
Kniha ve svém zprisobu silná. Lehne na srdce jako těžkj'ledovf
mrak, jenž zdlouha se rozplj'vá v studen1fch slzách, jež chladem ažpálí a žhou. Nemyslím, že tento silnjl, otŤesnj' dojem je celf zavŤen
v knize' že je tam jeho absolutní uměIeck.i ekvivaleni. Nu. Ale ně.
kolik semen, prudk ch a temn1ilch je tam, jež zasije d.o d'uše, kde -je-li pňíznivá prida ovšem - mohou vyrazii v tosate ,t,omy',muttu
a hr zy, jichž stíny těžko se probere slunce Života a radosti. Práce
Zeyerova děIá na mne dojem nějakého improuisouaného preludiia, ležsi vnímavá duše musí rozvinout sama. A ne ani tak: ani ne rozvinout,
více: doplnit, zce|it se svjlm samostnatn]im myšlením, s neodvislou,
svou indivjduálnou meditaci.

Z bolesti naší, bolesti opravdu pÍítomné a zoufalé roste tato kniha.
StŤedem jejím je duše roztŤíštěná, vyloupená z pridy, vytržená z ko.
enrl; nejen déclassé,jak se praví v knize, ale p.",,y áe,oěi,e iuStovákRojko. Prach země, atom daleko zanesenf od svěIro celku. Vyrvan

z rodiny, ze země, z národa. V hluboké disonanci proti své aoie,1e3i
kultuŤe' její civilisaci rozechvěnf a vzbouÍen]i. Duše pasivnÍ a zároveí
kŤečovitá, snivec a metafysik v době positivismu a materialismu'
,,Jako prav1i ,raté. a ,déclassé., jak zde tit."ji, patňím tedy mezi nej.smutnějšÍ zjevy dnešní civilisace, v níŽ jsem instinktivně vždy, t,ned
od počátku života, něco pro sebe nepfátelského tušil... 1str. is.; rapyšná, soudobá civilisace, jakf mrzák je to ve skutečnostit Neznápravdy, práva, spravedlnosti, ideje a ryzosti duševní. Nejkrutější ne.spravedlnost trpí, snáší, ričastní se jí, páše ji. ,,AIe ta asijská E.,,,op"je už tak materialistická, že poztryia wé asijské ideálnosti a noblesv

Julius Z'eyet: I)rlm u Tonoueí hvězdv téměÍ naprosto. Klaní se jedinému bohu, vedle mamonur totiž tlspě-

chu. A'toho rispěchu dosáhli ti Turánci skokem,lstí a piklemi, nikoli

nějakjm rytíťskj.m podnikem a heroickj'm bojem, jak sobě a jinfm

namlouvají... (Str. 33.) Asijskf genius, jehož podstatnj'm znakem je

spiritualistickÚ typ, klesá nebo prochází metamorfosou nějakou: ne-

našel posud formy odpovídajicí zároveř jeho charakteru i změnám

vnějšího, objektivného stavu vědění a poznání. Kultura, civilisace,

společnost; všecko, co má bj'ti formou a vj,razov1fm prostŤedkem

individua, rozumím-li dobŤe ideji Zeyerově, je mu dnes jen na škodu,

zlobu, pŤekáŽku, rozruch a rozleptání. Prst, zkte rosteme a jeŽ nám

má dávat živné látky, vysušuje a moŤí nás svou vypráhlou pustotou.

,,ostatně jsem právě moderni člověk, mám vlastnosti pŤechodní doby:

himmelhoch jauchzend, zum Sterben betriibt, jak starj' Goethe zpíval.
Nejsem moderní člověkvtom smyslu, že bych se nadchnul pro vše,
co je běŽné v našich dnech, a pŤedevším ne v tom, Že bych spolu zpíval
v tom sboru oslavujícím naši dobu jako korunu všech pŤedešlfch.
Ale ta doba náleží, dopouštim, mezi nejzajímavější. Jen už kvrlli tomu
smrtelnému zápasu mezi vědou a náboženstvím. Humor toho vážného
boje leží v tom, Že oba zápasníci dělají nároky na neomylnost. Lidé
moderní pak trpí obyčejně tim, že buď nevěŤi a pŤece v skrytu duše
po nějaké víňe prahnou, nebo Že věŤi sice - ale nc už pevně, bez celého
moŤe pochybenství a že by rádi ty dvě neomylnosti něJak v souhlas
uvedli." (Str. 66.)

