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Když mně děti Jaroslava Vrchlického donesly korespondenci
svého zvěčnělého otce se svou zvěčnělou babičkou, žádajíce
mne, abych prostňedkoval její knižní vydání, stanul jsem prak-
ticky pňed otázkou, která mne drahně času zajímalaiznepoko-
jovala theoreLicky.

VydávatJi korespondenci zemŤel;ich |iterát,rl a pokud a jak,
toé jedna z nejspornějších otázek literárních, v níž hlasy roz-
cházeii se někdy až v protichťrdnost.

Velikjl francouzskf literárnÍ historik Ferdinand Brunetiěre od-
suzoval i vydání korespondence Flaubertovy, dnes právem velmi
ceněné jako jedinf pňímf pramen jeho názorri est,eticko-poe-
tick;ich i filosofick;ilch. Stanoviska Brunetiěrova, které ne-
pŤipoušt,ělo k publicitě nic z pozristalosti autorovy, čeho pňímo
k ní neurčil, v této pŤíkrost,i ovšem obhájiti není možno - věda
literárně historická byla by tím zbavena poznatkrl, bez nichž
datování a vfvojné učleněnÍ t,vorby básnické bylo by v ňadě
pňipadri ne-li znemožněno, aspoĎ značně zLlženo. Ale stanovisko
Brunetiěrovo není jen karakterist,ické pro svého obhájce a ctitelo
objektivity velkého klasicisticlrého věku sedmnáctého, zapňisáh.
lého nepňítele pŤímého projevu lidského id v písemnictví, n1ibrž
vyslovuje i do značné míry typick francouzskf názor na tvorbu
lit,erární. Názor ten rozlišuje rozhodněji a pňísněji, než bfvá
u nás zvykem a obyčejem, mezi životem a uměním, mezi životnou
podmínkou a Životn;fm v chodiskem tvorby a dovrŠen;fm uce-
len1im dilem uměleckfm, jež v sobě nese svrij zákon a chce bft

chápáno a vykládáno ze sebe, bez všech životopisnfch ilustraci,

anekdot, narážek a zajímavostí.
Naproti názoru Brunetiěrovu stojí ovšem názor, jenž ve

jméno pravdy historické domáhá se publikace kdekterého
lísbku, kdekteré navštívenky, kdekterého odstiiŽku a drobtu,
kdekterého zápisnÍčku z básníkovy pozristalosti, i toho, co básník
vědomě pominul a odsoudil k němotě, - stanovisko, které pŤe-
vládalo v Německu do včerejška, neboť i tam dnes novější li-
terární dějezpytci, jako Walzel, nepŤikládají životopisu a jeho

materiálitm tohoto v znamu pro vystižení literární osobnosti,
jakf pňikládán jim bfval do nedávna. Uznává se, že dílo umě-
lecké vzniká i vytváŤí se, uzrává, Žije sv m vlastním životem,
kterf není pouhou odlikou nebo pokračováním empirického
života autorova; mezi ním a tvorbou bJ'vají vztahy mnohem slo-
žitějšÍ, než jest pouhá konfese osobního zážitku. Blud, že vystihl
jsi hist,oricky dÍlo umělecké, svedl-li jsi je nebo domníudš.li se, Že
jsi je svedl v nějakf prvotn;i záž1tekjeho tvrlrce, není ničím více
podporováno neŽ nestŤÍdmou a nepromyšlenou publikací ma-
teriálií biografic\fch. Vysledovati vinutou cestu proměn, kterou
prochází prvotnf zážihek - a zážiLkem mriže bft,i stejně dobňe
četba a studium jiného tvrirce jako milostnj st,yk s dívkou nebo
Ženou - a jLž odpoutává se od soukromí tv rcova, aby vzrostl
v tvar nadosobní, historicky typickf, toť právě problémhisto-
rickf ; a znamená, že jsi nepŤekročil ani jeho prahu, redukuješJi
historickou tvorbu na spisován1t,. zv. kritick;fch životopisti.

Nekrit,ičnost a jednostrannost názoru, kter1i pojímá dílo umě-
lecké sub specie dokumentu životopisného a svádí je v něj, vy-
svitne ti zcela jasně, uvědomíš-li si, že dokumenty svéživoto-
pisné má každg život - není snad vzdělaného muže, kterf by byl
v mládÍ nenapsal verše, když se zamiloval -, ale díla urně]'ecká
a básnická jen duch uguoleng a typicky tu rčí.

Ale věc zajímala mne i se stanoviska ethického. PŤedmětem
hrubé zvědavosti mťrže b1iti ovšem všecko na světě, i privatis-
simum lidské, a neni pochyby, že takováto brutální zvědavost
mrlže se často rnaskovati vědou a maskuje se jí také. Ale věda



opravdu tvoŤivá nemá s ní nic společného: věda opravdu tvo-
ňivá vychází vždycky a všude z uctg k svému objektu - vŽdyf,
z něho jako z dané látky chce vybudovati svou architekturu
ideovou, a nedovede toho, kde této ricty porušila.

ot,ázky t,éto není možno Ťešiti jinak, než vmyslí-li a vcít,í-li se
ňešitel ve stanovisko básníka, o něhož jde, stane-li se obhájcem
jeho prdu proti sobě samému, - neboé nezapomínej toho: on jest
ptivodcem toho, co chceš uveňejniti, a na tobě jest vymoci si
souhlasu od něho, byé mrtvého. Není pochyby, že každf básník,
umělec, tvrirce má právo ničiti svá díla, o nichž soudí, že nejsou
v;irazem jeho síly, vrcholn1ich chvil jeho života a tvoŤivosti'
n1ibrž zrádci jeho slabosti a pokleslosti; že má právo podávati se
veŤejnosti jen ve sv;fch hodinách poledních, kdy slunce jeho dne
blíží se zenitu nebo nesešlo s něho pňíliš, tedy se stránek pro sebe
nejv1ihodnějších.

Proti tomuto piíkazu nesmí hŤešiti ani vydavatel koresporr-
dence.

První a poslední otázka jeho musí zníti: publikuje dopisy
zvěčnělého aut'ora, nekalímJiž a nesnižuji-liž tím obrazu jeho
v jeho opraadougch a osuícen1ic milovnících a ctitelích?

odpověď v mém pŤípadě, kdyŽ jsem byl několikrát listy tyto
pŤečetl, mohla b;.iti jen jediná: nesniŽuji a nekalím. Naopak: tato
korespondence jest schopna rictu a lásku k Jaroslavu \rrchlic-
kému stupIiovati; a nejen k Jaroslavu Vrchlickému, i k jeho
spoludopisovatelce Sofii Podlipské. Ukazuje je oba, a zvlášt,ě
Vrchlického, duchy opravdov;imi, s jedinečn1fm nadšením ocl-
dan;irmi tvorbě básnické, pŤitom mučivě zapňeden;fmi do od-
věk;ich záhad všelidsk;1ich, dušemi zanícen;imi pro vnitŤní život,
kontemplativní, povahami čistÝmi a ryzírni, trnášen;imi sqfmi
city až v blouznivost.

Samy o sobě, nehledíc k literárnímu dějepisu, mají tyto listv
svou hodnotu jako krdsn prÓza; pochybuji, Že oba dopisovatelé,
Podlipská i Vrchlick1f, napsali lepši prÓzy, než jest ta zde; vy-
rovná se jistě všemu' co publikoval Vrchlicky z pr6zy kritické
i beletristické, a jest zde množství stran, které jsou pňím;im

a drist,ojn m doplťrkem jeho essayí a statí liLerárně kritickfch,

jak jsou sebrány ve dvou dílech St,udií a podobizen, vt dvou

*,,*"Lč"i.h Rozprav literárních, v Básnick.fch profilech fran-

couzskych, v Devíti kapitolách o novějším románu francouz-

ském a v Knihách a ]idech.
Velikjr jest t,aké literárně hist,oricky a kritick;i v;í.znam těchto

dopisrl; doplnili se, jak jsem učinil v této ťrvodní studii, listy

psánymi jeho strfci a bratru BedŤichovi, podávají nám vzácné

pohledy nejen v lidské nitro básníkovo, n;fbrž i v jeho dílnu

básnickou, a to v nejzávažnější době jeho Života, v době, kdy

uzrává k první své mužné síle, vytváŤí si cel;f Životně básnickf

plán, získává pro něj vzory ve velik ch mistrech západního

světa básnického a z jejich děl odvozuje si a kuje svou methodu

uměleckou i vyvozuje si názory rnoderního básníka-myslitele.

Skftají literárnímu badateli množství faktri, poučenÍ, které bu-

douJi vytěženy a tvoŤivě zhodnoceny, prohloubí a obohati naše

poznání básnického díla Vrchlickéhol.

* **

Korespondence mezi Vrchlick m a Podlipskou počíná se

listem básníkov1fm, datovan;im v Maraně B. srpna 1875, a končí

se dopisem romanopiskyně básníkovi 9. listopadu 1876; pokra-

čuje pravidelně po cel;f ten čas, zvláště v době, kdy básník mešká

" 
Ít"tii (do konce bŤezna 1876), a pak za prázdninového pobytu

romanopiskyně na venkově, ve Veltrusích, v létě 1876; jen rnezi

listem posledním a pŤedposledním jest, mezera dvouměsični: v té

době, na podzim 1876, st;iká se však jiŽ neustále v Praze básník

se svou pňíští tchyní, takže dopisování ovšem jest, zbytečné.

Korespondence naše objímá takto dobu patnácti měsíc , dobu

1 . Korespondenci tuto rozhodl jsem se vydati diplomaticky věrně, poněvadž

normovati pravopis, doplůovati interpunkci, opravovati gramatiku spisovateli,
kterf náleŽÍ jiŽ historii, pokládám za nepiípustné. Všecky ty zvláštnosti' nepravidel-
nosti, prohiešky jsou pŤíznačné nejen pro něho, nlbrŽ i pro jeho dobu. PéčÍ o správnf
otisk áiplomatickf pověiil jsem p. Václava Brtníka, kter opatl'il i vysvětlivky
knihopi8né.



nav]lsost driležitou v životě básníkově, čas pňímo kritickf,
v němž vytváŤí se Vrchlick;ii v tom smyslu své osobnosti, jakf
zatane na mysli ihned každému českému vzdělanci literárnímu,
slyšíJi t,oto jméno: Vrchlickg-uměIec,Vrchlickf uvědomělf a sou-
stavnÝ tvrirce representativného díla, jež určit;fm zp sobem pňe-
náší k nárn a udomácůuje u nás suětouou myšIeniu bdsniciou,
myšlerrku západoevropskou. V těchto dvou osudn1fch let,ech
1875-1876 vyťváŤí a ustaluje se Vrchlickf, jak1fm již bude
v zenitu i sklonu svého života a díla až nedlouho pňed odumňením
své tvorbě, aŽ na dvě t,ňi knihy pŤedsmrtné, v nichž vlivem Goe-
thov;im a MÓrikov;-im rodilo se v básníkovi něco nového' blíz-
kého jeho počátkrim lyricko-osobnim, ale ovšem mnohem slad-
šího, zralejšího, životnějšího i typičtějšího.

Zt'ěchLo dvou let prožil Vrchlickf jedenácť měsÍcrl v Italii jako
vychovatel a tajemník v hraběcí rodině Montecuccoli-Laderchi.
bydle v léťě v Maraně u Vignoly nad Panarem a na podzim
a v zimě v Livorně (od počátku května 187Ó do konce bňezna
1876). Básník rozpomíná se později na tento pobyt italsk1il, a hle.
daje jeho smysl ve svém životě, napsal vfznamně .'" .t". 387
této knihy: ,,Teď mdm prau! ugznam suého pobglu tam, jest ustdlen
jednim slouem: hojil jsem se tam. A sice na těle i na duši, MusíI
jsem setíásti ušecko ochabnutí, ašeckg zdpasg pesimismu, ano i ma-
terialismu, a nichž jsem se potácel u celé period,ě Z hlubin...,,

.Těmito slovy vystihl sám velmi správně vfvojnf v;/'znam

!"l".t9 obdobÍ alespori po jedné stránce. Jest pravdá, ze prea-
italská básnická tvorba Vrchlického má zcela iin1i ráz než tJorba
jeho italská a poitalská; jesť pravda, že jeho směrová orien|,ace
myšlenková i umělecká v Italii se mění, že Vrchlickj' procházi
zde těžkou a rozhodnou krisí životnou i básnickou , z niž vycházi
nejen sesílen;f, n1ibrž i jinf, než byl pŤedtím v Čechách, neŽ byl
tv rce sbírky Z hlubin.

Kdyby bylo možno zásadnou proměnu tuto uzavňíti zcela
v nějakou stručnou formuli, bylo by nutno ňíci: Vrchlick1f pňed-
italsk;i' -_ Vrchlick1i Z. hlubin a Básní epick;1ich - jest nataao,,y
básník fragmentri lyrick;iclr nebo dekoračně epickj'ch, básník

chvil, vteŤin, stavri trpně subjekt,ivn;fclr - básník poit,alsk;f,

básník Mythťr, Symfonií, Ducha a světa, lrteréŽ knilry vznikají

na nepaLrné vfjimky v Italii nebo záhy po ní, jest, uvědoměl;i
umělec cyklicky v;fvojnj., myslící v symbolick;fch ňetězcích,
básník lidstvÍ vyvíjejícího se i mimo jeho subjekt, pŤes básnika
i nad básníka, prorok náboženství lid:kosti, jak naz;fvá jej na
jednom místě této knihy v;|.znamně Sofie Podlipská. (,,Nábo-
Ženství lidskosti směle hlasu svého povznáší. Mnozí o tombo ná.
boženství pracují. Vy ho dokonáte!.. Strana 27Ď.) Básně Vrch-
liclrého, jež vznikly pÍed Italií, daji se, pokud jde o inspiraci
básnickou, vyloŽiti vesměs pťrsobenim básníkri německ';fch a an-
glick ch, vedle tradice domácí _ není nuťno utíkati se k vlivrim
románsk m, ani k francouzskfm ani k italskjrm; v Ibalii a krátce
po ltalii povstávají však básně, jichž vzniku takto nevysvětlíš,
pňi nichž musíš počítati s prisobenim Musseta, Quineta, Alfreda
de Vigny, Victora Huga, Leopardiho. A neni to pouze nahodilé
a občasné pťrsobení těchto francouzsk1fch a italskfch mistrrl, co
karakterisuje tuto pozdějši tvorbu Vrchlického: nikoli, samo jeho
nové pojímání poesie jako humanitně vfvojné, historicky cyk-
lické, dějinně symbolické, jako náhrady a zástupkyně nábožen-
ství, jako pomocnice a družky pravdy vědecké jest podstatně
francouzské; jest to pojeti vlastni humanitnimu positivismu
francouzskému, kter;f jest karakterisován jmény velkého ro-
mantického historika Micheleta a pÍítele jeho Edgara Quineta,
v širším smyslu i jmény Victora Huga a George Sanda. od meta-
fysické filosofie německé, od abstraktního idealismu, kterf
básníka odlučoval od družnost,i lidské a prlsobil, že básník pro-
padal fantomrim svého nitra, od idealismu, jenž následkem bás-
níkovy povahy musil se proměíovati v pesimistickou sebe-
tr; zerí - tak projevil se zvláště ve sbírce Z hlubin _, odvrátil
se básník v této době k humanitně sociálnÍ filosofii francouzské,
která mu dala positivní ideály práce a pokroku společenského,
víru v objektivnou vfvojeslovnou cenu poesie, - v jeho pŤípadě
a pňi jeho ustrojení duševním, v němž základním rysem jest en.
t,husiasm družnosťi, rozhodny zisk a pevnf podklad všeho jeho



dalšího r stu uměleckého. A ruku v ruce s tím jde ovšem odklon
od vzor německ;fich - Lenau, Geibel a Lingg vedle Rudolfa
Mayera a Sem tam i Hálka jsou inspirátoÍi nejedné básně Z prv-
ních knih Vrchlického - a pŤíklon k vzorrim francouzsk;Ím
i italsk1fm, ačkoliv ovšem ozvěna německé poesieneumlkávdíle
Vrchlic]rého rázem a vyznÍvá dokonce silně i ve sbírce vzniklé na
pťrdě italské, v Roku na jihu (,,Zima v jihu.. má názvuky na
Heinovy Nordseebilder), a sem tam iviniciativném dílenového
rázu, v Duchu a světu: ,,Pythie.. a ,,Jarní zpěv Ahasvera..pňi-
bližují se místy cítěním i v;Írazem Goethovi. Ještě bližší jsou
mu dvě ,,Hymny.., které vznikly pravděpodobně na pridě italské'
avšak zabloudily až do Pavučin, vydan1fch r. 1897, do oddílu
,,Zpět, i vpŤed.., jichž vznik opisuje sám básník na titulním listě
léty l876-1896; to jsou plamenné, jásavě tryskající v;i.levy duše
vyrvané osobnímu trudu a hoňi, opojené bezmezim volnosti,
lásky, štěstí a vděčnosti jako Goethriv Mahomet, Ganymed,
Zpěv duchri nad vodami * ,,ryze pindarská dramata ve voln1ich
rytmech.., abych uŽil slova, jímž Morris karakterisuje Goethova
Promethea. V tyto dvě hymny vyzněla asi bolestná krise fy-
sická i duševní, jež zachvátila Vrchlického v listopadu 1875
v Modeně a jejíž mučivé lralucinace vypsal talr děsivě svému
bratrovi (Zvon xIII, 356). ,,Nevím, zda ha]ucinací či vskutku
slyšel jsem hlas: Diripuisti vincula mea! Tato slova mě oblažila
jako zázrakem,.. píše tam básník po pŤet,rpěn;fch záchvatech.
A LÝž verš ze žalmu jest mottem první ,,Flymny.. a jásavá bla-
ženost a vděčnost intonací obou dvou.

