
40 všech lidskj,ch t,ypťr mohl b]fti ten ,,soumrak bohťt.., ten pňerod
z jedné kult,ury v druhou, ta proměna duší, ten nově kvasíci
a nově pučící druh lidské duše, ten r st a ten vznik novÝch or-
gánri, noqiich smyslťr, nov1ich tenčích a jemnějších a miadších
tykadel a chapadel na starém pni duše.

Vzpomínám si, že již v jedné z nejstarších prací p. Zeyero-
v1ich, v Romdnu o aěrném pfatetstuí Amisa a Amila vynoňuje se
problém srážky dvou kultur (pohanské a kŤesťanské)| dvou ná-
zorri světov1ich a mravních, a že od té doby stále se k němu
p. Zeyer vrací. Leží mu tedy opravdu na srdci a dočkáme se snad
jednou velké synthesy této krásné a grandiosní, ale i nade vše
obtížné lát,ky, pravého dramatu rozvoje a pŤerodu lidské duše.
,,Soumrak boh ..  je posud k němu jen náběhem a obsahuje pouze
jeho embryo.

9. 2. 1B9B

Jan RokyÚa: SvěÚla a bludiěky

Název druhé knih;l pseudonyrnního, i zasvěcencťtm literár-
ních kulis pražsk1ich pr;i neznámého autora svedl mne, že jsem
vzal jeho svazeček s ve]ikou touhou do rukou a chtivě četl s nej-
lepší vr i lí dát i  se podmanit a opoj i t . , ,Svět la a bludičky..! Čekal
jsem kus ideové perspektivy, meditativní poesie o nejtěžších zá-
hadách naší bolavé filosofie dneška, něco jako pŤehled a kritiku
všech názorťr a idejí, které v kalné a smutné atmosféňe dnešní
naší kultury hoŤí a planou a chtějí rozrazit' a prožehnout tu její
studenou zoufalou mlhu beznaděje, zoufání a letargie. Bohužel,
rrázev knihy p. Rokytovy je jen silně podtrženou a velk1imi pís-
menami namalovanou etiketou, trochu hrubě naneSenou firmou
nad krámem, kde se však neprodává dokonce to znamenit,é
a vzácné zboži, to zázračné koŤení, jaké hlásá štít nad vchodem'

Knížka p. Rokytova má dva oddíly: první více ryze osobní
a intimní, erotick1i, druh;f všeobecnější, meditativnější, o jakousi
filosofii a jak;fsi názor světoqi se opírající a k nim směŤující.

První část je smutná erotika člověka hotového se životem,
kter1i zahodil již do vod minulosti všecky iluse o št,ěst,í, kter;ir čeká
každou chvíli s derem hodin věže i konec svého života, kter sni
st,ále a st,ále dumy podsvětí a tuchy a sny o záhrobní nirváně a jehož
duše je rozdělena mezi v1ilčitky a lítost, nějaké viny, blíže nám
neurčené a nesdělené, a hoŤkou a chladnou resignací osudné nut-
nosti, nezniknut,elného fata. Člověk takovéto duševní barvy
a struktury setká se s ženou, která v něm probudi plamen touhy
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12 a života hynoucí a tonoucí jiŽ v moii mlh a studen1fch, odevšad
vnikajících kaln1fch zimních vocl.

Šol jsenr j iž cestou k pranreni  l , r : tht ' ,
kdo mě moh s pěširry svést?
Proč jsi ttt vyrostl, andělsk;/ květe,
liclo tě tu vyr.olal v sněhtr mÝch cest?

monotonní' nějak mlžně neplastická a SplÝvavá v obrysech, bez

toho hrajícího ohně a tančícího rybmu, bez toho suého a zulášt-

ního ufirazu, kter:i tvoŤí právě individualitu a charakter té které

básně, odl išuje j i  od j iné a pr isobí, že vŤeža se nám do paměti

a stoji v ní vleptána v charakteristické a ostré pÓze jako vzpo.

mínka na kteroukoli živou bytost, s níž jsme se v rozhodném ně-

jakém momentu setkali. A hlavní vada: Není tu těch temn;ich

hlubok ch rozloh, které rnají dgchat piímo z básní, mají stát za

nimi jako záhadné a světélkujicí stíny, mají se rozevírat ideo.

