurďty' jeŽ
provázejÍ honbu za pochybnjmi 'gadostmi života,, a jež zfuovei dÁvajL
básníkovu pohledu pronikavost a kritičnost.

Gellnerovy básně jsou srozumitelné a vycbázej| ze zkušeností dostup-
nÝch širokírm &enáÍBk n vrstvám. Ieiicb stylová vlstavba pčitom naprosto
není primitivní. Vfchoďsken ie bezprosďední mluvenf projev' často sty.
lizovanf jako vyprávění; obievuií se běhé hovorové obraty a formule
z hovorové Íeči nebo žumďistiky. Osu básně často tvoĚí jednoduchÝ pňíběh.
Do těchto mlurmích projevťr se mísÍ náznrky písně, které stupůují kultuÍně
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B&nÍk a proza|k, pÍísIušnÍk skriplny básníkŮ z počátku tohoto
století' ovllvněnfch anarchistickou revoltou. Spolu s nimi usltoval
o sb|ÍženÍ pocz|c s každodenním živoiem, viděnfm z hted|ska
plebeiského demokratlsmu. Bohémskf postoj a básnlcká spontánnost
up|atněné iak v osobnÍch lyrickfch vyznáních, tak v po|itické satlÍe,
kterou sllně ovlivnila básnÍkova spo|upráce s noYlnami, vedly ke
krajnímu oproštění poezie. Y novinách se také rozvinul Gellnerúv
talent kres|íŤe a karik.tur|sty.

František Gďl,ner se narodil v Mladé Boleslavi t9. 6. 188l. Jeho otec'
drobnf podnikatď a obchodník' zchuď, udržel si ien malÍ krámek a pro-
dával na trdch. v l. 189l-99 vystudoval Gellner v Boleslavi gymnázium.
V rozporu s jeho zájmn ieŽ se áhy zaměčovaly k vjwamictví a literatuie
(už r. 1896 otiskl v časopise Švanda dudák humomou báseů) poslďa ho
rodina na tecbniku do Vídně' odkud pÍešel na báĎskou akademii v PŤíbra-
mi. Daleko se ve studiích nedostal, vedl bobémskf život chudého a ne-
ukázněného $tudenta. Už ve Vír{ni se ričastnil anarchistickfcb schtrzí,
odtud zahájil i spolupráci s Neumannovlm Novjm kultem. Za pňíbram-
skébo pobytrr se stal pŤíslušníkem kruhu revoltujÍcích literáttr kolerrr St.
K. Neunanna.7'aj1ma1 se o anaÍchistické hnutí' posuzovď je však stčízlivě
a se vzrÍrstaiící skepsí. R. 1905' po ukončení iednoroční vojenské služby'
odiď Gďlner do Mnichova studovat mallÍgtví' avšak už téhož roku pčešel
do PďíŽe. Získával tam obávu kresbar.i pro satirické časopisy. S krátkou
pÍestávkou r. 1908, kdy se vrátil na čas do Čech, a nedlouhfch sfuďí na
malÍÍské akademii v Dráždlnech (1909) setrval v Pačíži aždo r. l9l1. Tento
rok znamená v Gellnerově životě i díle ásadní pčďom. Jeho pŤítel básník
St. K. Neumann opatňil tehdy Gel|nerovi externÍ práci v brněnskfch Lido-
vfch novinách. Gellner se brzy stal stálÍm redaktoren, zanechal nadobro
bohémského života a všechny síly soustfedil k literámí tvorbě, iež se náhle
tozbihá mnoha směry. V novinách tiskl veďe veršovan: ch satiÍ' feietontr'
povídek' románu na pokračováni a lyriky také populární kresby o" 

"1.1gátn{politická témata. Z tohoto plodného pracovního soustňeděď vyrvala Gellne-
ra světová válka, Za ristupu haličské fronty v záší l9l4 byl prohlášen za
nezvěstného.