A v tento qiznanrnÝ pňerocl nahlíŽíme piímo v korespondenci
Vrchlického se Sofií Podlipskou; tento osudn;i' děj, pln smvslu
a dosahu, odehrává se zde pŤerl naším zrakem. Sofie Podlipská
nebyla jeho pouhou trpnou svědkyní, byla clo značné míry i jeho
spolupracovnicí a spolutvrirkyní. Ji mnohem více než svého
brat,ra Bedňicha i strÝce faráÍe KoláŤe, zasvěcuje do sqÍch ni-

2 - Soudlc alespoťr podle riryvkovité korespondence z italského pobytu Jaroslava
Vrchl ického, jak j i  uveŤejni l  ve Zvonu XIII, str.277 a n. BedŤich Frída: ,,Mladá léta

t,ern;ich bojú a zápas ; k ní ut,íká se v zoufalsLr'í a v pochybách
o slovo ritěchy, pochopení, rozňešení; a ona rozumí mu opravdu,
poněvaclž rázern svého pť'emítání, sv]ilmi četbami i problémy své
tvorby románové a povídkové jest blízka právě liberálnímu hu-
manismu a positivismu, v jehož oblasti žije a myslí tehdy Vrch-
lick;i - společn;fm miláčkem Podlipské i Vrchlického jest ka-
rakteristicky George Sandová -, i svjm životn'ím utrpením
a zvláš[ě enthusiasmem družnosti, blouznivosbí sr'ého srdce jest
pňímo pňedtrrť:ena za starší sestru vzdáleného mladého pŤitele.

Pojmenovala, jak rrvidí čtenái' těchto clopisri, Vrchlickému
mnohou bezejmennou mátohu a mriru jeho duc}ra i srdce a vv-
svobodila jej tím z její}ro okouzlení, z jejího očarování. Nalezla
v pravou chvíli slovo-zaklínadlo, jelrož bylo mladému samotáť'i
tŤeba; pňízvuk opravdové vnitŤní sympatie, ricty, lásky, \'íry'
později i extat,ického zboŽnění, kter byl jemu, věčně pochybrr-
jicímu o sobě, věčně sobě nedrivěŤujÍcímtr, rozkolísané ,,tňtině..,
jak sám sebe často nazyvá, lékem uzdravujícím a síliv;fm. Neboť
zároveů s pňerodenr ideovyni orlehrávala se v této době ve
Vrchlickém i bolest,ná krise rrit,erná, dot,;ikajÍci se sanrych koňenri
jeho snažení život,ného: mučily jej šílené pŤímo poclryby o tonr,
je-li opravdu básník, jeJi opravdu umčlec, jeJi povolan;i, jeJi
vyvolen;.f. Právě korespondence tato dává nám nahlÓdnouti }rlu.
boko v jeho povahu plnou svárťt, pochyb, nejistot, potňebnou
vnějšítro slova, soudu, autol.ity. Sám pí.iz.rrává se na str. 12, že
pochybnost o hodnotě starších prací pudi jej li tvorbě nov;fch;
novymi díly vyvrací si sképsi o své tvrirčí síle. Proto znepokojuje
jej také záhada originálnosti (sl,r.22); proto dotazuje se tak na-
léhavě pŤi každé básni, jiŽ posílá do Čech, po kritice bratrově
i pňátel, proťo pňeceůuje již Le}rdy soud obecenstva i kritiky;
proto projevuje i, kclyž má pŤevzíti redalrci Světozora, cosi' co
blíží se po našem soudu slabosti: st'rach, Že ve sváru stran jest
to místo exponované a že mohl by tím poškoditi svorr dobrou

Jaroslava Vrchlického v zr'cadle dopisri, jeŽ psat svému strjci a bratrovi... Italské
listy vrchlického sáhají zde od května l875 jen do l6. rlnora 1876.



pov(ist básnickou. (Svému brabru píševzoufalství, že,, jeho l i te-
rární pověst je zničena.., Str. 77.) Má sklony sebemučivé, hypo.
chondrické. Jako dítě obával se, že spadne na něho slunce;
nechce se Ženiti, poněvadž by j"j trápila clomněnka, Že jest, den
po dni ženou méně a méně milován; jest, závislf na počasí, na
náladě, na nervech. Sensitivnost jeho jest jistě v1fjimečná; snad
až churavá. Chce b;iti stále ujišéovárr o lásce, ričasti, pozornosti
svého okolí; odsudek, zneuznáni, nepochopení, ne č,asť jest mu
největ,ším utrpením. Praví o sobě, Že ,,pot,ť'ebuje pňátelsl,ví více
než vzduchu k d;('chání.. (str. 43). ,,Jesť mnoho dětstvÍ v mé po-
vaze,,, píše o několik Ťádek dále; ,,stisknutí ruky, směv, slovo
jí stačí k štěstÍ; zneuznávánt jest jí největ,ší otr.avou. Myslívárn
mnoho o sobě. Není to povaha ženy ani muže, je to něco mezi
oběma, čemu nerozumím...

Avšak nejen sensitivnost, nÝbrž i enthusiasm druŽnosti mluví
z Lěchto listrl. ,,Snad pocit, někoho vždy obdivovati jest u mě
instinktivní potŤebou,.. pčiznává se Sof ii Podlipské (st,r. l75).
A korespondence naše jest jediné crescendo ricty, lásky, podivu,
panegvrismu,.zbožíování, lrterymi zahrnuje vděčně svou do.
pisovatelku za kaŽdé teplé a ričastné slovo. Jak karakt,eristické
jsou věty, které napsal svému brairovi: ,,I uměni potí.ebuje
lásky, jinak stává se z něho titánsLví Michelangela nebo hoff-
mannovská či poeovská bizarerie. Je-li posvěceno láskou, dyše
teplem Raffaela a kouzeln1im t pyt,em verš Hugov;fch... (Zvon
XIII, str.296.) Zde promluvily koňeny jeho nitra; a z těchto
koŤenri pŤijal Hugovo ňešení světové a živoťní hádanky: soucitem,
ctností nejsociálnější; jí jest právě Hugo nejtypičtější Fran.
couz . . .

odtud pochopÍme, jakj'm utrpením musily b;fti Vrchlickému
v cizině osamocenému, bez možnosti sť1ikati se s p.Ěáteli a dosíci
od nich družného slova, pohledu, stisku ruky, boje s jeho slrépsí,
s jehcr analyťickym pudem pochybovačn;im. Ne ní jistě pňehnáno,
co napsai počáťkem srpna 1875 svému braťro vi, že bojoval boj
o bgtí a nebgtí jako umělec. ,,I papíru bál jsem se svěňiti ty mrazné
v1iše, kam jsem zabloudil v analysi všeho, co zYeme uměním.

sny, ideálem, životem, utrpením, smrtí. . . Celá Ťada veršri z po-

s]ední doby jest pouze boj o bytí či nebytÍ, a posud nejsem roz-

hodnut."
V těchto vnitňních mukách byl mu nejprve písemnj. a pak

rlstní styk se Sofií Podlipskou největším rlobrodiním; není jisto,

dobral-li by se zdraví, síly, víry v sebe bez ní, nebo není alespo
jisto, zda tak záhy a tou měrou. Pod teplfnr dechem její lásk;' až

extatické, jejího blouznivého zbožliování zjihl mráz abstra]tt-

ního filosofického pesimismu, v něntž Vrchlickj. vězel ještě z doby

pi'editalské; prolomil se led sképse poutavší jeho sílv básnicky

tvoňivé, které se nyní naráz uvolriují, tryskají a vrou' až podivuje

se tonu sám jejich nositel. Vděčnost, kterou jí projevuje básnílr

stejně hymnicky a hyperbolicky za tyto jerlinečné dary životní,

nebyla jistě frázi a zavazuje dnes i nás její světlé památce.

Jaroslav Vrchlickjr r,yr aito 
"""u, "un, 

uzrávající. V naší ko-

respondenci na stránce 60 sám zajímavě v1.pravuje o prvních

verších, které napsal jako dítě na faŤe ovčárské - tedy pŤecl de-

vátfm rokem' neboť byl tam chován od čtvrtého do devátého

]eta -, a o prvních mocnj'ch dojmech a záŽIt'c|ch svého te}rdej-

šího prost,Ťedi, z niclrŽ po jeho pňesvědčení organicky vyrristala
jeho tvorba básnická. Vj.znamně ztlrirazriuje, že poesie, ač máli

bjlti hodnotná, musí bfti pravdivá v tom{,o smyslu, to jest. mu-"í

vycházeti z vnitňního záŽiLku, ze zkušenosti duševni. ,,Jsou-li
některé mé básně krásné, jsou to ty, kam složil jsem pravdivé

dojmy svého života, dojmy vyrostlé na téťo pťrdě samotáŤskélto
snění, k němuž mluvila jen btble a pňíroda. TŤetÍ zvuk, jenž za-

plašil či lépe doplnil pňedcházející vlárlnoucí tÓny v mé duši, jest

hlas moňe. on mluví ke mně hlasem nekonečnosti, talr jako mluví
lesy ke mně neznámym ohromujícím pantheismem a jako šum
kolovrat pláčenr tiché dumavé resignace. Hle, z těchtcl živlri
sklártá se má poesie, vic tam hledati by bylo marn;fm. Studie tam
pÍičinilg mrÍlo, láska víc, ale jenom stínri' Cítím pevně, pokud so
rlržím této trojice, jsem pravrliv1fm, a to jest bfti v uměni všírrr...



Jest svrchovaně zajímavé, že tvťtrce, jenž b vá pokládán za
básníka po v tce kniŽniho a kult,urniho, hájí 'i t"t.io rozhodně
životně empirick základ své poesie. Ale pňes nepochybnou beze-
lstnost, této sebeanalysy básnické neobsahuje právdy celé, n1ii,brž
jen pravdy prilku. Již to, že mezi nejsilnělší sve zizitt<;, veale
dojmri z pŤírorly klade bjÓlí, tedy prisobeni veleknihy básnické,
že pocity, které vyvol.ávaly v něm lesy, označuje jaio y.lanthei-
stícké, ulrazuje, jak záhy a mocně vedle dojmri priroaniáh a zá-
žitkri osobních i společ.ensk;fch zasáhla jej kutturi bdsnickd a f ilo-
sof ickd; a prisobení její posťupem živoia a tvorby básníkovy se
jen stupĚuje a mohutní, aby pĚevážila posléze a vyt,lačila skoro
riplně bezprostŤednÍ vněmy životné: vrc-rruct<;r po"ai;i více a více
chápe, pojímá a hodnotÍ život mediem své r:zasne kuliury knižné.
Byla-li slova, kt.erá napsal, zpola pravdivá v dobč, krly vrhal je
na papír, a pro období jeho začátkr1 básnickjlch, pro pozdajsi
]t"oj 

jeho ztrácejí správnosti, alespori v této své riz]ié formulaci,
kde vnitňnÍ pravdivosť omezuje se na prožitf dojem pŤírodní.

Pravda jest, ž,e Vrchlick;f jako všichni nási velci ivŮrcove
básničtí, jako Máchai jako Čelakovsk;i, jako Neruda, jako Zeyer,
jako Bňezina, a více ješt.ě než oni, byi orientován.,, iěr,a"jsi ,.,.a-
tové konst,elaci básnické; byl seznámen do nejmenších podrob-
ností dlouh;im a vytrval;Ím studiem s nejzazšim v bojám teh-
dejší umělecké i básnické myšlenky nejen zapadoevráp,ke, .'yn.z
i v1iichodní; záhy a velmi dŮkladně, a soustavirě doplĎoval pňírodu
kulturou, opravoval pňírodu kul|,urou a později i nejednou nahra-
zoval pňírcldu kulturou. Záhy získal si pevné methtod.g Í,racol|ni,určitého v;irazu stylově básnické}ro, stereol,ypních s.lružení slov-
n;fch i pňedstavivj"ch, všeho toho zkratkového apriorismu, s nímŽ'
pňistupuje k jevové životní plnosti a jenŽ jest, nevyhnuteln1y, všem
velikfm dělníkťrm básnick m jako pňíkaz a vťip p"u.o,,,'í .ko-
nomiky, -I.'ez něho nezmohli by toho nadlidste,no rikolu. kter,Í
právě zmá}rají.

Díky této korespondenci a pak listrirn psan;fm bratrovi a str;ici
a uveŤejněn1fm ve v11itahu ve Zvonu p. BedŤichem Frídou mri-
žeme dnes sledovati krok za krokem vzrrist literární erudice

a kultury Jaroslava Vrchlického, nab;iváni poznatkri literárně

historick1ich i tňíhení sottrlnosti a vkusu literárně historického,
od nejranějších časri až do doby první zralost,i básníkovy, jež,

spadá právě v léta 187n-1876.
První část korespondence p. Frídovy objímá tŤi léta gymnasij.

ních studií klatovsk ch, sextu, sepťimu a oktávu, a ukazuje nám
literárně naukov1i obzor básnící}ro jinocha nesmirně již širok-Ý
a roz|ožiLy.

Vrchlickf zná nejen všechnv vrcholné osobnosti tehdejší mo-
derní literatury české: Hálka, Nerudu, Mayera, Pravdu, Světlou,
Šmilovského, Podlipskou, ale běžné jsou mu i největ,ší zjevy
světové literatury západoevropské: Dante, Shakespeare, Cal-
deron, Goethe, Schiller, Bvron, Lamarbine, Hugo (román Muž,
kter1i se směje) spl vaji mu v listech neustále s péra. A aby podiv
náš proměnil se pŤímo v rižas: miláčIcy jeho,vněž opravrlově
vnikl a jež správně ocefiuje, jsou - realističtí Rusové: Gogol
a Gončarov (Zvon XIII, str. 107); k nim rlruží se Turgeněv,.
f,ermontov a Puškin (Bvžen oněgin); a jak vkus jeho pŤesáhá
nejen běžn;/ rlkus studentsk , ale dosahuje i nejvyšší mír:y teh-
dejšího vzdělanecLva literárního, ukazuje cta, kterou má k ob.
šírnému a drsnému realismu Fieldingova Toma Jonesa (Zvon
xIIl, str. 117). Že německá lit,eratura modernÍ - Heine, Hauff,
Auerlach, Stifter i jiní menší - jest mu b]ízka a běŽlra, rozumí se
samo sebou.

Že všecka t.ato jména nebyla mu pouh;i'm zvukem, n;fbrž
životnou pŤedstavou, barvit;im názorem a promyšlenfm kri-
teriem literárním, ukazuje jeho obrana Karoliny Světlé, kterou
napsal svému bratrovi 15. bŤezna 1872 (Zvon XIII, str. 134). Je
to opravdová rivaha kriťická, jedinečně bystrá a pronikavá, za-
ložená nejen na širokém vědění literárně historickém, nyb
i na opravdovém poznání a prožití hodnot básnick;fch' jimiž
měňí; v tehdejších Čechách snad jedin ' Neruda mohl soupeňiti
silou a opravdovosti i kritickou vytňíbeností svého ducha s tímto
dvacetilet;fm abiturientem.

Z listu tohoto jest patrno t'aké, že Vrchlick;i zná již mnoho



48 z moderní literatrrry francouzské a že mnoho z ni již st,rávil a pro-
rnyslil: jmén George Sandova, Sandeauova, Souvestrova jest tu
užito jako argumentťr pro thesi dopisovatelovu správně a d -
myslně.

Tento obzor lit,erárních poznatkri rozšiňuje se ovšem, soud-
nost bystňí se ješt,ě v následujících tňech letech universitních
studiÍ Vrchlického v Praze. Denisriv učitel češtiny, není pochyby,
získával čast;;-m pravideln1fm stykem se sv;í.m nevšedním žákem
mnoho nejen pro poznání rozumové, n brž i pro vnitňní život,
duševní; studium moderní francouzské literaturv tímto obco-
váním také jistě sesílilo a se prohloubilo: básník sáá zaznamenal,
že odjíždějící Denis daroval mu novely Mériméovy. Vrchlickf
zahloubává se nyní do odborného studia historického, a nejen
v dějiny politické, n;fbrž i v dějiny kulturní, literárně estet,ické,
v;itvarně uměIecké; vedle toho ,,pročítá moderní soustavy filo-
sofické.., zv]ášt,ě Millovu a Kantovu, a jimi jest piivádcn i t<e
studiu rr:cderních pťírcdozpytcri Darwina a Haeckla (ZvonxIII,
str. 23B). Ale studium filosofie, zv]áště německé, nevyho-
vuje jiŽ v této době - v prosinci |874_ potňebám a rázu jeho
osobnosti; preluduje již zde jasně k pozdějšímu základnímu od.
klonu svému od německého ducha a názoru, jak projevuje jej
.ň1dou sarkastick;fch pozn'ámek v listech italskfch b."ť"u ...é-u
i Sofii Podlipské. Na misto filosofie jako jediná mocnost a hvězda
životní nastupuje nyni poesie, která nahradí na dlouhou dobu
básníkovi náboženství: teprve pozdě, když byl pňekročen již
lenit, po těžk1fch krisích a katastrofách ŽivoinÍch, dobírá se
Vrchlickf prohloubeného a očištěného citu náboženského.

o vánočních svátcích r. |B74, kt,eré trávÍ v Čisté u matky,
v osiňelé domácnosti, z niž nedávno, na konci listopadu, odešel
navždy jeho otec zprisobem tragick;/m, všecek ještě rozbolestněn
touto ztrátou,a otŤesen jÍ až do koňenťr bytosti, nenalézá ritěchy
ani ve filosoÍii, ani v náboženství, n11ibrž v poesii: ,,mod.Iím se
z Kontemplac,.. napsal karakteristicky; - to není míněno jako
rnetafot.a, n;f brž doslova, neboé dodává ihned: ,,V oboru ohromno
vznešenosti kladu poesii Hugovu nyni hned uedle žalmťt, ano nad

ně.,, A pŤed tím ještě, pod pŤím;fm dojmem této ztráty, nevstu.
puje mu na mysl a na rty nijaká věta z evangelia, n brž - zYic-
tora Huga. (,,Věňím již Hugovi, že život jest pomal1fm ztrácením
všeho, co milujeme...) To jest, psychologicky nav1y'sost v;iznamné.
Musila zapustiti hluboké koŤeny v srdci Vrchlického láska k to-
mut,o básníkovi, když v těchto těžkfch chvílích ozvala se ona'
a ne dětské vzpomínky a reminiscence náboženské!