v;fmi perspektivami jalro pťrlnoční nebe tmou a hvězdami. Vada

neni v básnikově citu, n1fbrž v jeho prauě umělecké vloze a prauě

umělecké, intelektuálně-umělecké potenci.  Ta je s labá. Zďe Lo

vázne. Cítíte, že p. Rokybovi není dáno nazírat svěb barev a ťvarri
a tÓnťr _ t,edy vlastní stilovÝ a uměleck;f svět _ nově, v;irazně
a silně. Nemá nov;i.ch obrazŮ, vyslovuje všecko star mi znaky,

star1im, tradovan;im a poděděn]im jazykem básnick;i,m, vybled-
lou a rizkou jeho melopou. A tak se stalo, že tento první cyklus,
kter1i svou podloženou stavbou mohl dát pŤíležitost k novému
druhu, v}Íraznému a hlubokému genru erotické poesie, k opravdu
moderní poesie eroticko-meditativné, dopadl ve většině čisel
sv;ich ryze konvenčně a otňele a nepovznáší se nad běžnou ele-
gickou erotiku, jejiž zrrámé motivy a momenty většinou také
opakuje. Tak čísla Vešla jste u pfítmi drdhg moji, Mg jsme se již

dd.uno znali, Kuětg polní, ÍIar|a, Dol !, Pozdni ltuětg, Pozdě, od-
pttštění a j. jsou zcela rozumná, ušlechtilá a stŤizlivá tradice, me-
lancholicky bledá a sešeŤele chudá' jak ji známe jako seňeděné
echo lenauovsko.heinovské kr-r pi.. z pana Klášterského. Poesie
konvenčniho citu elegického, konvenčními obraby a spádern sta.
vč:n{, [61.,elrčním vÝrazem a obrazovym aparátem |,radovaná.
.lelr někt,erá čísla povznášejÍ se rrad tento normál, a to právě Lírn
poctiv.i-nl prsním tÓnern skutečnÓho hoŤc a skutečné tíhy du-
ševni, t,ou beznaclějnou, fatalisbickou skoro resignací, tim zoufale
člišícim studen;in podzirnkovym větrem.

DrulrÝ cyklus strrpiítrjc nejprve tyto tÓny a podává z nich

Str. 9.

Není pochyby, že látka prvního cyklu ,,Světel a bludiček.. je
znamenitá, pÍímo dělaná pro moderního lyrika-psychologa, pro
moderní duši, která pí'ekonala již starší rozvojová stadia lasky
prostě smyslné a živelné a ]rterá nebere ji již jako pouh1ifysick]i nebo
fysiologick1i fakt, v této spontánnosti a rudimentérnosti, njrbrŽ
touŽí po citech daleko odlišnějších a subtilnějších, po proniknutí
toho zv]áštního tajemství, té teskné a kouzelné nálády, která
leží nad tímt,o velik]fm osudem duše a prvoŤadym a nejzáklad-
nějším zákonem všeho živ6ta. Není pochyby, že situace, kťerou
zde položil p. Rokyta, je nade všecko nabádající právě k tomu
modernímu medit,ativnému a analytickému tÓnu, jak dívat se
na lásku a cítit ji, kde neběží o pouh1f běžnjl požitek, n;ibrž
o utušení a vycítění celého toho věčného, osudného a metafysic-
kého pozadí, kt,eré tu d;iše sv;im ohromn;Ím tísniv;im chladem
jako rozevňené černé nebe. Znamenit,ě jsou pŤiblíženy k sobě oba
prazákony Vesmíru, Láska a Smrt, a to ne vnějším spojením
děje _ timto zastaral;im romantickym' pouze dekoračním- apa-
rátem _ n;fbrž Samou' danou a hotovou již situací duše, která
je na konci svého rozvoje a proběhla již ilusivnou alejí pesťr1ich,
pouze vnějších a smyslovÝch fakt a pocitťr. Jaká to mohla b]it,
těžká, hoňká a tmavá číše meditativni poesie, živé a zjitňené
a pňitom pňece ovládané myšlenkovou linií a vykvašené ., či.ty,
prrih'ledn;,i, paprsky slutrce krásně a určitě lámající tvar a typ!
Skoda, že pan Rokyta jako bdsník a uměIec na to nestačil a ne-
dovedl tento plán realisovat, učinit uměleck1lim skutkem. Ne.
Íikám Lim, že neni v této prvé části několik jemně a měkce dech-
nut1ich čísel, intonace opravdu čisté a ryzi, ale většina je chudá,



ukázky nejplastičtější, ale zároveĎ snaží se z jich hoÍe a tísnivé
bolesti povznést, se k jisté filosofické v1fši, pňekonat je rozhledem
a širším obzorenr filosofické naděje. Škoda, že nemá ani v Lomto
směru dost jasnosti a pevného plánu (vloženy jsou a stňídají se
stále čísla slepého fatalismu temného a docela náhodného jako
Mouchg na str. 59., nebo plného agnosticismu jako Ponte dei
sospiri, jinak jedno z nejkrásnějších čísel knihy).