V prvních dvou lyrickfch sbírkách Po nds at pfijde potopa (l90l) a
Ra,dosti žigota (L9o3) vychází Gellner z bezprosďedních osobnÍďr zážitk .
Gsto je pŤedkládá čtenáŤi tak, aby vznikl doiem,žebéži o syrovf záz'nam'..
jako by se Životní zkušenost pienesením do básně skoro neproměnila.
Básnik tím ddy{ naievo, že tuto konkrétní zkušenost pokládá zazávažnějšI
a hodnotněiší než iakfkoli umě literární tvar' ienuž by ii musď pňizpťl-
sobit a v němž by aratila svou bezprostŤednost. Smysl této zdťrrazĎované

,protiliterárnosti.. byl ovšem zároveů i ,Jiterární..: Gellner se takto vyma.
iíoval ze schémat piedchozÍ poezie dekadentní (jeiíž stopy isou na jeho ra.
nfch verších dobie patmé) a stavěl se proti patosu básníkŮ symbo[stic.
kÝch; zároveů otvíral lyrice novou ternatiku' těsněii související se soudobfm
životem, a také nové možnosti šokuiících stylistickÍch ďektÍr' vyplÝvaiícÍch
z ttžití krajně nepoetickfch slov a motivÍr. Gellner se tak hlásil k traďci
lylriky Heinovy a rané worby Nerudovy a Macharovy' iež ve své době zna-
menaly obdobnf pr(rlom k bezprostÍedním ážitkťlm a vyrržívďy k tomu
i podobnfch prosďedkir iako Gellner.

Za těchto okolností ie tenatika GďlnerovÍch Msní z počátku stoletÍ do
znabé míry dÁna okruhen zkušeností nerispěšného studenta' bohéma'
pijá{<a a nekonformního umělce, kterjm iejich autor tehdy skutečně byl.
V uspočádání volnébo lyrického deníku obievuií se scenérie hospo{ kavá-
ren, kabaretťr a nočních ulic, áznamy prchavfch lásek' vylíčenÝch s krutou
otevŤeností jako vflučně sexuální vztaby a také se svou trapnou dobrou na
klinice pohlavních chorob. Gellner tu vědomě provokuie maloměšťáckou
spočádanost a životní prťrměr' kterÍ ie v těchto knížkách nenávistně zesměš.
ůován i se svjni idély vlastenectví, rodiny a rispěšné kariéry. Formy a
afgummtace této kritiky isou racionďistické; ieií intenzita a nespoutanost
svědčí o mocnfcb zdroiÍch citorrÍch. Cit se ostatně p|ně ozÍvá i v bolestnfch
zpověďch bezradnosti a v několika básních inspirovanfch iedinÝm mi-
losinjm vztahem' v němž byl Gellner zainteresován cďou bytostí' ďe ienž
zťrstď nedowšen a jen znásobil vědomí osanělosti a živomího ztroskotánl.

Gellner si nedělrá iluze aoi o bohémském ávotním postoii' zahrnuie ho do
své racionďistické kritiky a ukazuie ieho bezvfchodnost; skepticky se sulví
i vťrči anarchistickfm teoriím a prograrrÍrm,iejicbž ohlas se obiwil v ně-
kolika básďch první sbírky. V těchto iednottivÝch básních revolucionizuiící
v'. znam Gellrrerovy lyriky neáleá; ten vidÍme v intenzitě jebo silí
o neiluzívní vidění skutečnosti' v bezvfhradné upfímnosti, s níž piedvedl
svťrj vlastní osud' vnitiní rozl'ofy t3lentované osobnosti, jež odmítla
vyhovět konvenčním životním normám' ale tím také ztratila rrožnost
pozitivně uplatnit své schopnosti. V tomto ohledu mají Gellnerovy
lyrické zpověď svou dobovou typičnost. Pro|evuie se v oicb stanovisko
člověka, kterf mirŽe volit pouze meá šosáctvím a bohémou, mezi jed-
notvámjm existováním anonymní součástky společenského stroie a
vyděděncovou nejistotou a nezakotveností. odtud i pocity absurdity, jež
provázejí honbu za pochybnjrrri ,,radostmi života,, a jež zfuovel dávají
básníkovu pohledu pronikavost a kritičnost.

