
TikÚor l}yk: A ponÚa infierl

Kniha každj'm zprisobem zajimavá, milá, podrá žďéná, bolestná,
kŤečovitá a rozdrobená, která, tňeba nepodávala, pŤesně mluveno,ještě mnoho, tím více slibuje. Ne slovy, ale celou svou existenci:
tušite, že v básnÍkovi je více,než dovedlještě ze sebe vyrvat a vysvo.
bodit v uměleckou transsubstanciaci, .r,iáite za těmi verši, sem tam,
zdá se mi, dosti nepregnantními, ,,levymi.. ještě, větší rozlohy ne-dotknuté posud, cítíte vybouÍenf jich dech, jitŤicí, z koŤene bytíupící píseř nevyzpÍvanou posud.

. První kniha p. Dykova v celku je kniha hněvu, žluči, rozdráŽdění,
sebemučenÍ vnitŤního, hnusu vnějšího, analysy hoŤké, ironické, obra-cejíci se proti němu a v první Ťadě proti nitru autorovu. Někde jen
hlásí se elegie, někdejen tŤese se a zmÍtá báseĎ mezi ni a ironit.A poďe
toho je i verš p. Dykriv. Faktura jeho je spíše epigra matickg skrojenri
neŽ melodicky zvlněná a v nyq|'ch, lichotnjlch, loudivj'Jh vhách
teplé a měkké sugesce rozpŤedená. Verš kupí ." n" u.,š ostŤe, ne-pŤiléhavě, často bez mostu a spojení, je chladnj', krátk , nearivcrivy,
ostnit]f, nevz|étá, nepodává si ruce s druh:fm, neprolíná se v široké
rytmické fluktuaci celku. Je uzalťenj,, nevychází ze sebe nebo jen
nerad, má ironickou a melancholickou,",...,,o'"nost. Říkám to proto,
Že p. Dyka chtějí pokládat někteŤí za melod.ickeho lgrika ,po,ta,,t
a žiaelné inspirace, a že snad on sám myslí, že jím ;:e, z" priptut zezemě slunné, bíIé a melodické Krásy. Soudím tat z pťedmiuuy, ta"
mluví p. Dyk s trochou despektu o ,,době, kdy autoňi byli doclť, rovni
star m alexandrinskj,1, kdy však nebyli básníky.., a z někter1ich
mÍst v knize, tŤeba z Pred.estinace (str. 61):

Predestinován k nejmraznější hrrize'

svou duši zvyk' jsem v oltáŤ Krásy klást.

Pár cigaret pak mládež koupě chtivá

nese si s pj'chou z Krásy trafiky.
A hudba zní, a chytrj.kritik kj'vá.
Já vidím básně, ne však bdsntkg.

Pan Dyk - což se pťihází ostatně devadesáti devíti procentťrm

nás všech a mezi nimi často právě nejlepším - nezná se dost, myslím.
I on je doctus, i on je alexandrinsk1i, reflektivnj.' počtáŤskj., analytik
i ve hněvu, fragmentární i v mocnych afektech. I on propase vždy
z nedrivěry dobu, kdy psychologická látka je ještě ve varu a kdy z ní
lze jedním vrhenr líti díla široká a rytmická. I on vysuší raději Ťeky'
než by vstoupil na moťe, vydal [se] se směšnou dobrodružností
v jeho elementární fatalismus.

Chci tím vším Ťíci, že ani p. Dyk nenarodil se pod znamením Krásy
živelné a pŤírodní, sladkého nezaslouženého daru, jejž dávají nevyzpyt.
ní bozi v tajemné moudrosti svfch rozmarri lenošnfm zahalečrlm
a pŤihlouplj.m extatikrim... Ne, to je jen sladká a teskná pohádka,
kterou dovede p. Dyk jako jiné pohádky s melancholickou ironií a iro-
nickou melancholií, s jemnj.m a diskretním básnickj'm kouzlem
ugprauouat nebo seslroiil (toto ještě víc) - ale uěÍit v ni? Myslím,
jsem pŤesvědčen, že toho p. Dyk nedovede právě jako my všichni.