Svět, život, vesmÍr nemá nám dnes smyslu, logiky _ to cítí, tím
je roztržen Rojko. Věda malj'ch faktrt a experimentrl nepovídá nám,
rozumi se samo sebou, niď o pŤíčině a rlčelu toho jevového mraku a
závoje. Ale není nám lépe ani tehdy, kdy poznáním esoterickj'm, ,,taj-
nou vědou.., rozšiŤováním psychické své potence rozšíŤíme si okruh
poznání a zíráme, co jiní nevidí, zitáme mimo běžné poznávací ka.
tegorie. Rojko, ,,k němuž mluví.. bytosti a ideje mimo náš prriměrn1f
jevovli sensus postavené, neví stejně nic o smyslu, podstatě a cili
vesmíru, života a smrti jako kterj'koli materialistickf positivista.
Jeviště se rozšíŤilo, pravda, jednající osoby se rozmnožily, vztahy a
poměry četnější a jemnější mezi nimi jsou mu snad jasny, a|e pldn



158 tohoto dramatu, smysl, iďea jeho jsou mu nadál stejně nejasny a ne-
jasně pŤíšerny jako nám prŮměrnfm sensualistrlm. Jeviště je větší,
ale tím větší je také tmavé pozadi, opona mrakrl, více nic. ,,Všechna
fakta (t. zv. čtvrté dimense) nevysvětlují více než na pŤ. fakt o jsouc.
nosti zviŤat neb rostlin. Co z toho, rozšíŤili se, abych tak Ťekl, in.
ventáŤ ,,naturae natutataď,? Jsme tím snad Bohu bLiŽe a chápeme jej
jasněji proto, že teď víme pomocí mikroskopu o infusoriích? Černoch
žijící ve stÍedu Afriky, netušící, že něco takového, jako jest naše civi-
Iisace, na světě se nachází, zajisté bude pŤekvapen, oslněn, pŤivezete-li
jej do Pahže neb do Londfna' bude na začátku tŤeba i ohromen a
pomyslí si, že je v krajině nejmocnějších čarodějrl, polobohrl neb,
chcete.li, celfch bohri, ale časem pŤesvědčí se, Že to vše je vlastně
jako v jeho vsi, jenže v jiné formě, složitější, dokonalejší a, chcete-li,
tŤeba i vznešenější. Že jsou a žijí ještě jiné bytosti neŽ lidé' bytosti
vyvinutější v mnohém ohledu, rrizníci se od nás jako my na pň' od
zviÍat, to piekvapuje toho, kdo se o tom pŤesvědčí a dŤíve to ani ne.
tušil _ a|e celkem nepÍišel o krok bltže id.iltu toho, po čem toužt nejulast-
něii' totiž itidru prauého pozndnt. Vidím-li letět kámen jeden nebo sto
k zemi, nevím stejně, co jest jeho tíže. Vidíte, že mi pojem o Bohu tím
stykem s mirnozemskjlmi světy není o nic jasnější, určitější: Jest Brih
či není? A je-li, co je?,, (Str. 58.)

To je velice krásn:i a nám miljl bod v práci p. Zeyerově: boha nám
neobjeví žádná magie'a kdo by se tak domníval. je pňi všem domně'
lém spiritualismu materialista zcela hrubj' a pověrečn:f. otázku tu
musí si zodpovědít každf pro foro interno. Je to otázka katexochen
vnitiní, ethická.

A zde stojíme již u transcendentního nihilismu a nirvanismu ,,To-
noucí hvězdy.., áč není zde stylisován umělecky a v bec jasně vysti.
žen. Rojko strině vedle těchto vnějších, Ťekl bych sociáIních pŤičin
jinak ještě, individuálně, psychologicky, hlouběji od koťene. Čimz
Vi'nou, zlem, ieŽ spáchal kdysi. Zamiloval se, když dlel v Anglii jako
polotajemník polokomorník adepta magie lorda Angusa do sestry jeho
Edithy, která sama však miluje vášnivě a tajně lorda Daltona, člověka
hodného ji až na karban, jemuž je neÍestně a osudně oddán. Rojko

stane se bez své vrlle - fatalistickj'm sběhem okolností - jich dtlvěr.

níkem a zradi oba: nedodá listy mu svěŤené, roztrhne milence, zahubí

oba, je zcela slovnou a pťímou pŤíčinou smrti i fysické obou.