Gellnerovy básně jsou srozumitďné a vycbiázqí ze zkušenosti dostup-
nfch širokfm čtenáÍskfm vrstvám. Jeiich stylová vfstavba pŤitom naprosto
není primitivní. Vfchoďskern je bezprosďední mluvenf projev, často sty.
lizovanj'iako vyprávěni; obievuií se běžné hovorové obraty a formule
z hovorové Íeči nebo žurnalistiky. osu básně často woií jednoduchf pŤÍběh.
Do těchto mlurmích projevťr se mísí názruky pÍsně' které stupĎrrjí kulturně
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společenskou konkrétnost Gellnerovy poezie: běží totiž o naráž.ky na kuple-
ty ze soudob ch zpěvních síní' pouličrrí písničky apod. Gelloer s nimi sďlí
mnohé jejich ustrnulé motivy a vědomě vyltžlvá iejich banality k charak.
teristice prosďedí, k sebeironii nebo k maskování nďéhavého individuali-
zovaného prožitku ieho odosobněn:|lm pojmenováním. Protikladné stylové
roviny se neustáIe pňíkie stŤetávají' pÍičemž ,,básnické.. vytazy vysokého
stylu jsou syste'naticky ironizovány a deklasovány srrjm sousedstvírn
s prozaismy a vulgarismy i náhlj/mi koďrontacemi s motivy ,,všednÍho
dne... Gellner jednoznačně vymezuje piedměty, o nicbž hovoňí, áměrně
však vyvolává nejistotu, jak tyto piedrrěty budou hodnoceny. teho odmí-
tání oficiálně piijaté hierarchie hodnot se tak pÍoievuje i v zákhrrnígh
vlastnostech stylu.

Teprve v t. 19|4, pcr rrnohaleté tvurči pauze vyplněné z největší části
pobytem v cizině, sestavil Gellner svou ďetí básnickou sbítku Noaé oerše;
byla vyd;álra až posmrtně (1919) péčí Gellnerova piítele a citlivého vykladače
St. K. Neumanna. }e to vfběr z verš{r posledních čtyŤ pŤedválečnfch let.
(Některé jednotlivé básně z mezidobí, zejméaa vynikající autostylizace
Francesco Famiente, zťrstaly tak už trvale knižně nezďazeny.) Proti prvo-
tinám nejsou uŽ Nové verše pojaty jako vlplod srdce bouŤlivě reagujícího
a trvale zrařovaného; jejich zdrojem je - podle rivodní básně - srdce
-pevnÝ hrad, nikomu nezadané a uzavčené vťrči světu. Zwaty v hodnoceď
jsou tu dďeko méně nápadné a jsou nahrazeny trvďe pňítomn1im klidněi-
ším skepticismem. Do popčedí ještě více vystupuie věcnost piesně odpozo-
rovan1 ch a bezpečně charakterizujících detailťr, jimž vzpomínka a rezigna-
ce dodávají poetické ovzduší. Tak jsou piedváděny motivy z autorovj'cb
paffžskfch a mnichovskj'ch pobytťr, vzpomínky z dětství a témata z básnl.
kova staromládeneckého života v Bmě. I okamŽiky relativni pohody jsou
však pčedstaveny iako pouhé odbočky v tísnivém a bezohledném chodu žití
člověka osamělého a vykázaného, trvale se stietaiícího s vědomím absurďty.
Gellnerťrv racionalismus neď ideologií, a proto je s to konstatovat nevypo-
ěitatelnost, iracionálnost lidského Života; zostien1irn zájmem o politické
poměry pčedválečrré doby se toto Gellnerovo vědomí ještě stupůuje.
Uprostčed básníkovy veiejné, Žurnalistické a literární činnosti, jež je ome-
zena bezprostčedními potiebami a cíli, zastupuje tedy v tomto moravském
období jeho lyrika vlraz člověka, kterj'podstatu lidského bytt pokládá za
tragickou a záhadnou.