Ne, P. Dyk narodil se také (a vic ještě než ostatní, jež znám) pod
znamením zlé, chladné, svárlivé a mstivé a pŤi tom pŤi všem pŤece,
jak všichni víme, ve svém zpúsobu šlechetné a grandiosní a také
zvláštním, novfm a trochu obrácen1im zprisobem krásné Pravdy.
Chce se mi obrátit jeho soud na ruby a Ťíci o něm: vidím v něm
bcisnÍka, tŤeba ještě tásně nevidím.

Poslyšte si několik strof p. Dykov ch a suďte o tom.

A znovu snuješ lapidární věty
pro dobré mladíky, ctné humanitáŤe,



t0 t pro dobré mladíky z nejlepších rodin,
vyrostlé v humbugu, špíně a flámu . . .

Vzpomínáš na slova, jež krev ti do tváŤe hnala?l
Na ostré čelisti vlkri dobŤe vlasteneckÝch?

A pŤi rozmarném paprskri těch tanci
teď vzpomínám, co žilo v kostrách těch.
Jich táhlou vzpomínám já na romanci,
jich hoŤkj.smích a galantní jich vzdech.

A ty jsi neslyšel, jak banálnosti chválí,
a ty jsi neviděI, jak hloupost vitězi?|
A ty jsi netušil, že pŤiblble se smáli,
a necítils jich hrubost bez mezi?|

Ta hrozná nenávist a vášnivá ta z|oba,
ta nezachvěla posud duší tvou?!
Tys necítil, jak malichernou doba,
a nechvěl jsi se vášní ničivou?t Str. 28.

- Teď stačí tobě, dobráckf mrij hochu,
bezsennÝch nocí tíže olověná . . .

Ten obraz sice na kouzlu už tratí,
však promluvím pŤec o vzdálené loď.

V pťístavu loď ta nenalezla místa,
v ponuré plachty roztrhány vj'ši.
Na cestu slední koráb už se chystá,
a rozumné jej opouštějí myši . . .

kritického a epigramatického ikonoklasta, jelž neví jen ještě' pro

juxou m"ti,oďu se rozlrodnout, jestli pro pŤímj' rltok nebo pro che-

il*,' pomal;i, sa]onní proces' plo uměle složené a vypočtené lučavky,

""""r..o 
osiatně v pěkně pracovanjch a vkusně ciselovanj,ch

n*r.on".nr Nestojí tyto a podobné stroÍy celou intonací svou a spá-

áem blízko Machara a Sovy, těchto básníkťr-kritikri a básníkri.skep-

, 'nupu.excel lence,někdeuprostŤedj ich,alej istěvj ichf i l iaci?Jedna
část a větší knihy a rozhodnější je zcela patrně z tohoto PÓlu.

Ale je tu něco ne dost vysloveného ještě, co se stěŽí prodírá notou

pŤedešlou, co v okanihu zaniká zase pohlceno a zasypáno hned

ž.r,,,k". pŤedešlj'm, a toto něco, zdá se mi, chce plakat stŤíbrnj'm

moďravfm timbrem zapomenuté samoučelné melancholie. Nevím,

prode.e-li se, bude-li se stupůovat tento akord' ale i pak bude to jen

vzpomínkovj, a toužnf, ťnk! a stŤíbrnf, uměle a s napětím schystanj'

odraz krásy melancholické, pohŤbené jiŽ a mrtvé v síle své a životě

svém, z níž zristaly nám památkou jen tenké, graciésní, měkce

tepanéaksmrt i j imavéz la téšperkys tar  chdob,k terépečl ivěza-

víráme pŤed sluncem a jeŽ svítí jen v soumraku mdlou a vybledlou

jeho podzimkovou záŤí.
xnitra zajímavá hlavně tím' co slibuje' napsal jsem na první Ťádce

svého referátu. Ano, tím, kam se autor odtud hne. Krystalisace bude

nutná. V této knize vidíte ještě všude paprsky rozběhlé v kolik směr

a lámající se o sebe nějak, pŤekážející si. Jsou tu verše, které, zdá se

mi, neŤekly, co autor chtěl, které jistě pŤekážejí jednotné perspektivě

a intonaci básně, verše pŤíliš btzy zatažené nebo pŤíliš brzy vy.

puštěné, takže sjely . 
"",ty. 