Jak se dostal Rojko, duše trpná, snivá a nad prriměr povznesená'

do této propasti? Není na to pŤímé psychologické odpovědi v práci

p. Žeyerově. Podle vypravování Rojkova není to dost jasné; jedná

nejen v afektu, v mdlobě a temnu vášně, ale hrají, tuším, i náhodné

vnější okolnosti jistou rllohu (str. 135). V jiném světle vidí věc nemoc-

nf Rojko ex post: zde vykládá věc tak, iako by zločin a zlo vrlbec pŤi-

tahovalo osudně k sobě člověka, jako by bylo podmínkou velikosti a

grandiosity, nutnj,m prvkem a pŤedpokladem dojmri zvláště inten.

sivních a života zvláště silného. Zločin p sobt zultištnt neobugklou a

silnou rczkoš zurhlé lidské iluši. Je to vysoce zajímavj. passus na str.

111, passus ne novf, kterj, známe z romantickych psychologŮ perverse,

Barbeye d'Aurevilly, Poea, Baudelaira, Villiersa de I'Isle Adam a j'

a jehoŽ první část je, tuším, co do exprese Hellova, ale zde velmi preg-

nantně stylisovaná: ,,Pak nevíte, co to je bft pojednou postaven jako

na vysokj' podstavec a čníti vysoko nad celé své nevj'znamné okolíl
viděti trhlinu, hlubokou jako moťe, která nás náhle od celého světa
loučí! Po zločinu vidí člověk pojednou sebe v docela jiném osvětlení
než pŤedtím, a nejen on, ale i svět se mu zdá doce]a něčím jin1im než
posavadt Konečně se zná, sám sebel Stane se velkfm filosofem! Nero
věděl dobŤe, že velkj'zločinec je jaksi velkj'm umělcem. Dráhou krva.
vou těkal za prchající musou svou. A jaké žasnoucí měl obecenstvo!
Zločin má s dílem uměleckj.m něco společného, za umělcem jako za
zločincem ie něco, co ha pudi k tomu, co čtnt, slepě puilt - mysterium'
které nikdo neproniklt Jen velk1i umělec dovede tak intensivně cítit
jako velkj. zločinec, neb obráceně, chcete-lil..

A ,,neznámf.. pamětník v noci' již probdí u lože Rojkova a v niŽ

,,pťrl století prožil a prosnil.., ze všech hrriz záhadného byti našeho
jako nejsilnější cítí tuto sÍrašnou asociaci rozkoše q zla a plynouci
z toho chorobnou touhu, chorobnou zuěd.auost poznat ii a prožtt ii' ,,Po.
iáde ,ty hrrlzy na mne lezly. a největší z nich byla ta' Že jsem zač'ina|
jaksi pŤíliš jasně chápat tu rozkoš z vědomí dokonaného zločinul Bylo
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mi chvilkami, jako bych si pňál ji pocítit, jako bych ji zločincrim zá-
viděl... - (Str. 144.)

Zde jsme u ristŤední ideje, u osy nirvanistické koncepce ,,Domq
u Tonoucí hvězdy... Člověk osudně je predisponován pro zlo. Člověk
od jádra je zkažen!, samj'mi pťedpoklady psychologické mechanik5l.
Problém z|ave světě. . . ričelu jeho . . . jakf strašnf probléml Zde je
problém ten _ ač věc je naznačena a ne vysledována v procesu
duševním - Ťešen čiŤe staticky. Z|o lemá v1fznamu dynamického -
není prostŤedkem k něčemu kladnému - vyjma ke krátké ukrutné
rozkoši, která brzy utone v hrrize, strachu a nekonečném utrpenÍ.
Chyba není v člověku, v individuu . . . je v celé stavbě světa. Svět ten
je nelogickf, slepj. a osudnf, nebo má-li pŤesto sem tam logiku, je
ďábelská, ukrutná, zvrhlá jako ona psychologická asociace rozkoše
a z|a, Z|o je v tomto ponětí neodlučitelnj'm prvkem, conditio sine qua
non všech intensivních, odlišenj'ch, individualistickfch stavrl, vší krá-
sy, síly, uměleckosti. Bez z|a život by byl nudnj'a nev;fraznj'. Jim je
zmnožen ve své intensitě. A člověk ho hledá jako dráŽdidla, jako al.
koholu neb opia, z hluboce vnitňní potŤeby vidět intensivně, a cítit
intensivně, vpít do sebe a pojmout největší sumu sensací, vyssát jich
co nejvíc z té navŽďy mizející a do tmy a hrobu padající jevové hry...