Zabyva| se ovšem studiem jeho jiŽ drahn;f čas a nedlouho
pŤed tím, v květnu 1874, vydal první sbírku sv;fch pŤeklad
z něho, Básně Victora Huga, v Poesii světové, redilované Ne-
rudou a Schu]zem. PŤedmluva k této knize ukazuje značnou
kritickou vyspělost Vrchlického: vystihuje správně podstatu
genia Hugova, ačkoliv nepŤehlíží pŤi všem podivu i stinnfch
stránek jeho: efekt,nictví, poetickou frázi.

Jádro jeho tvorby: sociální ent,husiasm, cítil velmi jasně a vy-
slovil jej ve větě, že ,,nadšení... slaví zde největší své vítězství. . .
oslaua lidstua jest jednou z hlavních myšlenek jeho nejkrásněj-
ších básní... Stejně pŤíznivě ukazuje se nám jeho kritick;Í postŤeh
v několika větách o Victoru Hugovi, jež napsal bratrovi o vá-
nocích 1B74 z Čisté. Srovnává tu Victora Huga s Tennysonem,
a ačkoliv není anglickému laureátovi zcela práv - a nemohl ani
b;iti, poněvadŽ v té době jeho znalost angličtiny byla mini-
málná -, piece odsudek akademického eklekticismu, k němuž
dává mu podnět, svědčí o silném sebeuvědomění ducha opravdu
tvrirčího.

Z list,ri psan;fch z počátku bratrovi a str;ici, později Sofii Pod-
lipské, mrižeme dcpodrobna sledovati, jak množí se na italské
pfldě |iLerární poznatky Vrchlického, a vyčísti, jak roste jeho
umělecká soudnost, ze zpťrsobu, jak;fm se jich zmocťroval, jak
jiclr zaŽíval a iich hodnotil.

Kromě jinjch menších zjevri básnick1ich, jichž se dot,fká ve
sr';y.ch dopisech, vzrušují a zaměstnávají jeho ducha tito velcí
tvtircové, kteňí buď měli vliv v jeho tvorbu básnickou, nebo
podnitili jeho tvorbu essayistickou, nebo posléze vyvolali jeho
činnost piebásůujíc1; zde zasaŽen byl časio Vrchlick;i prvním
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dojmem a otŤesem, kterf až po letech vyzněl v dllo nebo čin
literární.

Jsou to:
1. Stendhal-Begle, jehož bystŤe karakterisuje v dopise brat-

rovi (Zvon XIII, str. 333-334) a kterému po dvaceti pěti letech
věnoval první kapitolu z devÍti o novějším románě francouz-
ském (1900).

2. Balzac, kterého již tehdy správně hodnotil _ ,,takov;i
duch, jakfch málo a jehož si vážirrl. čím dále, tím více.. _ a z né-
hož pŤeložil později Tňicítiletou. Již v It,alii chystal se k obšírné
studii o něm, jak píše svému bratrovi (Zvon XIII, 307), ale ne.
došlo k nÍ ani tehdy, ani později: v rivodnlm slově k Devíti ka.
pitolám o novějším románě francouzském udal jako drivod tohoto
opominutí: ,,po Tainovi psáti o Balzacovi zdálo by se mi drzostí...

3. Baudelaire. Z otiesného dojmu, kterf vyvolal ve Vrchlic-
kém tento démonickf tv rce, vyzpovídal se svému bratrovi
iZvon XIII,306); i  o něm chtěl napsat i  v Ital i i  studi i ,  j iž odloži l
(ib. 32B). odtud však byl již tent,o velik1f Francouz pňedměťem
jeho netuchnouciho zájmu, sťudia, pokusri pŤekladatelsk11ich,
které vyvrcholily se V;iiborem z Květri zla (společně s Jaroslavem
Gollem, 1894). Jemu věnována jest později několikerá karakte.
ristika prÓzou (Básnické profily francouzské, str.38 a n.) i ver.
šem (v Dojmech a rozlnarech [1BB0]' str. 220; v Dědictví Tan-
talovu [1BBB]' ,,Hymna Baudelairovi.., str. 75). Nejčasnější pŤímf
vliv Baudelairriv na p vodní básnickou tvorbu Vrchlického roz-
poznal jsem ve znělce , ,Ideál. .  (Dojmy a rozmary, str.233):
,,a líbati Tvé prsy necitelné!..

4. Banuille. PÍeklady z modernich francouzsk1fch básníkri,
rlo Lumíra, ročník III, 1875, zasílané a zde oťiskované (,,Svatá
Bohéma.. na str. 600), jakož i rozmarná poznámka v listě brat-
rovi o podzimním stěhování z Marana do Livorna (Zvon XIII,
333) nasvědčují tomu, že v Italii seznámil se Vrchlickf s tímto
básníkem-žonglérem, jemuž bylo souzeno, aby měl tak velikf
vliv na jeho pťrvodní produkci:bez něho není možno pŤedstaviti
si vznik všech těch nespočetn;ich rondehi, odelet, balad (ve

smyslu formálním po vzoru stŤedověké poesie francouzské)' jak

jsou vyplněny jimi nejprve některé cykly Dojm a rozmar

(1880) a později Hudby v duši (1886) a Mojí sonáty (1892)' a po-

sléze celé knihy jeho, Zlatf prach (1887) a Fanfáry a kadence

(1906). Kdekoli vyskytne se v díIe Vrchlického formalistická hra

pro hru, rozkoš ze strofové, rjlmové i rytmové virtuosity, kdekoli

tryskne Žhavá jiskra smyslné radosti a pohody, kdekoli vynoňi se

z mlh meditace a pathosu tepl ,,dívčí profil.. (první skupina
básní toho jména jest tňeti cyklus Čarovné zahrady, 1888), ty
nejrriznější Sulamity, TheanÓ, MyrtÓ, Fausty, Flavie, Violanty,

obyčejně sťojí jako inspirátor za nimi Théodore de Banville.
6. Gautier. Ukázka z něho vysk tá se také mezi básnickfmi

pievody Vrchlického z francouzštiny ve 3. a 4. ročniku Lumíra;
jméno jeho kmitne se našÍ korespondencÍ na stránce 137. PŤí-
mého tvoŤivého vlivu tohoto privodce literárni theorie lartpour-
lartistické v básnické dílo Vrchlického nevidím však mnoho.

Nauka o umění soběstačném, o primátu umění pŤed životem
byla dlouhou dobu z podstatnfch pŤesvědčení zralého Vrchlic-
kého a měla na jeho tvorbu básnickou prisobení dalekosáhlé;
dal jí t,aké několikráte pňím;il vyraz, a to kladné i záporné části
jejiho poselství; kladné, kde pňipomíná básníkovi modernimu
nutnost práce, povinnost bjlti dobrfm dělníkem slova i věty,
rytmu i r1y'rnu, - záporné, kde odmít,á vnějškovou tendenčnost
a utiliťarism' vnucovan poesii z ohledrl časoqich. Theorie tato
pňimyká se organicky k pňesvědčení o jedinečné v;ivojeslovné
hodnot'ě poesie v dějinách lidstva, které získává Vrchlick1f právě
v těcht,o italsk;fch létech z humanistického positivismu fran.
couzského.

Avšak jako básnici-tvrirci plisobiii na Vrchlického mnohem
vice stoupenci, pŤátelé nebo pokračovatelé Gautierovi: Baurle-
laire, Banville, Leconte de Lisle.

Ve vliv Gautierriv jest možno svésti jen jeho zňení krajiny
mediem vftvarnicky technick1ilm: tak v cyklu nadepsaném
Akuarelg v Dojmech a rozmarech (1880), tak v Pastelu z knihy
Co život dal (1B83).



Znělka, jíž karakterisuje znamenitě Vrchlickf GautieravBás-
nick;fch profilech francouzskfch, vybíhá v kritiku a ve vfčitku:

Žel, v tvarrl hrany noĚe zrak svrlj bystio
jsi zapomněl, co dušo Íormu zhlíd|a.
že Psycho také kŤÍdla má, Ó mistňet

Tyto verše jsou z r. 1886.
Šest let pňed tím uveŤejnil však Vrchlickf v Dojmech a roz-

marech na str.221 sonetovy profil Théophila Gautiera venkoncem
hymnickf :

Že umění jest samo sobě cílem
a jedinou a pravou vlastí duchrl,
tys pochopil; v snu Žll jsi krásou zpil6m.

Hvězd hudba pouzo hrála tvému uchu,
v ní tkal jsi svoje hvězdné dumy všocky,
tak čisté jako ryzÍ mramor Ďeckf.

Těmito dvěma mezníky ohraničen jest tedy bezpodmínečnf
kult Gautierriv v životě Vrchlického a dovozeno zároveĎ, že
nepostačovaly na delší dobu jeho duchu podstatně enthusiast,ic-
kému a hloubavému lrmotná názorovost, zaokrouhlená obme.
zenost, qftvarnick;f artism básníka Smaltriv i kamejí.

6. Al|red de Vigng. Místo v naší korespondenci na st,r. 164,
obsalrující citát z Vignyho, a riryvky dopisu str;ici psaného
(Zvon XIII, str. 356), v nichž srovnává svou báseĎ ,,Elou]., která
byla mu velmi drahá a na níž velmi si zakládal, se stejnojmennou
básní francouzskou, ukazují, že velik1f romantick1f básník byl
mu v době této velmi dobňe znám. Zda znal také jeho Journal
d'un poěte. vydan Rat,isbonnem r. 1867? Pňímého svědectví
pro pŤitakánÍ není, ale jest pňesto velmi pravděpodobné. Tam
na str. 274-277 ve skizze Satan sauué na|ézám ideovf plán
,,Eloe.. Vrchlického, plán, kter;i vcelku věrně ztělesnilo slavné
,,pekelné mysterium.. Vrchlického, uveŤejněné v druhém cylrlu
Mythri. Pňítel a vykonavatel poslední vrile Vignyho Ratisbonne
vykládá zd,e, že zamilovanou myšlenkou mistrovou bylo na-
psati pokračovánÍ Eloe. ,,Šlo o to,.. píše Ratisbonne, ,,vyvléci

tohoto padlého anděla z pekla, spasiti tuto jímavou odsouzen-

kyni, nejméně zločinnou, nejsympatičtější zajisté, jiŽ pŤijalo kdy
peklo. A bdsnik smgslil si zachrdniti i Satana milostí Eloinou,

zrušiti peltlo ušemohouci silou ldskg a soucitu.,, V těchto posled-
ních slovech jest in nuce celá metafysická báseri Vrchlického.
Ztělesnění, konkretisace této ideje jest ovšem cele majetkem
našeho básníka; sem tam pňispěly mu poněkud i reminiscence
z četby Dantovy, Krasiriského Irydiona, Mickiewiczov1ich
Dziadri a starofrancouzské Písně o Rolandovi. Prisobení tohoto
básníka, myšlenkově největ,šího z romantikri francouzsk;ich,
projevilo se později ještě v díle Vrchlického, zvláště jeho pesi-
mistickJ'm pojetím pňírody, jak dovodÍm níže v jiné souvislosti,
a kult jeho provázl Vrchlického po celf jeho Život; jeho plody
jsou kromě pŤekladrl jednotliv; ch básní v jeho obou antho-
logiich moderních francouzskfch básníkri souborn;f pÍevod jeho
posmrtného torsa osudri (1903; vznikal v letech 1878-1902)
a literárně historická studie, uveŤejněná nejprve v Musejníku
r. 1902 a po druhé v 2. svazečku Rozprav literárních (1906).

7 . Bgron. Na str. 22 naší korespondence pŤiznává se Vrchlickf
k zajímavé skutečnosti, že kdysi Manfred a Faust spoutávali jej
v naprostou duševnÍ závislost. Že však i nyní v Italii vliv Byro-
nrlv na básníka byl posud velmi mocn;|', o tom svědčí v1fmluvně
dopis, poslan;f záhy po jeho piesídlenl do Livorna v listopadu
1875, v němž ,,dal by všecky své knihy, jež tu má' za Childe-
Harolda.. a v němž propuká i jinak v chvalozpěv lordriv (Zvon
XIII, 335), i některé básně z Roku na jihu, zvláště ,,Zpěvačce,
která zpívala píse neapolsk1ich plavcri.. (nového souborného
vydání str.  99 a n.), , ,Smutek moŤe.. ( ib.,str. l22), , ,Mladé dívce,
jež ilustrovala mé verše.. (ib., str. t36 a n.). Že kult Byronriv pro-
vázel básníka celf život, k tomu dalo by se snésti mnoho dokladri;
stačiž zde za ně pŤipominka pŤekladu právě téhož Manfreda
z r. 1900, kter v nrládí podmanil si básníka a jemuž věnuje
Vrchlick;i nyní na vrcholu mužství i semestr qfkladriv univer-
sitních,ikritické stati ,,Byron a l,amartine.. v Studiích a podo-
biznách (1892).



Mimochodem Ťečerro: Lamartine byl jedin;i z velik1fch básníkrt
francouzskfch, jehoŽ vliv minul Vrchlického, 

" 
.tž.,o klidně

ŤÍci, na jeho škodu: Lamartina, jak plyne z tohoto článkukri-
tického i z ironicky pointované znělky, věnované mu v Básnic-
kfch profilech francouzsk1fch, Vrchlickf nedoceĎoval. Ten, jenž
byl právem nazván ,,le plus authentique poěte de la langue fran.
gaise.., ten, jehož genia arijského po v t,ce vystihl taĚ šťastně
Jules Lemaltre v šesté serii sqfch Contemporains, byl by mohl,
byv správně pochopen, mnoho dáti Vrchlickému niternosli svého
platonského genia, cele světelného i melodického, a mohl b;fti
p sobením sv m šéast,nou protiváhou vlivu Hugovu i jin;ich.

B. Leopardi. Záhy po svém pňíjezdu do Marana píše Vrchlicky
svému bratrovi, že ,,upraviti pro Světovou poesii Leopardiho,
svou jedinou ritěchu zde.., uložil si prvním rikolem onoho roku
(Zvon XIII, str. 278). A slibu sobě danému dostál: na italské
ptldě povstalo pňebásnění všech skoro nečetn;ich r,eršri Leopar-
diho, jak vyšty r. 1876 v Poesii svět,ové. Že rikol tento pojímal
vážně a cítil všecky jeho nesnáze a že on, vychovan;,l posud vět-
šinou na měkké poesii romant,ické, správně pochopil a ocenil pňís-
nou monumentálnost velikého italského klasicisty, t,oho dokla-
dem jsou jiná slova jeho, napsaná později bratrovi: ,,Leopardi
jesb v originále titán, kterf zdrtí každého pňekladatelu. i H"-
merling pŤi vší své geniálnost,i proh}ibá se pod ním jako tŤtina...
Poslední věta ukazuje ovšem i slabiny kritičnosti Vrchlického:
celf život uctíval Hamerlinga jako genia; epigonskosti a mnohdy
i diletantismu t,ohoto zajímavého aranžéra živj,ch obrazrl, roz-
plizlé měkkosti a rnělkosťi jelio lyrick;ich sensualismťr a kolo-
rismri nepostňehoval vribec.

Tento velik;i' mistr stal se t,aké pŤedmětem literárně kriticlrélro
a historického studia Vrchlického, které se r. 1880 ztělesnilo
v podobiznu ,,Giacomo Leopardi.. ve Sbírce pňednášek a roz-
p r a v  ( I , 7 ) .

Vliv Leopardiho na privodní básnickou tvorbu Vrchlickétro
nebyl mocn1f. Vrchlickj. byl celfm rázem svého genia duch opt,!
mistick1f, děln1i, kladnf, civilisační a enthusiastickf ; pesimism

mohl bfti u něho jen episodou nebo dočasnou krisi. Prisobení

Leopardiho projevilo se sem tam v knize lyrickfch prvotin Z hlu-

bin _ máme svědectví, že znď' Leopardiho v pŤekladě jiŽ pŤed

sqfm pobytem italsk;fm -' pak v básni ,,Nad proudem Panaru..
v Symfoniích inspirací i v razem stylov1im, jakož i v cyklu ,,Dno
číše.. v;iznamné knihy meditat,ivné Sfinx (1883). ,,Dno číše..
zachytilo mnoho z pesimistické' krise, již prožíval Vrchlickf
v ltalii; Ťada básní jejích vznikla, jak datuje sám básník, v Li-
vorně; a za hoŤkou sebemrskačskou ironií několika z nich stojí
básník deII, infelicitd, za básní ,,Z pŤístavu.. (str. 78 a n.) zŤejmě
i sv11im vyrazem.

9. Dante. Jméno Dantovo vyskftá se jiŽ v klatovsk;ich do.
pisech Vrchlického a v první knize básníkově Z hlubin apostro-
fován jest v ,,Noční návštěvě.. ,,velik;i věštec.. italsk1i, avšak
pouze proto, aby byl pŤedst,avitelem rizkého stŤedověkého ná-
zoru světového, kter1i ,,se boií teď pod vědy kladivem... Pokud
znal tehdy velikého Vlacha pŤím1fm studiem jeho, není možno
rozhodnouti, jistě však četl, co bylo z něho pÍeloženo Douchou
do češtiny.

Že pobyt italsk;f pŤiblížil mu zjev Dantriv co nejvíce, není
tŤeba pŤipomínati zvláště. V Italii počíná se jeho soustavné stu.
dium i pŤekladatelstvÍ Danta, které pokračuje a zdokonaluje se
cel život a dovršuje se trojím pŤebásněním Božské komedie
(1879-1902) a jedním Vity nuovy (1890) a Canzoniere (1891).