Jind.e zase cítim nějakf rozpor mezi

tÓnem, kterj. vyzněl, a oním, jejž nadpisuje autor a na nějž staví

a nutí rtenare. Psychologická apartnost a diskretnost některj'ch
čísel je vlastně jen v názvu, obsah sám je dost tradiční. Tak hned
s hlavního hlediska, kam nás vede autor názvem knihy A porta in|eti,
jenž pŤipravuje na dusné, Že|ezné, v grandiositě hrťrzy zkamenělé
a vytŤeštěné stíny, není vj'hled na skutečnj. obsah knihy vj'hodnj
a čelnj'.

Ale to všecko dá se snadno pochopit a vysvětlit právě tím psy-
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Str. 34.

Str. 47.

Je to ilusivné a extatické umění Krásy, slavnjl a světljl paian její
nebo rozhlodanj, leptavf, polemick; , ritočnjl sykot i ston dnešního



chickj.m zjitŤenj'm pozadím, jeŽ zrlstalo z knihy ještě odkrojeno
a z néhoŽ právě čekáme pŤíští knihu p. Dykovu. První ukázal jiŽ
skutečnou a opravdovou práci uměleckou a básnickou, noblesu
ideovou i duševní, hrrizu pŤed banálností, skutečn var vnitŤnÍho
života a bolestné a těŽké jeho pŤijímáni - s]ovem všecko, s čím
nesetkáváte se pŤiliš často a co dává p. Dykovi právo na zájem a po.
zornost všech, kdo Žijí v uměnÍ a jím a věŤí a doufají specielně v jeho
novou obrodu u nás.

Ivan Sergěievlč Turgeněv:- Novinag Asia

Poslední díl Turgeněvovy nrlrilťstické trilogie románové leŽí pŤed

námi v novérn pŤekladě p' Jar. Hrubého (starší pŤeklad páně Ko-
něrz v vydán dávno v ,,Kobrově knihovuě všeobecné..); druhé dvě
části, Rudin a otcové a děti, vyšly jiŽ pŤedtím v téže Ruské knihovně
v druhém a čtvrtém svazku Spisri Ivana Sergějeviče.

Pročítám znova tento román a znova jsem jím zajat a chycen,
jeho drivěrnou, hlubokou, těžce melancholickou a melodicky dŤí-
motnou, opravdu slovanskou, temnou a širou a kalnou notou, tou
bolestnou, blízkou a upŤenou prozÍravosti a měkkou olejovou pro-
línavostí psychologickou, těmi rozevŤenfmi, do dálky a stepí fata-
lismu rozloženj,mi a rozepjatj.mi rozlohami ideovj'mi a společen.
skj'mi, celou tou hutnou a tekutou a bludnou ilusí života v chaosu
zrozeného, jako jiskra z něho se prodírajícího a v popeli hasnoucího.
Je-li co diuaďlo mrak a oblak psgchalogícklch, je to tento román
Turgeněvri'v. Pasivné, proměnné, beztvaré duše tančí a hrají v něm
pŤi osudné hudbě a honbě větrri . . . hned padaji, hned stoupají, hned
krouží, hned stojí... a pŤi tom to lhostejně slepé pozadí nirvanistic-
kého hrobu, kam jednou, d.Ťiv nebo později, spadne celá ta pestrá,
pŤemetná, slepá a marná hra zmítan; ch jevťr, ten víňivy prach
atomťr, ten ,,melancholickj'valčík a nyvá závratnost,.. jak zpívá ve
Květech zla Baudelaire.

NouÍna je snad nejméně nebo nellruie komponouanf, jak zni vyraz
estetiky, román Turgeněvriv. Německj' nebo francouzskj. dogmatik
estetick neopominul by dáti Turgeněvovi do svého k]asiÍikačního
notesu velmi tučny puntík a velice povážlivou známku v tomto




