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oldĚtch Král

Snad sťojí za zaznaínenání, ž,e devadesátá léta

a pŤelom století jsou rozhodující i pro zakládání no-

vého kulturního transgresu' charakterizovaného obra-

tem k mimoevropskÝm kulturám, jejicb filozofii, poe-

zii a umění jako zdrojrlrn d ležit}'ch stavebních prvkrl

moderní syntézy1 jako slohotvorné souěásti jejich es-

tetickfch,a urněleck1ich programrl. v roce L897 vyc|tází

knižně česk1í pŤevod čínské Kn1hy pÍsní' ši-king Jaro.

slava Vrchlického a orientalisty Rudo1fa, DvoŤáka.

Tírnto pŤekladem /o kterém později Mathesius Ťekne, že

názorně ukazuje, jak srdeěně si mrlže dobr1í filolog a

dobr1Í veršovník piekážeLí/ a nfrancouzskfmi" pŤeklady

Pšeniěkov1Ími se zakládá, jak se ukázalo, trvalá čÍnská

dimenze českého moderního lyr1smu, vyznačená takov1ími
jmény jako Bohumit $athesJ.us, Jaroslav seifert, Vlacti.

mír Holan, ''an zahradníček, František Hrubín, JiŤÍ Ko.

1áŤ, .fan Skáceln lvan !Ýernisch.

z jín1ích zčlrojú než Vrchlickf ěerpaly obecně

znánější, spěšnější. co do tvaru a nnot,ostrannější vf.

choctní. Ínspirace zeyeroyské, o literfch bude v roce

1988 zvlášťní pŤí]ež1.tost ještě hovoŤit drlkladnějí. Drl.

leži.ťé je, že v jeho pĚípadě už nešlo jen o li'terrárnÍ

l'nspiracf., jelio motlvace byla všestrannější. a hlubší..

PĚes něj bychom se dostall k psěátl.lbil velRjích /moder-
níchl ěesk1ích sbírek orientálního, pĚÍpadně jiného
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Eirp.evr:opského unění, rosťaucíbo z Lénož podqtaťného

zájnu.

Kromě speciflclifch ěesk'fch ínotlvací a okolnos.

tí je v iom všem nepochybně l' odraz a analogie oMob-

nfch jevrl domÍnantních zejména v anglosaské mutaci

syntetizmu, jak jl. pĚedstavovalí inspírátor taurence

Binyon z Britského muzea a Areriěan Ezra Pound - jako

dovršltel a nejdrlslednější naplřovatel /cathay L9l5/.

U nás pak kulrninuje tento Proud v paradoxní ,'čínské"

reakci na ríděsnf fakt l .světové války černou véží...

mattres iovskou/ L9 25 / .

Naznaěi l jsem zde jen někol ik. snad klíěovfch,

Ípmentl5 z jednoho asPektu ěeské modernosti, jehož sou-

st'avnější sledování a posléze integrace je ve1mi a

a,&,uální.

ttadernast e v!Ívoj.i..české' arcbitekťul..y

Marlq 'Beoešoyá

tloderno.Et rre yÝvojt ěeské arch.ltektury je...spo-

Jována ye 2o.rtole.tí s poj'!eÍ' í,ode,rnf/, ktg:á blÍvá

chápána běžně jako re'al|ce na secesi. V procesu pňe=

hodnocení. ťtějln archi'tel(tu!]t 19. a 2o.století v prrlbě=

hu uplynulfch dvacetí t"t nyto však zdůvodněno, proč

tomu tak nenÍ zcela a Proě je tŤeba praneny.ěeské rrp-
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oIdŤtch KráI

Snad stojí za zazn@lenálí, že devadesátá léta

a pĚelom století jsou rozhodující i pro zakládání no-

vého kulturního transgresu, charakterizovaného obra-

tem k mimoevropskÝm kuJ.turám, jejÍcb filozofii, poe-

zii a umění jako zdrojrlm driležitfch stavebních prvkrl

moderní syntézy, jako sJ-ohotvorné souěásti jejich es-

tet1ckfch a uměleck1ích programrl. V roce L897 vycinází

knižně českf pievod čínské Kn1lry písní, ši-kíng Jaro-

slava Vrchlického a orientalisty Rudolfa. Dvožáka.

Tímto pĚekladem /o kterém pozdějl MathesÍus Ěekne, že

názorně ukazuje, jak srdeěně si mrlže dobrf filolog a

dobr1í veršovník pĚckážet'í/ a "francouzskfmi" pĚeklady

Pšeniěkovfmi se zakládá, jak se ukázalo, trvalá ěínská

dímenze českého moderního lyr1smu, vyznaěená takovÝmi

jmény jako Bohurntl uathesl.us, Jaroslav Seifert, Vlad1-

mír Holan, ilan zahradníček, František Hrubín. JiŤí Ko-

láĚ, .76n Skácel, rvan Ýíernisch.

z jinfch zčtrojrl než Vrchl1ckf ěerpaly obecně

známější, ríspěšnější. co do tvaru a mnohostrannější yf-

chodní. inspÍrace zeyeroyské, o ltterfch bude v roce

1988 zvláštní pŤílež'ttost ještě hovoňtt drlkladněj1' Drl-

leŽité je, že v jeho pĚípadě už neš1g jen o literární,

ÍnspÍract, jeho motlvace byla všestrannější. a trlubší..

PĚes něj bychom se dostall k psčátkún velk.5iclr /moder.

nfc}r,/ ěeskfch sbÍrek orientálnÍho, pŤípadně ji'nďro
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rq1Boevropského rrrlění, rostauc&a z Lé.nož podstaťného

zájn.u.

Kromě spectfick;ich ěeskfch írpttvací a okolnos.

tí je v iom všero nepochybně Í odraz a analogl'e obdob-

n1íc}r jelrů domlnantních zejména v anglosaské mutaci

syntetizmu. jak j1 pŤedstavovali inspirátor taurence

BÍnyon z Britského muzea a AIÍEriěan Ezra Pound - jako

dovršltel a nejdrlslectnější naplřovatel,/cathay L9L5/.

U nás pak kulminuje tento proud v paradoxní "ěínské"

reakci na ríčlěsn1Í fakt l.světové války Černou véŽí...

mathes iovskou/ L9 25 / .

Naznači1 jsem zde jen někol ik, snad klíěovfch'

rrromentrl z jednoho aspektu ěeaké moderností, jehož sou-

stavnější sledování a posléze integrace je velml a

aJt'uální.

uodernost Ve v!!voj!. ěeské. architektrDíy

Mariq Beoešová

Modernogt {'e yÍyojn ěeské archltektury je..spo.

Joyána ye 2o.8to1etí s PojBell í)ode,rny' k'terá b;|vá

chápána běžně jako r:eakce na secesÍ'. V procesu pĚe=

hodnocení dějtn architet(tury 19. a 2o.století v prrlbě*

hu uplynulfch ctvaceťi tet nylo však zctúvodněno, proě

tomu tak není zcela a proě je tŤeba prareny.ěeské no.