Sílící epické zaměŤení, jež se v Novj'ch verších projevilo konkrétní pňed-
mětností lyriky' baladami i satirickou veršovanou povídkou či žetovnou
parafrázi, prosadilo se v Gelloerově brněnské tvorbě i veršovanÍ'mi pface-
mi, rozvádějícími složitěiší děj na rozsáhlé ploše. Náměty někter1i'ch tvočí
mďoměstské 1gdinni historie, blízké soudobjm Gellnerovjm pracím prÓ-
zou; jiné vycházeji z jeho pďížskfch zkušeností. Nejrozsáhlejší z nich,
ironická paraÍráze pčíběhu Dona Juana (|9|2)' pčesazuje klasickou látku
do moderní doby a pŤipravuje titulního hrdinu o jeho démonickou aureolu;

zbyvá flegmattchj' bohém' bez vďké d{rvěry' ale odevzdaně piijímající iak
erotická a jiná dobrodružství' jež se mu sama nabízejí' tak i postupné
vyhasÍnáď vlastních životďch možnostÍ. Veršovan román vychtízel na
pokračovánÍ v novinách a rozmanitost děje' vtipné postčehy a pointy
i nevšední obratnost humornfch rí'mtl činí z něho originální pokus o á-
bavnou veršovanou epiku pro široké čtenáÍské vrs'tvy.

Velkého ohlasu a trvalejší hodnoty dosáhly pak Gďlnerovy Žurnďistické
verše, ti. obsáhlf soubor politickÝch satir' jenž woiil básníkťrv nejoriginál-
něiší pŤíspěvek k podobě večerníku Lidovfch novin; autor ie ilustroval
skvělÍmi satirickjmi kresbami, iež se s textem dokonale doplĎují. Útočí
proti vídeíské vládě' zejména proti jeií zahraniční politice a jejímu mili-
tarismu, obhaiuie nfuodní poŽadavky české a napadá ristupnost našI
politické reprezentace (v tomto ducbu komentuie i místní brněnské zále.
žitosti)' zesměšůuje klerikálď politiku i neplodnou demagogii sociálních
demokratu. D{rsledně pčitom vychází z dennÍ zkušenosti a z postojtr
lidovfch vTstev' což dává těmto verširm konkrétnost, ritočnost a plebejské
sebevědorrÍ. Gellner navazuje na uaďci K. Havlíčka a mistrně vyrržívá
komickfch a zesměšĎujícÍch prostiedkťr z kramáŤskfch písní' kupletu a ma-
sovj'ch humoristickj'ch časopisťr.

K této žumďisťcké poezii se piipojují i některé satirické Gellnerovy
fejetony; neivětšÍ část Gellnerovj'ch novinovj'ch pŤíspěvkťr v prÓze však
obsahuje jadrné racionďistické rivahn v nichž autor využívá svého mezi-
národního kulturního i politického rozhledu. Z pozic zdravého rozumu
a aniž dokázal piekročit jeho hranice' uvaŽuje tu Gellner i o některj.ch
otázkách soudobého umění, pňičemž se ďstancuje od moderních směťÍr ve
v1itvarnicwí i v literatuŤe.

Gellnerovo brněnské období znamenalo nečekanou expanzi do nejruzněi-
ších oborťr litefární práce. V četnj.ch povídkách' z nichž část shmul ve
sbírce Cesta do hor a jiné paítlky (L9I4)' se opírá skoro vj'lučně o skutečné
události nebo postavy' jak ie v mláď poznal ve svém bezprosďedrrÍm okoll.
Jsou to pňíběhy maloměstskj'ch rodin, jejich vdavekchtivj,ch dcer a bo-
hémskfch synkťr' obtazy z vesďé i stísůující sťudentské bídy, historie
drobnj'ch manželsk ch nevěr a nerispěšného živnostenského podnikáď.
Často se nepovznášejí nad anekdotu a nad bysďe odpozorovan!' detail,
nejednou však dávají pocítit i nenápadnou dramatičnost všedních, všednosti
se neobratně vzpouzejících a všedností konečně pohlcenj'ch Životri' aniž
se proto vzdávaji d sledně věcného, aggga1imgn1álního viděď. Tyto
pozitivní vlastnosti však už nemohly bjt dostatečně nosné pro Gellnerovy
pokusy o rozsátrlejší tvary literární: román Potulnll n roil (č. L9l2) uvíz|
v popisnosti a je dnes zapomenut; podobnf osud stihl i drama Pfístao
manželsai, iež pocbází už z prvního Gellnerova tvťrrčího období, z t. |902, .
vyšlo však až v básníkov!'ch spisech v roce 1928.
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společenskou konkrétnost Gďlinerovy poezie: běžl totiŽ o narážky na kuple-
ty ze soudob1fch zpěvních síní, pouliční písďčky apod. Gellner s nini sdi|í
.nohé jejich ustmulé motivy a vědomě vyttživá iejich banality k charak-
teristice prosďedí, k sebeironii nebo k maskování nďéhavého individuali.
zovaného proŽitku jeho odosobněnjm pojmenováním. Protikladné stylové
roviny se neustále piíkŤe stietávají, pňičemž ,,básnické.. vytary vysokého
stylu jsou systematicky ironizovány a deklasovány svfm sousedstvím
s prozaismy a vulgarismy i nátrllmi konfrontacemi s motivy ,,všedního
dne... Gellner jednoznačně vymezuje piedměty, o nichž hovočí, záměmě
však vyvolává nejistotu, jak tyto pŤedměty budou hodnoceny. Jeho odmÍ-
tání oficirílně pŤiiaté hierarchie hodnot se tak proievuie i v zákla<|nich
vlastnostecb stylu.