,,Jsem zabrán do lektury Danteho,.. píše bratrovi na pod-
zim 1B75 z Marana; ,,našel jsem zde truhláŤe, devadesátiletého
starce, jenž se slzami v očÍch deklamuje kter koli zpěv Pekla.
Ten kmet mnou zatÍásl... V listopadu t. r. oznamuje bratrovi
z Livorna, že pŤekládá Danta, ale toliko pátf zpěv: ,,celého bych
ale nepiekládal ani za královstvi.. (Zvon xIII, 33Ď). v témž listě
ričtuje si i své kritické dojmy z básníka Božské komedie a celkem
velmi správně: ,,Je to kolosální poesie, tak jednoduchá, a tím
právě těžká k pŤekládání. My ze školy Huga, jeŽ ilustrujeme
obraz obrazem, jsme neschopni této jednoduchosti; cítím potŤebu
Homéra... Po svém návratu do Čech pokračoval ve svém pňe.



básriování Danta a naše korespondence umožřuje nám sledovat,i
pozvoln;f rrist tohoto díla v roce 1876. Šest;f a ..a'o}i zpěv Pekla
pŤekládal v Praze v červnu a v červenci (str. zori; o práci na
zpěvu osmém mluví na str. 302; na konci července libuje .i' ,,1.štějeden zpěv, a tietina Pekla jest hotova.. (str. 3|7i; a. srpna
oznamuje Sofii Podlipské, že ,,Dante uváz v desátém zpěvu,
musel ustoupiti ,Moru., ale rád bych tent,o desát1f piece dopsal,
19z rr|iedete, by jich bylo pět pňed a pět po Vaiem pňíchodu..
(str. 342).

Myšlenka na Danta jest za italského pobytu neustále v mysli
básníkově; jméno, osobnost, zjev jeho, narážka na něho kmitá
se všemi skoro básněmi, jež vznikají v této době. Jako poutník
Vergiliem doprovázen}i prochází peklem ,,Eloe.. a hovoŤis t,ímto
padlfm andělem. Plny jsou ho Symfonie: v ,,Hlasu v poušti..
podává ruku Shelleymu a boňí své peklo (patrně reminiscence
na Deník Vignyho), aby kráčeli společně k ideálu (strana 24
nového vydání souborného); v ,,Soudu.. mezi pŤedsťavami, na
něž vrhá se mučivá sképse básnikova, jest i velebáseů Dantova
(ib.' 75); ,,Nad proudem Panaru.. vyvolává Danta a jeho chmurně
pňísnou poesii jako protiklad k smavému, radostnému rázu kraje
italského (ib., 98-99); v ,,Nocích rr moňe.. jest srovnáván spá.ťl
Dantov1ich tercin s vlnami moňsk;fmi o skály se rozrážejícími
(ib.' 1l8); bez narážky na Danta a Vergilia neobejdou se a.,i
,,Dědicové svatého grála.. (ib., 168), a ,,Mor.., jehož první zá-
rodek jest asi hledat,i v dojmu z povídky Poeovy ,,Maska červené
Smrti..3, ukazuje i jakési prlsobení dantovského v;f.razu právě
jako ,,Hlas v poušti.., nedlouho pňed ním zbásněnf. ,,vyhnanci..
z knihy Duch a svět, (1878, str. 87), vycházejíci zároveů z bran
florentsk$ch, jsou Dante a Ahasver. vitboria colonna (r877) iest
prostoupena verši Dantov;fmi; a první cyklus znělkov ch ,,Masek
a profihi.. z Dojmri a rozmarri, v nichž načrbl podobizny a ka-

3 - Nasvědčuje tomu i to, že básník, zmi uje se po prvé o,,Moru.. v naší korespon.
denci str. 64, oznaěuje jej novelkou: ,,Tyto dny chci psáti novelku,jeŽ Be jmenujo
Mor... Že právě tehdy váhal často, hledaje vfraz básnickf, mezi prÓzou a verŠem,
dokazujl ,,Eloa.. z Mythr}v a ,,FlÓtna.. i ,,Dcera Kimonova.. z Roku na jihu.

rak teryvšechve lk j . chduchr l ,on ichžpíševtétokorespondenc i
a v dopisech bratrovi, nemohl zahájiti nikfm jinjlm než Dantem.

|.l",' l-,,.""bia nalezne čtenáÍ až v Sonebech samrLáňe na str. 120

a Longfellorva v knize Co život dal na str. 130.) Kultem Floren-

ť",,o.,},,, inspirována jest také báseů ,,Dante.., pojatá v pozdní

sbírku Pavu8iny (1B97, str. 123), báseř, jež vznikla ze vzpomínky

na pňíhodrr někdejšího básnikova pŤímoňského života livorn-

ského, a moŽno, že dokonce v Ibalii (básník sám opisuje genesi

Pavtrčin na tibulním listě leby l876-l896): pňíkrá, ironicky pesi-

mistická pointa její jest alespo téhoŽ rázu jako u někter1ich

čísel z cyklu ,,I)no číše.. v knize Sfinxa.
10. Aleard'í, Monti, Ariosto, Carducci. Jména těcht,o básníkri'

jimž věnoval později své umění pňekladatelské i kriticky essayis-

li.ko' z nichi zvláště poslednl provázel jej celou dlouhou tratí

uměleckou a měl nesmírn;7 vliv v druhé polovině jeho Života na

jeho tvorbu básnickou _ všecka klasicisujíci část dila Vrchlic-

Lého, 
"ejména 

jeho pŤíleŽitost,né Ódy slavnostní, b.ivá závislá na

Carduccim -, kmitnou se italsk;imi dopisy Vrchlického, ale

vždycky jen jako pňedmět jeho tužeb: četl o nich a rád by si

t.oupit jeiich díla, ale nemá pro chvíli po ruce prostiedkrl. Není

teay mozno rozhodnouti, seznámil-li se s jejich tvorbou již v Italii

nebo teprve doma.
!|. George Sanil. Jméno, které se vraci nejčastěji v naší ko-

respondenci a prostupuje ji celou jako červená nit; vysk1itá se

hnea v prvním listě Vrchlického, pronesené se zbožn;|'m enthusi.

asmem věŤícího (na str. 6), a jak1imsi zklamáním, které mu zptl.

sobila nakonec jejÍ Antonia, uzavírá se jeho list z 3. záÍi 1876

(na str. 375). George Sand, jejíž hvězda stála v zenitu, dŤíve

než vystoupil ve Francii realism a naturalism jako směr a me-

thoda, jejíž vliv byl ,,nesmírn1f na evropskou společnost, ne-

vyjímajíc z ní společnost ruskou, v letech 1835-18ĎĎ.., kdy

4 - obměnou tohoto motivu jest básefi ,'vzpominka z jihu.. v HoŤkfch jádrectr
(1889); zde.jest pňimo datována: Livorno r87-...



,,Ťikalo se věk George Sandové, jako se ňíkalo věk Byron v..6,
aby poklesl a skoro riplně zmizel v posledních dvou desetiletích
19. století, byla božstvcm' v jejímž znamení obcovali spolu
Vrchlickf a Pcdlipská. Podlipská byla pŤekladatelka a ctitelka
té, kterou Heine6 prohlásil vrcho]e m modernÍ poesie francouzské
vedle Musseta a jež mladému Dostojevskému dala více ,,radosti
a štěstÍ.. než kterykoli jin básník moderní, jak vyznal ve dvojí
posmrtné vzpcmínce7 na ,,jednu z nejdokonalejších vyznavaček
Kristovjch, byť sarna o tcm nevčdě|a.., stavící ji i nyní, po smrti
jej|, mezi největší zjevy evropské myšlenky básnické; a na její
dílo _ ne na dílo sestry její, Světlé, jak se obyčejně papouškuje --
ptisobila nohantská paní rozhodně jednak romaneskním opti-
mismem, jednak myšlenkami sociálně humanitními, feministic-
k mi, protiklerikálními.

Z té, již po době zapomenutí a zneuznání dostává se zase nej-
nověji kritické spravedlnosti _ moderní literární historik René
Doumic věnoval knihu8 této ,,dobré víle vrstevnického románu..,
věstícÍ nov;f její kult po odvratu od literatury brutálné a doku.
mentárné _, čÍtá dnešní literární vzdělanec, neníJi náhodou
odborníkem moderních literárních dějin francouzsk1fch, jen ně-
kolik rozkošn;fch svěžích povídek vesnick;ích, prohŤátfch laska-
vou lidskostí autorčinou,tak La mare au diable,La petite Fadette,
Frangois le Champi. Vrchlickf zna| z ní však podrobně i knihy,
jimž vyhjbá se moderní čtenáŤ nebo pŤed nimiž jest hotov do-
konce pokňižovati se: nejen díla jejích subjektivně romantick;fch
počátkri, její individualistické vzpoury feministické, deklamačně
lyrické romány, v nichž obléká do sukní mÓdní typ znuděnce
byronovského a chateaubriandovského, Indianu, Lelii, nfbrž

5 - Wladimir Xarénine: George Sand. Sa vie et ses oeuvre6. Pai'íž 1899. Díl I'
str. l l .

6 - Pozdější poznámka (lB54) k dodatku k desíti list m o francouzském divadle
v Lutotii.

7 - DenÍk spisovatelriv. Červen 1876: I. Smrt George Sanda; II. Několik slov
o Georgo Sandu.

8 - George Sand. Dix conférenceg sur sa vie et son oeuvre. Paňíž lg09. Konec
dosáté kapitoly.

i programové romány sociálně filosofické a humanitáÍské, pojaté

pod .,li..e* nauk Lamennaisov;fch a fantastické metempsychosy

Pierra Leroux, Spiridiona a Sedm strun lyry.
Velmi poučrré jsou dojmy Vrchlického z této četby. Lelia,

když ji po tŤech letech znova četl, vzbouzí v něm po prvé kriti-

cism a podr;fvá počátečn1i absolutní podiv pro George Sandovou
(,,K ní by se měli modlit lidé zrovna jako k Balzacovi.., str.6).

,,Pňi richvatn;fch scénách, pňi vší hloubce myšIenek deklamuje

mi dnes Lelia trochu více neŽ potŤeba.. (str. l08). A se zname-

nitfm kritick;fm bystrozrakem nalézá jí ihned mužské pŤíbu-

zenstvo a pŤes všecky hyperboly musí posléze uznati, že nevy-
hovuje mu jako dÍíve, poněvadž se asi ,,pŤiblížil více lr životu...
Kritičnost tat,o ještě se stupĎuje tam, kde hovoňí o Sept cordes
de la lyre. Jest to první dílo George Sandové, jež mu zristalo
nejasné; nedovede-li v něm nalézti nic více než ,,pouhé ohlasy
Fausta.. (str. 47), shoduje se tak riplně s moderním kritikem
George Sandové Reném Doumicem: ,,Les sept cordes delalyre
sont un poěme dramatique pastiché de Faust.. (George Sand,
str.246). Zato Isidora (této korespondence str.88) a zvláště
Spiridion (ib.,11), ačkoliv jsou téhož rázu jako Sedm strun, pro-
bouzeji jeho nadšeni; jsou mu opravdov1fmi básněmi filosofic-
k$mi, hlubokou mystickou poesií. Pňi Jacquesovi, románě
z r. 1837, kterélro mu pŤipomíná Podlipská (99)' nevadí mu také,
zdá se, ,,orginálnost.., recte absurdnost rekova (l07),. Mauprata,
jedno z vrcholn;ich děl George Sandové, první dílo její zralosti,
cituje jen titulem (l0B); taktéž Tamaris z r. 1862. La confession
d'une jeune fille, dílo posledního, uklidněnějšího již období
tvorby George Sandové (z r. 1865), odbyto jest odmítavou zmín-
kou (311), zato však Valvědre, o málo mladší (z r.  1861), a ne
z nejlepších plodri George Sandové, pňijat jesl, s nadšením (347);
Antonia z r. 1863 rozladila básníka poněkud až sv;im zakon-
čením (375). Kromě děl románov ch a povídkov1fch znal Vrch-
lick z George Sandové i díla životopisná a kritická: Histoire

9 - Bystrou kritiku Jacquesa viz u Doumica str. 99 a n.



de ma vie (korespondence našÍ str. 3Ď), Lettres d'un voya-
geur (ť.) a Autour de la table (13) - zvláště tato kniha kritiky
lit,erární jest mu drahá v jeho vyhnanství.

Pňehlédneš-li tuto četbu a soudy o ní a odečt,eš-li z nich nála-
dovost, jíž podléhati má právo čtenáň hledající jen rozkoš a do-
pisovatel sdělující se jen o své dojmy a nepíšící veŤejn;Ích re-
censí, dojdeš k těmťo závěrrim:

l. Jaroslav Vrchlickf hodnotí velmi George Sandovou jako
velikého ducha a zvláště jako básníňku filosofickou. Jistě jest,
upŤímnf, pronáší-li konečn1i svrij soud lásky a podivu, bráně ji
od banálnosti jakéhosi německého nekrologu a srovnávaje ji
s Byronem a Shelleyem (353--$5a); pňedtím již napsal bratrovi
z Ita]ie: ,,Je to nádherná paní, a já nevím, zda ji vícemiluju čise
jí obdivuju,, (Zvon XIII, 368).

2. Mezi knihami, jež Vrchlickf od George Sandové v této
době četl, není zmínky ani o jedné z jejích vesnick1fch povídek,
které jsou klasickou částí jejího díla a kde pronikl, byé ovšem
prostoupl;i i jinfmi živly, její vzpomínkov1 rea|ism rodného kraje.

3. Nejvfše ze všech jejích knih básnickfch jest stavěn Vrch-
lick1fm Spiridion, kterého právem odbfvá Doumic jako nestra.
viteln1f (George Sand, st'r.247), ale kter1i jest v mnohém typickf
plod jejího sociálně filosofického ridobí, podmíněného naukou
Petra Leroux. Vrchlickf vyznává se z mohutného dojmu, kterf
vyvolal v něm tento román, když jej četl již r. 1870 německy;
on jest mu dílo po qftce geniálné.

Vfsledky tyto jsou v1ilznamné pro v$klad vzniku mnoh;fch
básní Jaroslava Vrchlického z tohoto ridobÍ. Spiridion p sobil
zvláště na Vrchlického básně filosoficko-meditativné, zabírající
se v záhadu náboŽenskou. Nejpatrnější jest, vliv ten v Symfo.
niích. V ,,Deníku askety.. (květen 1873) popisuje se typick zjev
mnicha, jenž marně hledá pokoje duše ve víňe v kladná dogmata
zjeveného náboženství a ve cvicích odňíkání hmotného právě
jako ve Spiridionovi. Touha po zlidštění náboženství, po jeho
zesubjektivněnÍ, po pŤíští tŤetí iíše Ducha, symbolické pojímání

kŤeséanství i pohanstvi jako vfvojn1ich stupĎri k tomuto ná-

boženství Ducha projevuje se vášnivou qimluvností v ,,Hlasu
v poušti.. (srpen |B75) z LychŽ SymfoniÍ a jest místy ozvěnou

Spiridiona.
Spiridion George Saqdové pňispěje nám nyní t,aké k správněj.

šímu chápání i vfkladu v;iznamné metafysicko-alegorické skladby

Vrchlického Hilariona (vznikl 1881). Tato ,,píseri života a na-

děje.. jest ve svém ideovém pojetí zcela patrně ohlas a odraz

základní myšlenkové tendence Spiridionovy: jeho touhy na-

lézti pravf život,, uniknouti pŤeŽilému lžiživotu mnišskému,

trmotné askézi a jejímu mechanismu, jež jest jen lenost, malo.

dušnost, pokrytectví, - i v Hilarionu i ve Spiridionu jde o duše,

které hledaly Boha na cestách smrti, aby jej nalezly posléze na

cestách života a lásky. Názor Vrchlického na askézi jest t ž'
jak projevuje ve Spiridionovi otec Alexis na str. 407, kde za-

mítá bratra Ambrože jako nejhoršiho zločince, kterf ,,nemiloval
nic mimo sebe.., - odsudek tento jest vridčím motivem básně

Vrchlického; a Hilarion, vycháze jici ze svého kláštera, mohl by

opakovati slova, jež pronáší u George Sandové Alexis k fortn;fŤi,

tázajícímu se ho' nezapomněl-li nic: ,,Ano, zapomněl jsem žíti..

(309). Hilarion svou koncepci není faustovsk , jak domnívají

se ve sv ch monografiích Alfred Jensen i F. v. Krejčí; není duch

titánsk1f, nespokojen sv;fm obmezen;im ridělem člověčím, do-

máhajíci se nadlidského poznání tvoňivého - nikoliv: jest duch
pr měrně a tgpickg lidsky, oblouzen1i časovou formou náboŽen-

skou a zvolna z nÍ se vymariující; asketa odučuje se zde svému
individualistickému egoismu a pňiučuje se chápati smysl zemé,

hmoty, dějin, života a jejich nekonečného transformismu. Na-

leznou se ovšem reminiscence na Fausta-tak zvláště ve,,Svatbě
Pirithoově s Hippodamií.. na klasickou ,,Walpurgisnacht.. dru-
hého dílu velebásně Goethovylo -, ale vnitÍním pojetím a ideo-

10 - Po piípadě mohou to bjti ozvuky z 5. kapitoly Flaubertova. Pokušení
sv. Antonina(z tapitoty, jiŽ nazjvám ,soumrakem bohrl.)' Vyjde to na jedno: již Fa.
guet ve svém Flaubertovi (PaÍiž 1899) nalezl zde vliv Goethovy ,,KlassischeWal.
purgisnacht.. z druhého dilu Fausta, kterj vyvolal v něm hlubokf dojem (str. 55).



62 vou tektonikou Hilarion neni básní faustovskou. To pochopi
se nyní brzy, jako se pochopilo již, díky Masarykovi, že není fau.
stovskou básní Twardowski pÍes sv j vnějškov legendárnl apa-
rát a svou kouzelnickou mašinerii, obdobnou mašinerii Goethova
Fausta.

