
chytit nějakf nápad nebo guasinápad, parabolu, vtip, obrat _ a vysoukat z něho
rétorickou dialektikou ostatní verše. ,l,akto vznlkly patrně také všecky sonety
p. Hruškovy. Cítíte to na té zkroucené dikci, na těch zoufalfch oklikách, kterfmi je
honěn a chytán rfm, na té celé Íalešné, kŤivolaké, duté a pusté, prázdnj'mi podivně
kroucenjmi Íloskulemi vycpávané dikci. Jsou tu strofy, kter m stěží rozumíte, tak
barokní, násilná a prázdná jest jejich stavba. A samé soi-disant ,,reflexe.., samé
mudrování, samé mudrosloví, samá poirrtal To je charakteristické také: básník
nemá v sobě nic, nemá vlastnÍ Ddsnťcká piedstavivosti' necití a nemyslí po básnicku
_ jinak dovedl by z ničeho nic_ bez všeho pseudohlubokého a pseudodrlvtipného
balastu _ vyzpívat tekuté, hňejivé a vonné nálady, pokojné vody nitra' zcelené
obzory a rozpňedená oblaka vnitŤního nebe. Ale o tom všem nemá ponětí. ' . to je
něco, co se nedá naučit, na co není receptrl. A proto: surogát' masku. A proto
,,reIlexe.. '  Proto jej ich omáčku'.. k té stačí trochu moukv... a tu lze lacino
koupit.

P. Hruška je ve své sbírce pŤímJlm epigonem p, Vrchlického. Jeho sonet je
z rodu Vrchlického: pompÓsní, barokní, šroubovanjr, zdánlivě pÍeplněnf, de facto
však planJ' a jalov1i, rozlámanf, bez jednotné intonace a nálady, bez idey opravdu
básnické.lVlyslím, Že to bude těžko váŽit jednou pňed soudem šťastnějších dob, Že
Vrchlick zatemnil svou rétorickou pompÓsnostl pochopení vlastni ryzí lyrické
náladovosti, Že methoda jeho dovedla nás k epigonrlm á la p. Hruška. Jen jeho vli-
vem lze v1'ložiti, že lidé takovl se pokládají za básnÍky a jsou snad za ně skutečně
pokládánl.

A jak dlouho to bude trvat, než dojdeme k očištěnému pochopení poesie '..
ničeho než poesie! Ptavé lyriky, která je dechnutf sladkf tÓrr, která nechce nic neŽ
vyzpívat vnitfnÍ tíseř hlubokého Života, nic než hoŤet jako slunce, běžet jako voda,
pěnit se jako krev.

Jak jsme dnes vzdíleni od toho pokojného sladkého eletnentdrntho uměnÍl Jak
Je tlám dnes zatemněnol Jak je padělají prúmyslníci, a jak není lidÍ, kteŤÍ by rozu-
měli jeho podstatě a dovedli lišit pravdu od falsal

Jan Rokgta: Kdgž se pÍipozdiad

Knížka vybledlfch tÓntr, kalné, šedé melancholíe, umělecky ničím nová, šerá,

zastŤená a ztlumená, ale nijak vjrazně a jemně. Básník glosuje si rrlzné smutrré jevy

žívo|a a dochází i k obecnějším meditacím o bídě a rozháranosti doby, která se po-

tácí ve tmě, bez světla d,uchové jistoty. C|t!te, že je to dobrf, smutn$, snad osudem

stlhanj, člověk, milá povaha asi bez pretensí a nárokú, cítící hlouběii a hledající

rilevy svfm bolestem duchov1|.m tLm, že si je ve verších Íormuje.

Su je typ .Rokytyne jsoun i jaknové,a lemoh labytobf tpťece jímavákníŽka '
kdyby spisovatel byl pravf básn1k a umělec. Ale tím nenl. NeumÍ vésti štětec'

neunrí držeti linii, vyrfti obrys. Naprosto žádnf dar exprese' Jemné churavé tyto

sujety, kdyby měly něčlm bft básnicky, musily by bjt právě tak jemně, churavě,

utle a odlišcně trakto|oánu. Na tento vlastní básnickj a uměleckf problém však

p. Rokyta vrlbec nestačil. Jeho dikce, jeho styl jsou docela neÝ''razné' jsou nepro-

línavé, hrubé, mdlé a nesensitivní. Verše bez nervú, monotonní, široké a prázdné.

A tak vypadla celá kniha umělecky prostÍední a nevjrazná. To, co básník cítil, ne-

dovedl vyslovtt. Cítlte stále: musí b]tt za tím nějakj dobrf, citově jemnf člověk

_ škoda, že Jen tak slabého a mdlého básníka našel.