Teprve v t. L9L4, po mnohaleté tvÍrrčí pauze vyplněné z největší části
pobytem v cizině, sestavil Gellner svou ďetí básnickou sbLrku Nooé oerše;
byla vydána až posmrtně (1919) péčí Gellnerova piítele a citlivého vykladače
St. K. Neumanna. Je to vfběr z veršri posledních čtyč pčedválečnfch let.
(Některé jednotlivé básně z mezidobí, zejména vynikaiÍcí autostylizace
Francesco Farniente, zťrstaly tak uŽ trvďe kniŽně nezďazeny.) Proti prvo-
tinrírn nejsou uŽ Nové verše pojary jako vjptod srdce boďlivě reagujícího
a trvale zrarlovaného; jejich zdrojem je - poďe rivodní básně - srdce
-pevnÍ hrad, nikomu nezadané a uzaviené vťrči světu. Zvtaty v hodnocení
jsou tu daleko méně nápadné a jsou nahrazeny trvale pÍítomnjm ktidněi-
ším skepticismem. Do popčedí ieště více vystupuie věcnost piesně odpozo.
rovanj'ch a bezpečně charalr:terizujících detďlťr, jimž vzpomínka a rezigna-
ce dodávaií poetické ovzduší. Tak jsou pŤedváděny motivy z autororlí'ch
paŤížskfch a mnichovskj'ch pobytir, vzpomínky z dětství a témata z básnÍ-
kova staromládeneckého život^ v Bmě. I okamŽiky relativní pohody isou
však pčedstaveny iako pouhé odbočky v tísnivém a bezohledném chodu žití
člověka osamělého a vykázaného, trvale se stŤetajícího s vědomim absurďty.
Gellnerťrv racionalismus nenÍ ideolggií, a proto je s to konstatovat nevypo-
čitatelnost, iracionálnost lidského života; zosďen m záimem o politické
poměry pÍedválečné doby se toto Gellnerovo vědomÍ ieště stupĎuie.
UprostÍed básníkovy veiejné, žurnalistické a literárni činnosti, jež je ome-
zena bezpros1fgÍ|ními potčebami a cíli, zastupuje tedy v tomto moravském
období jeho lyrika vlraz člověka, kterj'podstatu lidského bytí pokládá za
tragickou a záhadnou.