Ale paprsky Spiridiona odrazily se ještě v tvorbě Vrchlického
z let mnohem pozdějších. Tak Věčné evangelium Gioacchina da
Fiore, jemuž věnoval báseri ve Freskách a gobelinech (z roku
1890)' poznal asi po prvé ze Spiridiona, kde na konci mezi ru-
kopisy vynesenfmi Angelem z hrobu jes| i Introduction d. l,Éuan-
gile éternel, écrite de la propre main de l,auteur,le célěbre Jean de
Parme, général des Franciscains et disciple. de Ioachím de FIoreLL
a kde cituje se i první stránka této veleknihy heretické. Para-
frázi někter;fch míst z poslednlho rozhovoru Angela s otcem
Alexisem v tomto románě George Sandové nalezneš i v básni
,,Bohu osvoboditeli.. z Dní a nocí (1889)' kde básník touží po
jiném Bohu neŽ církevním, kterému budují se posud chrámy.
PÍedmětem lásky básníkovy jesť zde: ,,Ten Brih, jejž lidstvo
posud marně hledá, I jejž mudrc tuší v nesmrtelné hmotě, l kde
spí, sny jehoŽ básníkri zpěv stĎeží, I kterému není rouháním víc
věda, I jenž mluví v dlátě, štětci, slovu, notě, I ten maják budouc-
nosti na pobňeŽí, I jenŽ vyvolencrim hází jiskry světla, I by celá
zem v nich zkvětla! | Ne dogmatu Brih - jen Brih pňesvědčení |. ..
ne askese Brih snri a zahálení, I však Brih to práce svaté, vvtrvalé, I
B h svědomi a nadšení a snahy... . .

12. Edgar Quinet. ,,Skoro bych věňil, že jest nějakf geníus
libri,,, napsal krásně básnik v naší korespondenci na str. 1B0;

,,mně alesporl vŽdy včas podal nad propastí ducha Spinozu, nad
propastí srdce Shelleye, byl jsem blízko zoufání, a on mi dal
pÍečíst,i zázračnou kapitolu Quineta: Comment retrouver la sé-
rénité perdue... Quinet, z néhož dnes vyjma odborníka nečítá
nikdo neŽ několik stránek v anthologiích, byl láskou Vrchlického
v letech l875-1876' jak svědčí naše korespondence.Vní zmiĎuje se

s vděčn;fm obdivem o sbírce aforismrl L'esprit nouveau12, vydané
rok pňed smrtí svého autora (Ť 27. bňezna 187Ó)' dále o drama-
tické básni Les esclaves (na str. 164)' jejímž rekem jest Sparta-
kus - Spartakus vyskytující se často také jako heroickf symbol
a typ sociálně lidskf u Vrchlickéhg -' a.posléze o dvousvazko-
vém filosoficko.pŤírodnickém díle La création (na str. 37Ď).

Quineta musil si zamilovati básník, kterému byli drazí Victor
IIugo, George Sand a Michelet (na podrobnou znalost Micheleta
u Vrchlického možno souditi ze zminky o jeho knize Nos fils na
str. 187 této korespondence). Quinet jest spňízněn s nimi orga-
nicky i politicky, ztělesněné svědomí Francie liberálně huma.
nitnÍ, odbojné, republikánské, proťiklerikální; jako profesor na
Collége de France stál po boku Micheletově v boji proti katolické
církvi a jesuitrlm; jako Victor Hugo byl vyhnancem Za druhého
cisaŤství a vrátil se do Francie aŽ s tňetí republikou; Victor Hugo
promluvil nad jelro lrrobem (Ťeč ta otišt,ěna jes! v dokumentár-
ném díle Actes et paroles: Depuis l'exil) a Vrchlick1i znal i tento
v,lraz hodnocení pňítelova.

Jsou liťerární historikové, kteŤi pÍiznávají Quinetovi stejně
obraznosti jako Micheletovi, a dokonce i věbší hloubku ideovou,
a pŤece není dnes Quinet mnohem více než jm5no v literárních
dějinách' kdežto Michelet nejlepšími stranami sv1imi žije posud
v pŤítomnosti jako velik;f historik a nemsnší umělec slova
a vlastenec; pňíčina toho jest, v tom, Že puinet neměl toho daru,
jímŽ byl obdaňen tak vrchovatě Michelet: daru stylu, barvy,
ohně a žáru slovného, ritočné a jiskrné vervy jazyka neklasic-
kého a neabsťraktniho, ale t,ím živějšího a pitoreskněišího. Qui-
net, v mládí svém pňekladatel Herdrov;fch Idejí k filosofii dějin
lidstva, má něco německy těžkopádného, mlhavého a odLažitého
ve sv1fch dílech filosoÍick1ich i ve sqiich básních.

l2 - Pňtm1rmi dojmy z této knihy Quinetovy, a sice právě z místa citovanéIro v naši
korespondenci' obírá se báserl ,,Pii čteni Quinetovy knihy Novf duch.. ve Vrch.
lického sbÍrce Dni a noci (1889) na str. l38. Vznik této knihy opisuje btisník na
titulnim listě Iety l879-1889. Zde jiŽ prlvodní gnthusiasm Vrchlického pro Quineta
poněkud vyprchal.l l  - Un hiver ě Majorque. Spir idion. PaŤtŽ 1869' Calmann-Lévy, str.43l.



64 Jest sporno, znal-li Vrchlickf již v této době kromě otrokrl
i ostatní rozsáhlé a chaotické filosofické epopeje a dramata Qui-
netova, Ahasvera, Promethea, Merlína kouzelnÍka, Napoleona,
ale není to nepravděpodobné; v Nov1ich studiích a podobiznách
(1897) karakterisuje Vrchlickli pouze jeho Promethea na sLr.222
až 223, ale ovšem v článku až z polovice let devadesát;fch. Jisto
jest však, že dějinnou i pŤÍrodní filosofii Quinetovu znal velmi
dobňe a že filosofie ta došla v;irazu v meditativních knihách jeho
prvního ridobí, v Symfoniích, v Duchu a světu a ve Sfinze.

,,Nepňítel katolicismu, spiritualistaa humanitáŤ,.. pravÍ o Quine-
tovi moderní literární historik francouzsk , ,,Co velebí Quinet
v těchto podivnjch skladbách - míněny jsou jeho epopeje
a dramata - není než snaha lidského ducha vyjádňiti se v sym-
bolech nábožensk1|rch a zničiti pak tyto symboly, když pokrok
se byl jimi uskutečnil a ony nepostačují již lidstvu a obmezují
lidstvo, jež dospělo větší schopnosti svobody a světla... Jak
viděti jest to filosofie dějinná, velmi blízká pokrokové ideologii
historické i kosmické, jak ztělesnil ji Victor Hugo nejen v Le-
gendě věkťr, ale i ve Čtyr"ech věÍ,r'ech ducha, v Náboženstvech
a náboženství, v Konci Satana a v Bohu.

Ve vliv Quinetriv s velikou pravděpodobností jest možno
svésti zálibu Vrchlického v této době v symbolické postavě
Ahasverově - tak v Mythrl cyklu prvním jsou ,,KŤíž Božetě-
chtiv.., v Duchu a světlu ,,Jarní zpěv Ahasvera..a ,,Vyhnanci.. -,
jehož utrpení i osud pojimá zcela po quinetovsku jako piedsta-
vite]e myšlenky vyvojné. ,,Dál budeš bloudit světem bez cíIe, I
však ne víc jako člověk t1fran;f, I leč tj.raného člouěienstua duchI
se skryje v tobě! Žiti ludes dál. I Co velkého jen člověk pomyslí, I
co pocítí v sv1fch dumách zoufal c,h, I ty perly slz a květy nryš.
lének, I muk záchvěvy i touhy povzdeclry, I vše v ducha svého
hloubi soustŤedíš. I Proud dějin dňíve projde duchem tv;im I než
světem, člověčenstva květ i pád I dŤív tebou zachvěje, jak
v krystalu, I jenž pomalu se tvoňí v ůadru skal, I v tvé duši lidstvo
shrne bytost svou. I Kdys posledním ty budeš člověkem I a každf
člověk v tobě najde vzor! | Dál požene tě touha zimničná, I však

vlastních ritrap zapomeneš tiž | a lidstva rispěch bude ostnem
tvfm I a lidstva bolest bude mukou tvou. I Tak dále spěj, než
lidsk1fch osudri I se splní určení! Já s tebou jsem. I Jdi, duchu
lidstva, zaplari, myšlénko!.. (Nového souborného vydání básnic.
k1ich spisri sv. 8, str. 256.) - o své a zároveĎ česky vlastenecké
Íešení problému Ahasverova pokusil se Vrchlick1f teprve v pozd-
ních létech v básni ,,Smír Ahasverriv.. ve Votivních deskách
(1902); zda šéastně, jest ovšem jiná otázka. Abasver zmitá zde
na Staroměstském rynku, nedaleko židovského města, když
utrpením pobělohorsk1im pÍetéká kalich českého národa a pŤe-
konány jsorr historické ritrapy židovstva.

U Quineta mohl nalézti Vrchlick1i a nalezl asi také jin11i sym-
bolicko-filosofickjl zjev své poesie: kouzelníka MerlÍna, jenŽ déle
než kt,erfkoli jinf symbolic\i typ provázel tvorbu Vrchlického.
PrvnÍ námět merlínovslr}i vyskft,á se až v Novjlch epickfch
básních, které jako sbírka mají datum 1881, ale ovšem dobou
vzniku jednotlivfch sv ch čísel sáhají do let mnohem mladších;
o baladě ,,Hakonu.. a romanci ,,Vlasu královny Elsy.., také v ni
pojat;ich, víme, že byly napsány již v Italii v červenci 187Ď
(Zvon XIII, str. 306) - i jest možné, že ,,Pohádka o Merlínu..
vznikla také v Italii nebo v době záhy po ní, kdy, snad také pod
dojmem smrti filosofovy, obíral se Quinetem mnoho a s láskou
tak nadšenou, že četl, jak plyne z naší korespondence, i jeho díla
pŤírodozpytně filosofická jako La création, cizi cel;fm sv;fm
rázem jeho vzdělání i posavadním studiím. A nyní následuje ňada
motivri merlínovsk;ich: ,,Nočni zpěv MerlÍna..v Poutí k Eldorádu,
.,Hrob Merlin v,.v Sonet,ech samotáŤe, ,,Dub Merlín v..v Zlatém
prachu, ,,Bretoriská romance.{ a ,,Labutí pohádka,. ve Freskách
a gobelinech, ,,Merlínovo zakletí..v Nov;fch zlomcích epopeje,
komedie Král a pt,áčník; a ještě v knize rond Fanfáry a kadence
z roku 1906 nalezneš cyklus ,,Merlín a Viviana.,.

Jest možno, že později, zvláště na básefi ,,Merlínovo zakletí..,
ptisobil dramatick1f myt,hus Immermannriv, avšak prvotn;i pod-
nět k tomuto Ťetězci básnick;fch motivri vyšel pravděpodobně
od Quineta.

5 Kritické projevy 10



A četba Quinet,oyy pňírodozpytné epopeje prÓzou, jak naz;ivá
jeho životopisec La création, vytváÍela bezesporně náladu,zníž
vznikal Duchasvět,onen optimism, onu drivěru v pňírodu a zá-
konit;i pokrok, imanentní jejímu ňádu. V Duchu a světě pňíroda
soucítí s člověkem, chápe jej; člověk z ní čerpá sílu, víru, naději.
,,Ó pŤírodo, na tvojí hrudi, I v tvjlch lesťr hymně viLězné | vždy
lidskf duch se k práci vzbudí, I své bohy nalezne!.. To jest
ozvěna nauky Quinetovy o paralelismu Ťíší pŤírody a ňíší lidstva.
Lidská pÍedtucha nesmrtelnost,i, touha po neustávajicím pokroku
jest prvf zákon pŤírodní, jak jej zjevuje dnes věda. ,,PŤes smrt
a hrob voláme lepšÍ svět, životy vyšší, formy krásnější, bytosti
dokonalejší; to jest víra, jíŽ není možno vyrvati ze srdce člově-
kova...lBA Vrchlickf ve ,,Svítání.. v Duchu a světu (1. vydání,
str.  135): , ,Slyš, duchri  zpěv: My hlubinami Ijsme prošl i  nocí,
prošli tmou, I v boj krytí sqfmi myšlenkami I a poesie modlitbou. I
Jdem k slunci stÍnťrm ku postrachu - | slyš, jak to zvučí z les ,
z vod! | My jdeme k jitru, dítě prachu, I jen směle skoupej skrář
svou v nachu! l Jak nevěÍiti na qfchod?..

Tento optimism ovládne nyní na delší dobu poesii Vrchlického
a zakalí se až v Dědictví Tantalovu (188B;objímá podle poznámky
básníkovy verše z let 1884-1887), které jest jakfmsi pokračo-
váním Ducha a světa, ale z jiného již světového i životnÍho ná-
zoru. ,,Pňírodě.. (2. vydání, str. 9) preluduje pesimisticky celé
sbírce. Básník ztratil víru v dobrotu pŤírody a její ričelnost; po-
dezírá ji ze lhostejnost,i k člověku, ano z nepŤátelství k němu.
Jednotlivé obraty nasvědčují tomu, že na Vrchlického prisobÍ
nyni Vigng, kter1i rozpt;ilil romantickou ilusi dobré pŤirody ve
své ,,Salaši.. (La maison du berger). ,,Ty často maskou květu,
vzruchu, štěstt I jen halíš smrt a prach a zŤíceniny.,, ,,Že z hrobu
lákáš pestrobarvé kvítí, Imně, synu prachu, malou těchou..;
,,Jsi jevištěm, či sama hraješ drama, I v němž člověk vposled
musí podlehnouti?.. - tyto a jiné verše z básně Vrchlického pňi-
mykají se více méně těsně k velebásni posledního romantika

francouzského. ,,Je suis l' impassible théátre I que ne peut re-
muer le pied de ses acteurs..; ,,on me dit une měre et je suis une
tombe..; , ,Je n'entends ni vos cr is ni vos soupirs; á peine Ije
Sens passer sur moi la comédie humaine... . .

13. Victor Hugo. Švéd Jensen ve své monografii snaží se
umenšiti v;iznamu Victora Huga pro orientaci básnické tvorby
Vrchlického a pňipnouti ji k Italii a k Německu, k Dantovi a ke
Goethovi (str. 187); venkoncem neoprávněně. Dantriv svět bá-
snick jest tak uzavŤen;,i ve své velkolepé monumentalitě, že
moderní básník rázu Vrchlického ve svém materialistickém op.
timismu a pantheismu i ve svém materialistickém pesimismu
nem že nalézti k němu než vztahrl vnějškovfch; a jin;fch vztahri
opravdu ani Vrchlick;i nenalezl. Goethe měl jak1ilsi vliv na tvorbu
jeho mládí, kter;i snaži] jsem se na pŤedešlfch stránkách vy-
meziti, ale hlouběji zasáhl až v poslední období jeho tvorby
(vedle MÓrika), v době, kdy se Vr.chlick;i vymanil ze scholastiky
materialisticko-pantheistické a prohloubil v sobě nit,ernj. živel
intuit,ivně náboŽensk , tu zbožnost cele kladnou, zároveĎ du-
chovou i světskou, v níž se vyrovnalo posléze sesílené nitro bás-
níkovo, dlouho tištěné smyslovostí, tvoŤivě harmonicky se
sv1fm ridělem vnějškov1fm.

Victor Hugo - to cítí všichni vyznamní soudcové.historikové,
Guyau jako Ravaisson, Brunetiěre jako Barrěs - jest básnick;i
genius typicky francouzsk , kterf vykrystalisoval určité ná-
rodní sklony v hrany nejčistšÍ a nejostiejší. Brunetiěre vyt ká,
že nikdo z francouzsk1iich lyrikrl nikdy nevyrovnal se Victoru
Hugovi ani nepŤiblížil se mu ho jností inuence sloané, bohatstvím
básnické orchestrace a šíŤí dechu Ťečnického; a v stejném smyslu
Barrěs karakterisuje jej jako ,,mistra slov francouzsk1fch: jejich
ce]ek tvoňí celj' poklad a celou duši rasy... Dále vykládá popu-
laritrr Victora Huga autor Vykoňeněn;fch ,,velkolepou podporou,
kterou pŤinesl postupn1fm formám francouzského ideálu.. v de-
vatenáctém století: tedy jeho smyslem polit,icko-sociálním, stále
se vyvíjejícím a stále žiqim. A Renan vyznačuje jej pŤímo za
básníka sociálního idealismu: ,,Jak postupoval jeho život, t,ak13. La création. Svazek 2. str. 4l9.



rozšiňoval se' očišéoval se velikf idealism, kter;f jej vždycky
plnil. Více a vlce byl jímán soucitem k milíonťtm tgí,štt,jež pňí-
roda obětuje tomu, co podniká velkého. Věčná cti nasi rasy!
Vyšedše z dvojího protivaého pÓlu, Hugo a Voltaire setkávají se
v lásce k spravedlnosti a lidskosti. . ... A Barrěs znamenitě vyst,ihl
imanent,ní pŤíčiny toho v samém rázu básnické t,voňivosti Hu-
govy: ,,Tento kont,emplátor nás uči, že není pouze jasnosti,
bezpečnosti, pevnoty, osamocenosti: vrací nám taiemsiaí, p,o-
měnliuost, uzdjemnost ušech bgtosti a ašech uěcí... liatu p.".,d.,,
nasloucháte-li jeho.hlasu jako hlasu primitivnímu. Slova, jalr
dovedl používati jich jeho zázračnj, ge.'i.'s verbáln , uvědomují
nám nesčíslné tajné nitky, které spojují každého z.nás s celou
pŤírodou...

Poměr mezi Goethem a Hugem jako mezi protinožci vystihl
v;fborně Fernand Baldensperger v závě"., ,'ď knihy Goetire en
France, kde ukazuje, jak prlsobení Goethovo ve Francii zlomilo
se na Hugovi a na jeho osobnosti básnické. Zd, sociáln;f básník
soucitu, básník viry v pokrok společensk;i - onde básník od-
boje, básník intelektu individuálního, milosti individuální.