Zlo a utrpení, kterj,m prošel Rojko v životě, neměIo smyslu a ričelu
pro něho. on nemriže podepsati konec jedné z ox|orilskfich visí
anglického jedlíka opia, bohatého intelektem a zlomeného vúIí,
de Quincege, kterou čítá nesčÍslněkrát a v jejíchž mystickfch a osud-
nj'ch hrrizách cití echo svého života zmítaného na všech vlnách
a rozbíjeného o všecka skaliska. ,,Tak vyjde z v1fhně dokonalj', tak
uvidí, co viděno by bjlti nemělo, uzŤí pohledy, jež jsou mrzkostí, taje,
jež vysloviti nelze. Tak bude čísti v pravdách smutnj'ch, pravdách
velk1ich, pravdách děsuplnj'ch. Tak povznese se opět, neŽ zemfie
a tak bude rlŤad náš, jejž Brih nám svěŤil, dokonán - mučiti totiž
srdce jeho, až riplně rozkvetou schopnosti ducha jeho... Tento závét,
žez|o a utrpení není si cílem samo sobě, že je jen prostÍedkem a cestou
k dobru positivnimu, nem že pŤijmout Rojko a nepťijímá ho' Pro.
padá tmě, ,,Matri tenebrarum.. podle Quinceye.

Škoda, že mnoho z toho, co zde jako ideovou esenci naznačuju,

"",ii " 
p,u. i p. Zeyerově prtiuě uměIec'kg a konkretně podáno, není

osuchologíckgm procesem, iyr,z pouhj.m referátem ex post (zločin

fríjď,";;;át,r;;i'c:si člen v architektuŤe knihy). Škoda, že ta hrriza

a ten děs není nám podán pŤímo pohledem do temné zoufalé duše, do

tékŤivule,vnížpŤíšernoucrremii-otedábelskj.chformulívaŤíaslučují
;;;;J"u napo1e Života a smrti, o nichž se zde již jen re|eruie. Jak!

;'"',' a velikf iomán psychologickj - studie té curiosité du mal a té

;;;;i;^ du máIheu,, té Átsotg ita a te chtiuosti neštěstÍ, jeŽ označují

moralisté za právě moderni nu*o. duše - to mohl pak bj'tl Takto

"..r.t"tu 
práce povídkou a pŤíběhem více než samorlčelnj'm umělec-

.n* 

" *'.hologickfm dílem. Vedle Rojka, jenŽ sám by unesl knihu

pii 
"rsi'"e:ši 

a trlutši sondaci psychologické, postavil p. autor do

domuuTonoucíhvězdyněkolikbytostístejněroztŤíštěnj.ch,marnfch,
zoufal j 'chaztroskotanj.ch,stejněbezr lčelnéhoaalogickéhoutrpení
a muk _ ale bez té síly intelektu a reflexe - naivních, bezprostŤedních

a elementárních. Všechno (vyjma jedinou dobrodějnou, v lásce

hero ickouže luz l idu ,paníCe les t inu)obět i s lepéhoosudu,vŠecky
kleslé pod vášní a utrpením, zatemnělé a ne osvícené jím, rozboŤené

a ne uievněné. Jsou to typy žen, jež nejsou nové ve svj.ch psycholo-

gickj.ch sloŽkách v titeraiure, ale vysloveny jsou tu v liniích silně

leptanj,ch a v pÓzách a situacích charakteristick ch, nějak socliaŤ-

skjch skoro.

21 .  11 .  1897
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