. -Docela nezprostfedkouaně, nemotiuouaně a neug jasněně jsou po
těchto číslech klidného, suchého a chladného íahlismu posta-
veny básně inspirace evangelické, kňesťanské, jimiž kniha končí
a jež tedy mají patrně udávat její v;Íslednici. Nejzajímavější
otázka, jak se k nim básník dobral z prvních tÓnri nedaleki'lh
inspirací Leopardimu, zrisťává nezodpověděna. Nejzajímavější
tento proces není v knize ani slovem naznačen.

Kniha vyznívá tedy zňejmě novokňestansk;1im akordem. Ale
ani v tomto směru nepověděl p, autor nic nového, naopak jsou
to docela běžné loci communes, jež podávají poslední čísla jeho
knihy. Autor čeká spásu světa ne od instit,uci a dogmat církev-
ních, n;íbrž jedině a pouze od ethikg kňeséanské 1'za Kristem
k dobru! - Chrámy aé sŤítí se v rumy!..). Tuto ryzí ethiku,
prostou a ričinnou lásku evangelia, zasypalo sobectví a sofistika
lidská prázdn;imi pojmy, slovy a symboly a zničilo tak oběé
Krist,ovu. To jsou konečně myšlenky ,,Světel a bludiček...  Jak
je vidět nejsou nikterak nové a byly vysloveny pňed p. autorem
již také daleko silněji a v;frazněji. Nesvědčí ťaké o žádné zvláštni
myslivosti a filosofickém duchu p. autora a nedělají z něho ještě
žádného básníka filosofického a rneditativného, za jakého byl
již pŤi prvé knize své prohlašován. K tomu scházi p. Rokytovi
mnoho a nejdriležitějších vlastnost,í: šíňka inspirace, visionáňsky
žár a skutečná intuice podstatn;fch našich zahaa metafysick;fch.

Zde síla a vloha p. Rokytova docela j istě neleží, a t i , .kdo
o něm píši jako o básníku podst,atn;fch a dťrvěrn;fch problémťr
a záhad našich, mu jerr škodí, poněvadž nazírán s tohoto hledišt,ě
musí nutně zklamati vyspěIejšího posuzovatele.

Pan Rokyta je básník ťrzk;|r, tich1f a sešeňel1i', kter;il nepťrsobí

ani dynamikou ideovou, ani myšlenkovou perspektivou a stav-
bou, ani novym a siln]im v;irazem a uměleckou charakterností
a typičností, n;Íbrž pouze jímavou opravdovostá a čistou, ryzí,
ti'eba chudou a monotonni inspirací, poctivou šedí a tesknou
tíhou smutku a Žalu. Nezristane vám v duši z jeho básní určity
relief, pevně a krásně vleptan;|- otisk pyšné a vykvašené formy'
ani širok1i v;ihled z duchovních hor síly a ideje, ani vrině jed-
notné náladové atmosféry, jediné písně touhy vzlétlé s šílen1i'm,
opil;fm chvatem a hynoucí Samou vnitŤní horečkou a strávené
vlastnírn vnitŤním žárem: - nikoli, daleko užší a t,emnější a t,ěs-
nější a mlŽnějši je dojem z jeho knížek. Zbyvá vám z nich jen
slabá narážka, teskné a smutné a chladné něco, co zdlouha do-
znívá v prázdno a ticho jako tÓn, jenž musil prve najít pňipra-
venou pridu resonance, povolnou náklonnost v disposici naší duše,
poněvadž dobgt a podmanit by si jí nedovedl. Ale tÓn ten vyznívá
pak dlouho a spl;fvá nějak zvlášé snadno, drivěrně a těsně se
stíny vlastní vaší duše _ drikaz, že byl' poctiv1i a čist1i.
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