Sílící epické zaměieď, jež se v Novj.ch verších projevilo konkrétní pňed-
mětností lyriky' baladami i satirickou veršovanou povídkou či žertovnou
panftázl, prosaďlo se v Gellnerově brněnské tvorbě i veršovan mi prace.
mi' rozvádějícími složitěiší děj na rozsáhlé ploše. Náměty některj.ch woií
mďoměstské rodinné historie, blízké soudob!'m Gellnerovlm pracím prÓ-
zoujiné vycháze|í z jeho pďížskfch zkušeností. Nejrozsáhlejší z nich,
ironická pataftáze piíběhu Dona Juana (L9l2), pÍesazuje klasickou látku
do modernÍ doby a pŤipravuje titulďho hrdinu o jeho démonickou aureolu;

zbyvá flesmatlclcf bohém, bez velké dtrvěry' ďe odevzdaně pŤijímaiícl iak
erotická a jiná dobrodružsM, iď se mu sama nabÍzeií' tak i postupné
vyhastnání vlastnÍch ávotních možností. Veršovanj' román vycházel na
pokračování v novinách a roz'manitost děie' vtipné postiehy a pointy
i nevšední obratnost humomfch rí'm činí z něho originárlní pokus o á-
bavnou veršovanou epiku pro široké &enáŤské vrstvy.

Velkého ohlasu a trvaleiší hodnoty dosáhly pak Gellnerovy žurnďistlcké
verše' ti. obsáh$ soubor politickfch satir' jenŽ woŤil básníkťrv nejoriginál-
nější pŤíspěvek k podobě večerďku Lidovfch novin; autor je ilusuoval
skvělÍmi satirickjmi k1gg$ami, jež se s textem dokonale doplĎuií. Útočí
proti vídeĎské vládě' zqmiéla proti ieií zahnniční politice a ieiímu mili-
tarismu, obhaiuie náro4ní požadavky české a napadá ristupnost naší
politické reprezentace (v tomto duchu komentuje i místní brněnské zále-
žitosti)' zesměšĚuje klerikální politiku i neplodnou demagogii sociálních
demokratťr. Dusledně pŤitom vycbází z denní zkušenosti a z postojÍr
lidovfch vrstev' což dává těmto veršťrm konkrétnost' ritoč:nost a plebejské
sebevědomí. Gellner navazuje na tradici K. Havlička a mistmě vy.ttžívá
komickfch a zesměšĎujících prostiedkrl z kramáŤskj'ch písní, kupletu a ma-
soÚch humoristickfch časopis{r.

K této žrrrnalistické poezii se pŤipoiuií i některé satirické Gellnerovy
fejetony; největší část Gellnerovfch novinovjch pŤíspěvkťr v prÓze však
obsahuje iadrné racionďistické rivahy, v nichž autor vyrržívá svého mezi-
národního kulturnÍho i politického rozhledu. Z pozic zdravého rozumu
a aniž dokázal pčekročit ieho hranice' uvažuje tu Gellner i o ně}rerfch
otázkách soudobého umění, pŤičemž se distancuje od moderních směrťr ve
vjtvarnictví i v literatuŤe.

Gellnerovo brněnské období znamenalo nečekanou expanzi do nejruzněj-
ších oborÍr literární práce. V četnfch povídkách' z nicbž část shmul ve
sbírce Ces'a do hor ajiné pozltdky (l9l4), se opírá skoro vj'lučně o skutečné
události nebo postavy' iak ie v mládí poznď ve svém bezprostier|ním okoll.
Jsou to piíběhy maloměstsk!'ch 1grlin' jejich vdavekchtivj'ch dcer a bo-
hémskfch synkťr, obrazy z veselé i stísĎující studentské bíd5 historie
drobnjlch manželskfch nevěr a nerispěšného živnostenského podnikánÍ.
Často se nepovznášejí nad anekdotu a nad bystŤe odpozorovanÍ' detď,
neiednou však dávají pocítit i nenápadnou dramatičnost všedních' všednosti
se neobratně vzpouzejících a všedností konečně pohlcen!'ch životu, aniž
se ploto vzdÁvaj| ditsledně věcného, nesentimentálního viděnÍ. Tyto
pozitivní vlastnosti však uŽ nemohly b1!'t dostatečně nosné pro Gellnerovy
pokusy o rozsáhlejší riwary literárnÍ: román Potuln,ll ncirod (č. L9l2) llvlzl
v popisnosti a je dnes zapomenut; podobnj' osud stihl i drama Piístazl
manželsftlí, jež pocház|uŽ z prvního Gellnerova tvťrrčího období, z t. 1902,
vyšlo však až v básníkovj'ch spisech v roce 1928.