Podstatné rysy genia Hugova pŤisvojuje si sv;im zprisobem
a rázem nyní Vrchlick : jeho verbalistní rétoriku, jeho trans-
formism, jeho cítění sociálnÍ, víru v nekonečn;i pokrok lidsk}i.
Není.náhoda, že jeho modlitební knihou ještě v Čechách staiy
se, jak jsem citoval, právě Les contemplations, v nichž vyvrcholil
se Hugo kontemplátor-ve smyslu Barrěsově, symbolist,a trans-
formismu vesmírného, Že právě v ltalii studuje velmi podrobně
Victora l{uga, toho drikazem jest list jeho bratrovi z konce čer-
vence (Zvon XIII, 30|, kde praví: ,,Má pravdu Victor Hugo, že
Prometheus nebyl pŤibit na skále K",,k",.,, ale na straři ei
schyla.. _ zase cit'át z Kontemplací!

Jak právě v ltalii vidí VrchiickÝ Životné jevy a Životná di-
vadla ne goethovsky, 

.n;fbrž hugovsky, to jást 
-v 

plápolavfch
a mihotavě nejasn1fch kontrastech svělla a stínu, toho nalezneŠ
v pracích jeho z té doby pŤesvědčivé pŤíklady; rozpomeů na pňí-
klad na báseri ,,Setkání.. ze Sfingy, která má podkladem zku-

šenost básníkovu z jeho livornského pobytu: prrivod karnevalov;f
stŤetl se s pr vodem pohŤebním, Smrt s orgií, kontrast, kter1f
vybouňí básníkovu schopnost protikladného transformismu.
RozpomeĎ se na Goeth v Karneval ňímsk , na tento epicky za-
okrouhlen1il obraz, prostoupl1f cele až do dna jeho klidně světel-
n;im zrakem jedinečné pŤedmětné správnosti a pňesnosti, a polož
vedle toho Vrchlického evokaci podobného karnevalu v ,,Setkání..
a pochopíš, jak rozhodně a cele hugovská jest tehdy jiŽ pola-
rita jeho tvoŤivosti básnické. ,,Dnes moňe spalo v páry závoji, I
však město vňelo, neboé karneval I sué běsné pod ním uznítil pla-
meng.| Mně zdáIo se blt kotlem ohromngm, I pod kterlm ohefi ží,Ťil
Satan sdm, I až rmutnou pěnu chrstlo do ulic I v mask pestré
směsi. Ja\|r ruch a šum! | Smích, kŤiky, hudby ples, vír zástuprl, I
zvuk rolniček a vozu hrčenÍ... IVše domy oživly, i nejstarší, I
z iichž oprgskangch, začernalgch zdí | se bída s hanbou z oken
dívaly, I se ověsily květy, koberci I a prapory všech barev kňik-
lavfch. I Dnes město by|o zpítou neuěstkou, I jež zapomíná načas
stáŤí své; I dnes bglo kejklííem, sué zoufalství | jenŽ halí v pestr1ich
cetek škrabošku. | Ó 5ata viava! V iakém šilenstuí | se potdcel
ten kolos ohromng!"re

Poměr Vrchlického k Hugovi nebyl posud studován v české
literární historii ani soustavně ani methodicky; náběh učinil
František Krčma ve stati ,,J. Vrchlickf a V. Hugo..rs, ale ovšem
velmi mdl;Í a povrchnÍ. Autor nevytkl tu nic než vliv plánu
a komposice Legendy věkri na polrusy Vrchlického o epopeji
lidstva a snesl některé námětové obdobv mezi básněmi Hugo.
v11imi a Vrchlického.

Prisobení V. Huga v tvorbu Vrchlického jest vpravdě mno.
hem objemnější i obsažnější: jde až k sam;fm koŤenrim básnic-

14 - Baudelaire karakterisuje v L'art romantique uměni Victora Huga jako vyslo-
vující,,s nutnou nejasností, eo jest nejasné azjevenézmateně...VystŤednost, ne.
smírnost jsou pÍirozenou oblastí Victora Huga: pohybuje se v nich jako ve svém
rodném ovzduší. Genius, jejž rozvijel vŽdycky v malbě uší monstrosnosÍi' jeŽ ob-
klopuje člověka, jest opravdu zázrain!,* Jak se to všecko hodÍ na zprlsob zŤení
i vyrazu Vrchlickéhol

l5 - V$roěnÍ zpráva státní reálky v Holešovicích-Bubnech l9l2.



kého qfrazu i lidského pŤesvědčení českého básníka. Jest možnodokázati, že Y. H.uq9_rroměnil pŤíležitostného improvisátora
subjektivních nálad, jímž byl Ja.osla,, Vrchlick;.i pňeá sv;;m po-bytem it,alsk;im, v uvědomělého umělce určitého mohutnéhoplánu i určité methody, v umělce universálně cyklického, jehož
cílem bylo odtud obejmout,i celé lidst,ví v jeho zápasech o z|id-
štění světa, společnosti i náboženství.

Ideového a vyrazového vlivu Hugova na Vrchlického ne-
mohu zde ovšem riplně vypsati; mohu naznačit,i jen směry, ja-
kymi musí nésti se literárně vědné badání o tomto vzt,ahu.

První, co dal Hugo Vrchlickému, bylo vysoke po"oti o..ir.oru
básníkově, kult básníka jako věštce, u iíň"' Lult ge.nia, myslitele,
vědce, tvtirce, ,,mága.-.. V. Hugo vytváŤel, počinljic t..'iío,, l '..rayons et les ombres (1840) vědomě a ričelně, z d"rlvodri |oliiic-
|i."h: toto své poj9tí básníka-proroka, vridce národri, ást,itele
kŤivd, soudce své doby pred tvari potomstva. V rivodní básni
Paprskriv a st,ínri ,,La fonction du ioěte.. obrací se na básníka
s vyzvou, aby neod-c.házel v protivn1)ich dobách od sqilch bratňí
na p-oušé, n1fbrž ,,pňipravoval lepší d.y...

,,Le poěte en des jours impies I vieni préparer des jours meil-leurs. I Il est homme- des utopies, I les pieasici, 1". y",r* ailleurs.
Básník ve dnech bezbožn;Ích piipravuje lepší jny. alo;ěk;topií
nohama tkví mezi vámi, zrakem ;inae.-Nad všemi hlavami
v každé dobé, podoben prorok m, chvaltež si jej, urážejtež si jej,
jako pochodeĎ zaněcuje budoucnost...

..'A 1á.av napomíná pŤímo v posledních slokách V. Hugo, aby
ctily- básníka a poslou9ha|v jej. ,,Peuples, écoutez le p.oďe! 1écoutez le réveur sacré! | Dans vot,re nuit, sans lui.o*plotu, 1lui seul a le front, éclairé. on jedin;f proniká tmy budoucnosti,
post,Ťehuje sÍmě posud nevzklíčené. lest sladk;ir jako žena a Brih
mluví k jeho duši jako k lesrim a vlnám. Il ráyánne! Il jette saflamme I sur l'éternelle-vérité! on ji rozza íuje žázračnym jas"m;
on zaplavuje svym světlem všecko, palác i chatrč, pla.'ínu i ho.u,město i poušé. Poesie jest právě hvěida, kt,erá vede k Bohu trrarei past, ňe...

Zde jsou první obrysy pojetí, které později rťrzně vypracová.

val, obohacoval, obměĎoval, v apokalyptičnost pňekládal

V. Hugo. S tohoto symbolického piedestalu metá později blesky

své žhávé dusné v;imluvnosti na Napoleona Malého v knize Les

clrátiments a zápasí Še sv:fm stoletím v prvni satirické knize

Čtyr větrtr ducha; filosoficko-apokalyptická báseů,,LeS mages..

z Kontemplací jest velikolepou apostrofou tvrirčích geniťr všeho

druhu, prorokťr, církevních otc , filosofťr, básníkťr, vědcri, hu-

debníkrl, sochaň , stavitelri, malíňťr, jedině prav]fch kněŽí lid-

stva, vyvolen$ch sam]fm Bohem, veli\fch hercri lidství, kt,eňí

,,hrají nesmírnou komedii člověka a věčnosti.. a jsou piedmětem

nekonečn1i'ch rozhovorri ,,zla|ich hvězd a ponuré noci.., - v ní

vyvrcholuje Se romanticko-rousseauovské pojetí básníka jako

zástupce odumňe]ého kněze církevního. Veden jsa tímto sym-

bolem pŤebásnil si Victor Hugo i Juvenala ve zjev prorocko-

nstitelik , kterého pŤidružuje si jako pomocníka v svém boji

s vrstevníky (báseri ,,A Juvenal.. v šesté knize Les chátiments).

Jest vÝznamné, že právě v italské době píše Vrchlickf první

polemické verše proti nechápaqfm vrstevníkťrm, zlovoln m kri-

lik,i*, malicherné tupé době, které mají podkladem právě toto

hugovské pojetí básníka a umělce, a píše je tfmž divoce v1f-

mluvn;im stylem antithetickj'm jako Victor Hugo své obdobné

básně v uveden;Ích dílech, stylem, kter;Í označil monografist,a

V. Huga lyrickosatirick;fm. Jest to cyklus Pod štíteml6 z knihy

Sfinx, sedm básní ve všem všudy, inspirací i vyrazem,typicky
hugovsk;fch. Do jakjch až podrobností vsáhá tento vliv, viděti

16 . V dopise bratrovi z července 1875 oznamuje Vrchlickf lyrickou knihu Pod
štítem jako ,,ikoro uplnou,. (Zvon XIII, 306). Že jest to náš cyklus ze Sfingy,.j^est
pravděpodobné, tiebas básnÍk datovat S{inx na titulním listě lety 1879-1882;
nebyl by to jediny omyl jeho tohoto rázu. ,,Soud.. ze Symfonií datován jest v knize

,,v Maraně v květnu 1876.., kdy byl jiŽ v Praze. ,,Mor.. z téže sbírky datuje básník

''v Praze u kuětnu 1876.., ale ''" it". ssr naší korespondence sděluje na počdtku
srpna |876, že,,chce psáti v těchto dnech Mor.., a na str.34l ze 4. srpna' že jej

,,včera napsal... Báseř ,,ProvŽdy.. z knihy Co život da] byla napsána, jak svědčÍ ko.
respondence naší str. 396, jiŽ r. 1876. - Vrchlickf, otiskuje ji však v cyklu,,Trochu
lásky.., opisuje vznik jeho lety 1879-1882l



z toho, že básník milsi ,,smích Juuenala s DantoqÍmi hromy..
(v básni ,,Genius..) a ritočí i na starého Boileau, kiery' byl sice
vět'ším menším právem trnem v oku Hugovu, ale českéLu"nasni-
kovi jistě neublížil. (,,A Boileau, což nehodil dost tuh;Í kruh na
šíj poesie?.,, v t'éže básni, ozvěna proslulé Hugovy ,,Répo.',"
á un acte d'accusation.. z Kontemplací.)

Více méně kladně projevilo se hugovsko-symbolické pojetí
genia jako exponenta člověkobožství v značné ňadě básní 

" 
aony

této nebo těsně následující. Tak v Symfoniích v ,,Dědicích sva-
t,ého grála.. svat}i grál je zcela ve smyslu 

"o.",,íi"kÝch huma-
nitáňri a positivistri francouzsk;ich Vrchlickému aucn lidskf:
,,on nesmrteln sám si volí | své bdělé st,rážce z lidskjlch synri, I. . .a umělci  a básníci I jsou všichni jeho dědic i! . .;tak ve Vittor i i
Colonně, kt,erá v své prvotní redakci, šéasťnější, poněvadŽ ce-
listvější a niternější než redakce pozdější, jestledin;rm monolo-
gem a jedinou meditací o sudbě geniově, v níž mísí se názory
hugovské s názory vignyovsk;fmi (podle nichž osudn;Ím ridělem
geniov;irm jest osamocenost v životě a v lásce); taĚ v Duchu
a světu v básni ,,Genitim.. (,,.. .Vy dobňe vÍte, | že v službě myš-
lenky, jíž všeclro dáte, ikňíž svému Bohu nésti  pomáhát,e..);tak
v epilogu Poutí k Eldorádu, mohut,né apostroft básník i,,vásčlověk trpící má zapotŤebí, I Bťlh bez vás v svém by nevyznal
se díle..); tak v,,Prorocích..ze sbírky Sf inx, kde se parafrazuj i
místy dosti těsně Hugovi,,Mágové..: ,,Jim orel poesi.e u hlavy 1mohut,n;Ím kňÍdlem šuměl, byli bosi; I kdos .,"",,á-;Í jim nosil
potravy, I spát dovedli i ve stádu lv Ťvoucích...

Hugo dal dále Vrchlickému svou ideoiogii, která váže Le-
gendu věkri s ,,Koncem Satanov;im.. a s ,,Boh-em..: víru v pokrok,
v možnost smíi.iti a odčiniti z|o, v nutnost postulovati bratrství
všeho živoucÍho a Boha jako poslední klad: ,,Il est,! Il est! Il est!
Il est éperdument... odvážn;Í optimism Vrchlického, kter;f jej
unáší ihned po veliké pesimistické krisi italské, má svou príeinu
v tom, že nalezl svou víru básnickou, svou ideologii mysliielskou
a svou methodu uměleckou - nalezl je ve francouzskěm roman.
tickém humanitáiství a pňedem ve Victoru Hugovi. V t,om jesť

pramen optimismu Ducha a světa, Sfingy, knihyCoživotdal.

,,Homme, ne crains rien! La nature I sait, le grand secret et
sourit,.. zpíval Victor Hugo v Paprscích a st,Ínech a Vrchlick
odpovídal v , ,Hymně..: , ,Jak pŤíroda jest dobrá!|Všemrižeš od
ní chtít i:Idá vino tobě pít i ,Idá květy na tvou skráĎ,Idá vše' bys
vyrost v obra..... ,,Laissez l'enfant dormir et la měre pleurer!..
čte se jako pointa ,,nápisu na hrob děcka.. u V. Huga a obdobně
jako refrén ve Vrchlického ,,Jarní písni na hrobech..: ,,Co mrtvé,
spát, co živé, rristi nech!.. Hrdému titánskému optimismu, opňe-
nému o vědeck;i a technickf pokrok moderní doby, jak projevila
jej báseř ,,PŤi objevení nové pyramidy v Meydunu.. ze Sfingy,
preludoval nejednou Victor Hugo, tak hned rivodní básní
z Vnitňních hlasri: ,,Ce siěcle est grand et fort.....

Problém smíŤení zla jest z podstatn1ich problémri Vrchlického
a náš básník vyslovuje jej často satansk;fmi symboly hugov-
sk1fmi (nebo vignyovskymi jako v ,,Eloi..); tak v Duchu a světu
čteš ',Pád Satana.. (1. vydání, str. 137), kde ryze hugovsky
pojato jest popŤeni z|a socialně: ,,v zlat,;f klas roztály pláně |
a králrim koruny s hlavy se svezly I almužnou v chudiny dlaně..;
v t'éže sbírce v básni ,,Na prahu ráje.. Brih odzbrojuje láskou
Satana znova procitlého i odbojného člověka s ním spojeného;
a není nahodilé, že Vrchlického epopej lidská končí se ve Vo-
tivních deskách,,Povzletem Luciferoq|'m.., básní inspirovanou
v někt,eqich slokách sociální vzpourou Baudelairov1iich ,,Litanií
k Satanu.. a nábožensko-vědeckou vzpourou Leconte de Lislova
Kaina, v níž posléze na|ézá Satan Boha v sobě jak1imsi sebe-
rozkladem nedosti jasn;fm.

A na dlouhou dobu nadal Vrchlického Victor Hugo i Svou ma-
terialisticko-pantheisticlcou filosofií. V jeho vliv tňeba svésti sym-
bolickf kult, Satyrriv a Panriv, pňíznačny pro dlouhé ťrdobí
poesie Vrchlického, kter;f počíná se ,,Zpěvem Satyra..a ,,Panem.,
v Duchu a světu a pokračuje pňíbuzn;fmi motivy v Dojmech
a rozmarech, cel1fm cyklem toho jména v Poutí k Eldorádu
a zvláště v Perspektivách v znamn1irm ,,Probuzením Pana... JiŽ
v Hugov ch Feuilles d'automne (1831)jest Pan božstvem, v jehoŽ

r y ?



?4 Znamení vyzyvá autor básníky, aby smě ovali svět vnější se

světem vnitňním a obrozovali jej takto, aby mísili svou duši s pŤí-

rodou. ,,Pour féconder ce monde, échangezJe SanS cesse I avec

l'autre univers visible qui vous presse! l Mélez toute votre áme

á la création... (Vrchlickf pňeložil tyto verše ve Victora Huga

Nov1fch básních str. 66.) Avšak pantheism Hugriv uzrál v re-

volučně uvědomělou nauku v proslulém arcidíle z první serie

Legendy věkti Ze Satgre. Satyra, malého zlopověstného zmetka

lesního, pňivleče Herakles za ucho na olymp, kde jest pňivítán

šílenfm smíchem bohri' Jupiter, dňíve než jej vrátí rodn1Ím

lestim, požádá jej, chuďasa, sedláka, rr$UeUx.3,o píseů, na větší
ještě obveselenou nesmrteln;ich. A Satyr opěvá nejprve na

flétně ,,děsivou zem|,,, pak k lyŤe Apollinově člověka a jeho dě-
jiny' aby intonoval posléze velepísefl vzpoury' věstíci bohrim

zahynutí a končící se filosofick m kredem básníkov m: ,,Místo
svatémuatomu, jenŽ žhne a kane! Místo záíeni duše vesmírné!

Král, toť válka, brih, toé noc. Svobodu, život a víru nad dog.

matem zničen1fm! Všude světlo a všude genia!.. ,,Place á tout!

Je suis Pan; Jupiter, á genoux,,, Za této písně pŤeměrioval se

a rostl v obňí rozměry; byl větši než Polyfém, pak větší neŽ TyfÓn,

pak pierostl Titana, posléze horu Athos; na rižas bohťrm byl

celou zemí: lesem byly vlasy jeho, z kyčlrl proudily mu Ťeky

a jezera, jeho rohy byly jako Kavkaz a Atlas...; ,,jeho strašná

hruď byla plna hvězd...
Dvakráte inspiroval pňímo tento Hugriv Satyr Vrchlického:

po prvé v 2. svazku Mythri v ,,Mythu o víně.., po druhé v ,,Pro-
buzení Pana.. v Perspektivách - a po obakráte ideově i vf-

razově, zprisobem symbolisace i zkonkretnění odtažitjlch dějriv

a procesri myšlenkovfch. V,,Mythu o víně.. jde o dobytí olympu

zemí, nebe pŤírodou, božství lidstvím. Bakchus osvobodi Pro-

methea, kterf také jako Satyr Hugrlv dorristá naráz děsivé ve-

likosti (,,pňed ním jest Kavkaz mal1i, trpasliči..) a v prrlvodu

menad, faunrl, lidí vniká na olymp a obraci jej i s jeho bohy

v hrob, d;fm, mlhu. Jako Sat,yr Hugriv volá na Zeva: ,,Jsem
myšlenka, jíž nikdo neodolá! t Kdys vbita na štít sráznfch, skal-

n;fch tesrl, I jsem Bohem teď, v svém klíně vesmír nesu! | Ve
srdci lidstva vstává olymp jinj'! | Pryč! Z cesty, Zeve, bozi,
buďteŽ stíny!.. - V ,,Probuzení Pana.. jde o zničení kňeséansko-
asketického stňedověku obrozenou antikou a jejím naturalismem.
Pan zdňíml těžkfm snem' když byli vypuzeni bozi staŤí a pňišli

, ,noví, c izí..;spal v staré sluj i ,  kámen mezi kameny, až do chvíle,
kdy ,, . . .náhle mocn;Í vesmírem dech vanul. .  a v něm zmocně-
n1im životem po věcích zachvěla se celá pňíroda; jejÍ hlahol po-
hansky rozjásan;f probudil i jej: vrátil mu pravěkou sílu, vstal,
,,.. . vzpňímil se a byl jak štíhlá jedle, | že dívati se mohl pohodlně |
do orlích hnízd, jak písklatrim v nich ruče I v let bují perué zla-
t1fm tkaná chm Ťím.. - z někdejšího riměrného ňeckého boha
proměnil se v ''nemotorného nějakého kolosa.., tedy vnějšková
metamorfosa jako u Victora Huga. Všecko nutká jej, aby zapěl,
ale pochyby, zda by mu porozuměla zemé, změněná, odcizená
mu po toiika věcích, jej zadržují. Posléze pŤiloží pňece flétnu ke
rt m a na druh1i již prosebn;i zvuk jeho pŤiznala se k němu země
s ňekami, nivami, lesy, moňem. A nato: ,,Zvuk nov;i - vítěznf
a jásající: I Jsem věčně tvrij, tys živa, ty mne slyšíš! | A Echo,
tenkrát cel;i valnÝ vesmír, I hvězd soustavy v svém stály srázném
víru I a jásaly mu v odvět: Žijem, žijem! | Ty, dítě hvězd, pěj,
duše tvojí flétny I je naší duší.. - jak patrno, vyslovuje zde
Vrchlick;Í obdobn1i'mi symboly tfž kosmick;f pantheism jako
Victor Hugo. Pěje na píšéalu, vyjde pak sám z lesa a s večerem
stane nad ridolím, kde trčí star gotick;i chrám s nádvoňím o vy-
schlé fontáně. ,,Pan kráčel chodbou, nevšímnu] si ani, | že noha
jeho zanechala stopu, I v níž bujel mech; kde podepŤel se o sloup, I
tam tryskl bňečtan, vodopádem šlehl I do v1fše, pnul se okolo soch
světcri I a v knihy prorokriv a apoštolriv I se zvědav díval ze-
len;fm sv;.im okem I a rostl valem a pokr1fval stěny, I jež začalv
se zvolna rozpadávat, l jak Pana kroky v dál se rozléhaly...
Vkroči v chrám, pňiloží flétnu ke rt m, a jak zapěje, sochy padají
se zdí. ,,A velk;i Pan šel vítězně dál chrámem, I aŽ k stropu sáhal
hlavou svou a pŤed ní | se skláněli na stropu andílkové | a pa-
dal i . . . . .Jediná duše varhan odváží se vzpňíčit i  se mu' ale brzy



76 je pňekonána a smetena jeho píšéalou. ,,Ne vÍc píseĎ, ! leč hŤí.
mající orkán z ní teď hučel, I a vody, lesy, oblaka a hvězdy I
v ní mluvily a varhan malá duše I v nÍ splynula, jak spl1ivá
v moňi kr pěj... Zpěvem sv1im obrátil Pan gotickf dÓm i s kláš-
terem v riplnou zŤíceninu: ,,Pan vyšel velk1f, risměv jitra na rtu I
a v očích všecky hvězdy letní noci.., obdobně, ovšem že směleji,
praví Victor Hugo: ,,sa poitrine terrible était pleine d'étoiles...
Jest patrné, nejen jak světově poetick názor obou básníkrl jest'
tyž' n!,brž že táž jest i methoda, jakou jsou konkretisovány
a zhmotřovány odtažité pomyšly a myšlenkové procesy.

Sociálně revoluční optimism pozdního Victora Huga zaneclral
právě v tomto období Vrchlického nejeden pŤímf otisk. Po-
dává-li v Symfoniích v ,,Deníku askety.. jako jeden lék meta-
fysickému utrpení radu prdce, jest to positivistické ňešenÍ, b|izké
Ťešení Victora Huga. ,,Brih vyplní zvěst o ztraceném ráji: I t,o
práce jeho... my hledejme svoji!.. (Nového souborného vydání
sv. 6, str. 51.) A pŤímo duchem vesmírné revoluce na podkladě
sociálním jest prodchnuta mohutná ,,Hymna Lazarova.. uza-
vírající Sfinx, kterou datuje básník r. 1880. Proměniti posa-
vadní vesmírnou mučírnu v ráj (,,Ráj musí b1it mučírna tato
kletá!..) a domysliti t,ak, dotvoŤiti tak dílo boží, toé rikol La-
zar v, jímž jest symbolisován lidskf vyděděnec. (Také V. Hugo
symbolisuje bezprávn;i lid postavou Lazarovou v Les cháti-
ments: ,,Lazare! Lazare! Lazare! Lěve-toi!..) Nadát,i samo fatum
zrakem a viděním, tedy zracionalisovati soud a jeho tajemství,
za|ožiLi smír všeho a všech a zklenouti ,,věčné bratrství.. ,,nad
sporn]fch živlri zmat,ek.., to jest pŤímjl ozvuk sociálního ide-
alismu francouzského, poselství pozemského posit,ivismu práce,
jak vytváŤeli je s rrizn ch hledisek a podmÍnek nejen Rabelais,
Montaigne, Voltaire, Hugo, . . . ale i Zola,Anatole France, Maeter-
linck a Verhaeren.

Do jakj'ch až podrobností zasáhl vliv Hug v Vrchlického
v této době, patrno jest i z básníkrl, které si oblibuje nyní a kteňí
provázejí jej pak velmi dlouho životem i tvorbou; tak na pŤíklad
pŤedstava Lucretia Cara, jehož chválou hlaholí str. 176 a l78 naší

korespondence a kterého karakterisuje mnoho a mnohokráte ve

sqi'c}i verších, byla Vrchlickému prostÍedkována ve stylisaci

Victora Huga právě jako postava Juvenalova a Rabelaisova *

hugovské jest, sdružujeJi Vrchlick1i Danta s Juvenalem (tak

ve Sf inx,2. vydání, st,r .52 nebo 11t) nebo Danta s Rabelaisem
(ib., str. 129). A hovoňíJi Vrchlickf na str. 46 svfch listrlv o Eze.

chielovi jako o ,,Svém nejmilejším a největším básníku bible..,
jest i to ozvěna názoru Victora Huga: Ezechiel byl obzvláštní

miláček mistra francouzského, kter1i věnoval mu 9. kapitolu

svÝch ,,Mágli.. v Kontemplacích, protože vyložil mu symbolicky

děj oživení a vzkŤišení národa z hromady suchfch kostí (kapitola

37 proroctví jeho): duch, jejž uvádí u Ezechiela Hospodin do

kostí lidsk;ich a jímž je oživuje, jest Hugovi volnost, svoboda:

,oEt ce vent,, c'est la liberté!..
Posléze získává v této době Vrchlickf od Victora Huga skvě-

lou širokodechou protikladnou rétoriku básnickou, která metho-
dicky sdružuje pňedstavy nejvzdálenější a utkává tak transfor-
misticky spňíznění mezi místy i časy nejodlehlejšími; proslulé
jsou zejména nekonečné vfčty jmen historickÝch a legendárních.
jimiž Vict,or Hugo ilust,ruje z nov;fch a nov;ich stránek tutéž
pŤedstavu, tfž pomysl nebo cit: začíná se tento zptisob u Victora
Huga ve Feuilles d'automne a vyvrcholuje se, nilroli náhodně,
v Chátiments (a v satirické knize ČtyŤ větrri ducha, kter;ich
Vrchlick ovšem tehdy neznal, vyšly aŽ r. 1881). V Symfoniích
Vrchlického počíná se již tato antithetická hra s historic\imi
jmény-symboly, tak na str.20, 2| definitivnÍho vydání sou-
borného: ,,Co plorok viděl na své pouti v Mekku, |čím sténal
Faust, jenž kráčel moŤem bludrl, I i Ahasver, jenž bloudil moňem
věkri; I vztelr Samsona, kdyŽ rozmachem lvích ridrl l tŤás paláci,
pláč prorokri i dumy; I i cynick smích Diogena v sudu: I Vše
v této písni stená, pláče, šumÍ, t lká, volá, vzdychá, zápasí
a hňímá.....; v Duchu a světu vyspívá již v stylovou strukturu
cel;iich básní, tak ve ,,Smíru.. (pťrvodní vydání, str. 129), co se
objalo na čele mrtvého pňítele, jest ,,Alrasver myšlenka a Kristus
touha"; v Dojmech a rozmarech jest touto methodou kompo-



78 nován ,,Hymnus o 
10.c1o1ti poesie.. (prlvodní vydání, str. 93 a n.),

tak v;iznamn1i pro tehdejší poetiku Ýrchlického; ve Sťinze druží
se na rozhodn;ich místech s typickou ironií hugovskou: ,,Chceb;iti světlem, dobŤe _ máme pl"*".,, I kňíž pro Krista a pro
!9inozu kámen, I pro Huga exiil Co chce? Márne všecko.. (2."v-
dání, str. 111); a v knize Co život dal zaléhá i do ryze intimních
básní erotick;fch, tak do básně ,,Tvrij směv..: ,,Hle Dante, jaká
nekonečnost stínri I mu klíčí na čele a tahy chmuňí! | Slyš, Tasso
vzdychá, Shakespeare lká a zuŤÍ, I pod lebkou Miltona,Satan
hlavu zvedá, Ia Pascal Louži, zápasí a hledá; Ismích, mot1i lemjenž leti k ideálu, I u Cervanta se tají v slzách žalu I a z rolničky
se zvolna stává bičem... (1. vydání, str. 56.)

I'4. S!rclleg, Y Zavátj,ch stezkách z r.Ig07, v jedné z posled-
ních sv;fch knih, má Vrchlick;ir teskně melodickou znělku 's t..,i-
hou básní Shelleyov1fch., (na st,r' 106). Zde posílá drahé eá''o p"-
mátnou knihu veršri Shelleyov1y'ch, dar piífuL z mládí, poselstvím
a zárukou své lásky..,,Kdys v máje čáse, v době, kdy se věňí, Imi ruka pňítele tu knihu dala, Ita pod poduškou mojí částo spala Ia mezi stromy bloudila a keť.i... Napadla mě tato báser, Ldyz
čet| jsem v naší korespondenci místo o dobrodějné ̂ gu,íi lib,i,
kterf vložil básníkovi do rukou v kritickou ctrviti ,,nJd propastí
srdce.. Shelleye. Byl to patrně německ1f pňeklad anglickěho bás-
nika serafického, neboE Vrchlickf neznal ve svém mládí an-
glicky, a dárcem byl pravděpodobně 7,eyer nebo Sládek; a není
nic fantastického domnívati se, že tutéz knihu, kterou vzal si
možná s sebou do italského exilu a jež st,ala se mu tím vším
vzácnou relikviÍ, posla| ženě drahé sobě v novou krit,ickou chvíli
svého srdce, v době, kdy se j iž od něho odvracela.. .

Shelley byl pňedmětem vášnivého kultu Vrchlického slroro
po celf jeho život;kult tento vyvrcholil se pňeklady odpoutaného
Promet,hea (1900) a V;fboru lyriky (1901) a literárně historickou
studií ,,Percy Bysshe Shelley, Glossy ke sté ročnici jeho narození..,
otišt,ěnou v Studiích a podobiznách (1892), a ovšem zanechal
i v tvorbě Vrchlického stopy. V mládí Vrchlického, kt,eré mne
zde jedině zajímá, pŤedcházel, a to jest v znamné, vlivu Hugovu

a byl jím patrně zatlačen, aby pronikl zase načas v době poz-
dější; Shelleyem jest inspirován patrně ze Symfonií ,,Duch
samoty.., jejŽ básník datuje ,,v Šumavě v Srpnu !874,,.L7

Jest karakteristické, že na uvedeném mÍst,ě naší korespon-
dence jmenuje Vrchlick;i jedním dechem se Shelleyem Spínozu;
a opravdu, obojí vliv prostupuje se v jeho tvorbě, básník Queen
Mab a autor Ethiky inspirujÍ nejednu báseí pantheist,ického
nebo monist,ického zabarvení, jak hojně jest jich rozseto, ,,Pan-
theismem.. z Ducha a světa počínajíc, díIem zralého ridobí básní-
kova; a filosofické rivahy, v našÍ korespondenci mezi romano.
piskynÍ a básníkem vyměřované a vybíhající v monism více
méně pantheistick;|r, zprisobily asi, že srost,ly hned genesí svou
s osobností Sofie Podlipské, jíž byvají často pak věnovány. _

15. Jest jedno veliké básnické jméno, které kmitne se jen
jednou a zcela náhodně a nedrisažně korespondencí Vrchlického
bratrovi, a pÍece jeho nosit,el měl jistou, byé nedlouhou dobu
vliv na mladého Vrchlického: mÍním Al|reda de Musset. Y|iv
tento spadá také pňed prisobení Hugovo, kt,eré jej zatlačuje. Vliv
Musset v jest v tvorbě Vrch]ického jen episodou bez drisledkú
a projevuje se ve Snech o št,ěstÍ, v druhé privodní jeho knize bás-
nické, která svou rozmarností, hravostí, roztěkaností za vněj-
šími dojmy kontrastuje tak pňíkňe s těžkomyslnou dumou a ni-
ternou melodií Hlubin. Byla to první sbírka Mussetova Contes
d'Espagne et d'Italie, tato nemussetovská kniha Mussetova,
v níž nenalezl ještě Musset sebe, jak se vryl do našeho srdce i do
našÍ paměti jako zraněn;,i elegik a vnitňní dramatik vražedn1fch
her lásky a zrady, obraznosti i smyslnosti, kniha ryze pitoreskní,
kt,erá pomáhala nalézti často Vrchlickému učlenění st,rofické
i jasnou kaskádu rymovou. Že i Musset pozdější, Musset elegik

17 . Alfred Jensen pokládá ve-své knize o Vrchlickém (str. l85) .,Ducha samoty..
za ozvuk Hugovy,,Melancholie.. z Kontemplaci; neh|edíc k tomu, Žo báse citovaná

Ťll1::Yu'".".lolie.., 
nfbrž ,,Aux arbres.. (jak upozornil jiŽ dr F. Krčma), celj soud

J-e.nsen v jest absurdní: mezi zakončenÍm ,,Strom .. a. ,,Ducha samoty.. jest jen
jaká taká zcela hrubá shoda látková _ vnitiní methodou, intonacÍ, obrazivostl
hudebně melodickou' spádom i v5irazem jest,,Duch samoty.,nesporně shelleyovskf.



a platonickjl filosof láskyl8, neminul Vrchlického bez dotyku,
byé chvilkového, ukazují jednak závěrečné sonety Snrlv o št,ěstí,
jednak ,,Prasklá struna.. ze Symfonií.

1'6. PoIští bdsníci Mickiewicz, Krasinski, Slouacki a ruští
básníci Puškin, Lermonlou, Gogol, Turgeněu a Gončarou. Jest
omylem domnívati se, že Vrchlickému byl uzavŤen vfchodní
svět slovans\ir; naopalr, jeho listy brat,rovi z Klat,ov psané uka-
zuji, Že znal, miloval a správně chápal a hodnotil již tehdy ně-
které veliké realistické romanopisce ruské, a italská korespon-
dence jeho bratrovi i Sofii Podlipské prodlévá často s podivem
a láskou pŤi těchto autorech qfchodních. Strana 193 naší knihy
ukazuje, že pozdější pňekladatel Dziadri Mickiewiczov1ich znal
již t. 1876 do podrobností tuto velebáseů; ze str. 163 plyne, že
čet,l již Krasiíského Irydiona a že vyvolil si jej vedle jinJrch za
vzor svého pť.íštiho dramatu symbolického; a ze zmínky bratrovi
o Slowackém (Zvon XIII, 333) jest patrna jeho zbožrlující rict,a
k ,,tomuto etherickému duchu, jemuž se odvždy koŤí co ideálu
nejčistší poesie.., a domněnka, že ,,Eloou.. ,,nejvíce se mu
pŤiblížil,.. V témže listě hovoií s nadšením o ,,barbarské, ale velko-
lepé hudbě.. Puškinova Ruslana a Ludmilylg. V naší korespon-
denci na str. 139 touží po verších Lermontovov;ich, v listu brat-
rovi (Zvon XIII, 296) cituje zpaměti jejich pŤebásněnl Aloisem
Durdíkem. A obojí korespondence ukazuje, že zejména Turge-
něva miloval v této době a figury a scény z něho že promítal ve
sv j život nejvnit,ernější. (Této knihy str. 141 a 302; listrl psa-
nfch str;fci a bratrovi ve Zvonu XIII, st,r. 307.) Z lásky své
ke Gogolovi a Gončarovovi vyznal se již v dopisech klatovsk;ictr
(Zvon xIIl, 107). A ovšem všem těmto duchrim věnoval po celÝ
svrij život kult, velmi opravdov1f; hned v první Ťadě ,,Masek

l8 - Musseta s Lamartinem sblížil sub specie PIatona štastně Faguetv Dix-neuviě.
me siěclo, str' 295.

19 - Možno však také' žo hudba, o nLž zde básník mluví, byla Glinkova hudba na
námět Puškinriv; není to nepravděpodobné, uváŽíš-li, že hrabě Montecuccoli-La-
derchi žiI se svou rodinou delši dobu na Rusi (hraběnka byla vyznání pravoslav.
ného)' i mohl do rodiny dostati se snadno klavÍrnÍ vftah opery Glinkovy.

a profil .. z jeho Dojmrl a rozmarti nalézáš znělkové podobizny

Mickiewicze, Krasiríského, Slowackého, Gogola; k Mickiewiczovi
vrátil se dvěma ,,Sonety samotáňe.. a nejednou pak ješt,ě vzpo.
mínkami pňíležitostnfmi' jimiž dotkl se i Puškina (na pň. ,,Hold
Puškinovi..v Tichfch krocích); a v literárních feuilletonech a kri-
tick ch statích a recensích, psan;ich do Lumíra a do Hlasu
národa a posud nesebran;ich v knihu, na]ezneš nejeden byst,rf od-
stavec, karakterisující tu neb onu stránku jejich tvorby, ne-
jednu poznámku nebo postňeh, svědčícÍ, že Vrchlickf vracel se
k jejich dílu a prožíval je drlvěrně.

A pŤece prisobení jejich v jeho tvorbu není značné a qf-
znamné20.

Vliv ruskfch romanopiscri nedotkl se ani dost málo jeho
krásné prÓzy, ani povídkové ani románové; genia Puškinova
dovedl sice pochopiti literárně historicky a kriticky, ale tvoŤivě
nemohl ani pňijmouti ani zpracovat,i jeho vlastního rázu, zá-
roveri tak drivěrného i tak v;irsostného; Lermontov zasáhl jej
poněkud sv1fm Démonem (pochopení jeho pÍipravoval Vigny)'
ale minul jej temn1fm, hoňk;fm odbojem své lyriky, tak vášnivé
pii svém vnějším chladu a pii své kresebné ryzosti. Jen zpěv
Twardowského ,,Shnilé duše.. názvem i hoňkostÍ satirickou pňi-
pomíná geniáln;i' román Gogolrlv. Největší poměrně, ač ne zvláště
hluboké, bylo prisobení Mickiewiczovo. Nadosobní kolekt,ivis-
t,ickf vjlkňik z Konradovy improvisace v Dziadech vraci se ve
slovech Eloin;.ich ,,CíLím sílu milionrlv pažích sv ch..a v sibiŤské
episodě Twardowského nalezneš ohlas Mickierviczovy veliké
tryznynárodní. 

* * *

L'éta 1875-1876 mají velik1f v;íznam v;Ívojn;f v životě i díle
Vrchlického: v nich vzniká Vrch]ickÝ umělec humanitáŤ a umě-

20 - Materiál pro tuto otázku snesl pečlivě Jaromír Boreckf ve své stati ,,Jaroslav
Vrchlickf a jeho poměr k Slovanstvi.. v Slovanském pňehledě, ročník XV, st,r. 2
a n' Badatel literárně historickf musí však pŤesně rozlišiti pouhou theoretickou
sympatii nebo theoretické pochopenÍ toho kterého zjevu básnického a jeho pťak.
ticky tvrlrčí, básnické oplodnění dÍla Vrchlického.
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lec universalista, jak jej známe z jeho zralé tvorby jako typického
pŤedstavit,ele své doby a svého národa. Nazval-li Goethe svou
cestu italskou ,,velikou hegirou.. (hedžrou), od níž datoval své
znovuzrození, měl i Vrchlick;f právo souditi obdobně o svém
pobytě italském.

Z Vrchlického st,ává se v ltalii umělec myslitel, kter1f nejen
zvyká si pracovati methodicky a cyklicky, rozvrhovati dílo své
v mohutné skupiny ideové a dialektické, n brž snaží se i sjedno.
titi svou tvorbu nčjakou synthetickou formulí, pŤelrlenouti jÍ
jeho mezery' vyrovnati jí jeho rozpory - vnést,i i v ně v1fvojně
pokrokovf rytmus a zákon, kterf cítí tehdy jako podstatu dění
vesmírného. Pro tuto snahu jeho zvláště vyznamnj' jest, list jeho
Podlipské z |2. bÍezna (str. 182 a n.), kde dobírá se této jednotÍcí
formule a vyslovuje ji: ,,A píece douf dm, že jsem to stdle tgž, jenž
jednou zoufd, nad čIouěkem, bq jdsal nad lidstuem. Toé celé X mé
poesie. Vím, že jednotlivec, že já jsem pln pochyb a bolestí, pln
mdloby a zápasri, ale věÍím, že celek, duch člověka, jest nezmě-
něn;i, vždy k vfši světla tíhnoucí...

Svrchovaně v;iznamné a hodné pozoru jest, že Lym1ž skoro
slovy vystihoval po sedmadvaceti letech jako parlesátník, v ze.
nitu tvorby i slávv, smysl svého díla ve stat,i Sdm o sobě, již
interviewem zachytil dr Kronbauer a uveňejnil v pňíležitostné
publikaci literárního spolku Máj, Padesát let, života Jaroslava
Vrchlického (1903). Prohlásiv se za improvisátora v dobrém
smyslu slova -mv dnes Ťekli bychom spíše impresionisLu -, za
básníka, jenž odpovídá na každf životní dojem, popud a podnět,,
dodáváihned, že improvisacety majípÍece jakfsi plán a smysl.

,,V rámci těchto improvisací,.. praví tu Vrchlick1i, ,,měl jsem
právě však jistou určitou snahu. Ve lrnihách čistě lyrick;1ich
chtěl jsem vysloviti jen sebe, v epick;iich a smíšen1ich pak sv}rm
prostŤedím čIouěka 19. uěku, jak se dívá na rozvoj lidstva a jak
chápe jeho rikoly. Následkem nehoťovosti mého filosofického já
vznikl onen dualismus, kter;Í se táhne celou mou činností _ pro
sebe jsem pesimista, pro lidstuo optimisťa.....

Shoda s místem v naší korespondenci až pŤekvapující; jako by

tenkráte jako mladík byl si pŤipravil svou literárně filosofickou

formuli, aby ji mohl podati skoro po tŤicíti letech jako zraljl
puž vyciselovanou sv1im pŤíštím literárním historik m... ne-
qfvratn1f dťrkaz, že domnělé,,improvisátorství.. Vrchlického

mriže se tjlkati pouze techniky básnické: t,vorba jeho byla Ťí-

zena pňezvědem, jenž sáhal velmi daleko v budoucnost a pŤipra-
voval ji dialekticky. Bratrovi i Soťii Podlipské načrtává osnovu
celfch sbírek nebo cyklri a větších skladeb, které později zreali-
soval, tŤebas s pozměněn1fm názvem; a v ltalii, patrně následkem
toho, že zesílila v něm jednak jeho víra v lidskou závažnost
a hodnotnost poesie, jednak víra ve svou tv rčí sílu básnickou,

,,ozyvá' se v něm nutnost.. (naší korespondence str. 133) psáti
drama, ovšem v první ňadě kniŽní: zde ustaluje se v něm plán
k Julianu Apostatovi, kterf byl uskutečněn později, než básnik
prvotně doufal (od bňezna do května 1BB0)' a na jevišti ztělesněn
po nutném pŤizprisobení ještě později (1885)' ano i k Eponině,
jež byla napsána až po dvacíti letech (v dubnu 1896). Jak jesť
v1iznamné, že Vrchlick;f mnoho theoretisuje o rikolech drama-
tikoqich, že chce vyhnouti se Útzemí modernÍho dramatu, na
jehož bÍezích by pr1f musil ztroskotati se, poněvadž nemá, jak
praví, síly r.ealismu, jak ,,bojí se vystoupiti ze sqfch mezí.., jak
chce obmeziti se na drama symbolické, k němuž shledává si
vzory (str. 162 a 163), - to všecko svědči ne o improvisátorovi,
n1fbrž o umělci pŤemítavém a uvědomělém, kter touží po jasné
met,hodě'

Tvorba vyrazová, vyslovení básnické tryskalo u Vrchlického
ovšem z prudkého varu a dálo se tedy velmi rychle, rychleji asi,
než b vá pravidlem u mnoh ch básnÍkri jin;ich, domácích i ci.
zích; v tom nezměnil se, zdá se, po cel svrij život' Na str. 44
naší korespondence vyznává se, že jest zvykl ,,psáti vše v jed-
nom tahu, v jedné náladě..; na str.  111 píše: , ,Mi luju zakotvit i
se riplně v svou myšlenku, nositi ji cel;f den v sobě a v noci teprve
napsati 60 nebo 80 veršri, jež tvoÍÍm s marnivoslí ditěte a s rizkost-
livostí pedanta.. (mnohému bude se ovšem zdáLi, že napiše.li
někdo za poc ,60-80 verš , inem že bfti pť'i t,om "mnoho pe-



dant,ství); a na str. 130 pňiznává se k rychlé tvorbě z okamžikové
nálady: ,,odtud u mne potŤeba rychlého tvoňení. Jak mě myš-
lenka ošumí, nevrátím se k ní...

Stejné kredo, že tňeba zachyt,iti inspiraci naráz, bleskem,
v minutě a vteňině, vyslovil Vrchlickf již uzrá|! v Pavučinách
(1B97) v básnivěnované Maxu Švabinskému, svému portretistovi.
,,Děls vážné slovo, mistŤe, kres|íŤi, I když tahy moje vrhals ua
papír: I Duch bystrf pták v bod jeden zamiíi, I ten chyti vráz,
v němž vejskne, zahyÍi I a ostatní vše - matn;f zievt vit., I jen
u minutě co bleskem zachgceno, I to plati rgto u budoucnosti ť,ěno.,,
,,Máš pravdu, já to dělám zrovna tak, I ty perem' slovem já, kÝ
rozdíl v tom?..

A také Kláštersk1f ve sq ch ,,Vzpomínkách a glossách.. ve
Sborníku Společnosti Jaroslava Vrchlického 1915 dosvědčuje,
že miloval tvorbu okamžikovou, kdy nápad nebo inspirace ihned
zachycuje se na papíňe. ,,Musím věc napsati ihned - Ťekl mi
tehdy - ještě horkou, podaÍí-li se, je dobňe, nepodaŤí-li se,
což na tom. opravování, tŤíbení, pňedělávání věci ho netěšilo..
(st,r. 83). Někdy napsal pr dokonce první dva tňi verše zcela
bez plánu, nevěda, kam dojde; ale myšlenka pr;i' pojila se k myš-
lence, verš k verši, až vznikl básnick;i celek (str. B4). Myslím,
Že tento poslední pňípad jest již zjev ripadkovy z posledních
ridobí tvorby Vrchlického, kdy mechanick aparát r;fmov;Í nebo
strofov , stále pohotovy v mysli básníkově, rozehrál se na jeho
rozkaz nebo pňání a vedl i svedl básníka, aby psal bez vnitňní
nutnosti a bez vlastní tvrirčí inspirace. Tato veršovnická methoda
schematická, kde bylo ričelem zmoci jen určité pŤekáŽky for-
málně technické, vyvinula se u Vrchlického také záhy vlivem
románského formalismu a usnadřovala mu nesmírně vlastní
tvorbu básnickou a někdy ji i nahražovala. Avšak od tohoto
pňípadu jest právě pňesně lišiti pŤípad první, kdy básník tvoť'í
opravdu z nutnosti chvíle, zpod jejího tlaku, kt,er;f žádá si právě
tohoto v;frazu určitého a nejiného. Není pochyl:y, že Vrchlick;i
po cel sv j život v kratších delších spatiích tvoŤil t,akto Spon-
tánně, jakož jest i jisto' že jindy, v rrizn1ich dobách r zně, někdy

víc, jindy méně, tvorbu navazovala mu ideová dialektika nebo

formálné schema' - a to zcela pňirozeně: jen takto mohl zmoci

svého nesmírného díla. Jako rukodělník, má-li poraziti mnoho
práce, neobejde se bez určit;ich ',fortelti.., které mu ji ulehčují'
t,ak také básnÍku-umělci rázu Vrchlického, kter;f chce vykonati
sám jedinf práci generací, jest tŤeba takov1ich zkratek, pom cek,
náhražk ; a jest ovšem t,Ťeba pŤedevším, aby inspirace byla dána
do sluŽeb v le a zde aby byla zekonomisována. To pochopil
Vrchlick;i v Italii, kde jal se vychovávati se na methodického
dělníka-umělce velkého stylu pracovního a takovéhotéž pro-
gramu - drisledek správně pochopeného positivisticko-sociálního
směru francouzského. ,,Chci a nutím se,,. píše v1iznamně Sofii
Podlipské, ,,b;fti umělcem Z pňesvědčení, cítím, že to jest po-
vinnostÍ uvědomělého ducha tvorčího znáti zákony své bytosti
a neb1fti pouze hračkou rozmarti... (Korespondence naší str. 130.)

Avšak nejsou to jen o,*u, .,,".a",'o t,i,torické a estetické,
pro něž vyvolávají zájem a v něž vrhají světlo tyto listy, jestto
sám život, jenž tepe v těchto sežloutl;fch blanách, mámí sv1fm
hork;fm varem' žehne sv1im dechem i dnes, po desetiletích ještě:
lidé, kteŤí je psali, i l idé, o nichž v nich psali, vyplouvají z vod
zapomnění a t)ičí se pŤed námi živí, plápolající touhou, vášní,
qiibojností, silou tvoňivou, i hrouceni mukou, strázní, bezpomocí
a bezradností. Zprisoby cítění, soudu, hodnocení, vyrazu, dnes
již mrtvé, včera již dožilé, jichŽ nikdo již neužívá, zvláštní exal-
tace, pathos, blouznivost, cizí dnešní době, oživují pňed námi
a sk1itají nám divadlo zvláštního d věrného zájmu: mližeme
položiti na vteňinu prst svrij na horečnou tepnu lidí mrtv1ich,
a pňece na chvíli vyvolan ch ze záhrobi.

StŤedem zájmu čtenáňova bude ovšem Vrchlickf jako člověk
i jako básník: jest, v těch b|ažen1fch letech, kdy bohatfii sedlají
koně na své první v;ipravy a kdy i bozi blednouce pŤihližejí
jejich dílu; ale i osobnost, Podlipské vybéŤe se ti z mlh rrizn1fch
literárně kritickfch schemat a klišé, zkonkretní pŤed tebou, získá



8786 si tvé ricty i pro svrlj trudnf život, pŤet,ížené literární dělnice,
živÍcl svou prací svou rodinu a splácející dluhy zanechané jí
manželem, i pro své dílo, vždycky lidsky teplé a myšlenkově
opravdové, t,Ťebas ne tvárně a umělecky bohaté a v1frazné, i pro
jedinečnf enthusiasm své velikodušné víry a lásky, jimiž nejen
uhaduje genia Vrchlického, ale spoluvytváňí jej do jisté míry,
rozněcujíc svou věrou jeho sebed věru, podpírajíc jej v době,
kdy bylo mu opravdu podpory tŤeba: ona opravdu a doslova
pracovala vedle velikfch básníkri a myslitelťr cizích, jichž vliv
jsem zde načrtl, na positivném humanitním idealismu a opti-
mismu Vrchlického. Píše-li Vrchlickf, že věÍí nyní, kdy poznal
lásku Sofie Podlipské, ve věčnost, že nebojí se smrti, vidí-li v ní
světici o trnové koruně na rozbodaném čele, není to fráze, právě
jako není fráze, věstí-li Podlipská Vrchlickému rlděl dokonati
náboženství lidskosti (str' 275). ,,Comprendre c'est égaler.., tato
věta, již miluje Hello a cit,uje jako vfrok Rafťaelriv, tanula mně
stále na mysli, když čet,l jsem v těchto listech exaltované rozbory
děl Vrchlického Sofií Podlipskou, jejichž hyperbolám někdy bez-
děky se usměješ, a které jsou pňece správné a pravdivé ve vyšším
smyslu slova, jasnozňením a hlubokozňením lásky, kt,erá již po-
hledem sqfm rozdává život, sílu, radost, sebedrivěru.

Vedle tohoto mocného prlsobení nepňímého v samy koŤeny
tvorby Vrchlického bledne ovšem píimy literární vliv,-kt,er;f také
měla Podlipská na básnické dÍlo svého mladého pŤítele a jejž
také osvětluje naše korespondence. Nalezni si v této sbírce črtu
Podlipské ,,Atheist,a k Bohu.., psanou v ,,probdělé noci.. (na
str. l16), a rozpomeri se, jak často odrazila se a jak rrizně obmě-
nila se v básnické tvorbě Vrchlického ne právě jasná, ale pod-
nětná idea této drobné básně v prÓze: theoretick1f atheism
vyvracen;i kolektivistickou pŤedstavou Boha i praxí životnou!
Ještě v Tichfch krocích (1902_1904) nalezneš v ,,Hymně athei-
sty.. na sLr.2l7 její vzdálenf seslabenf ohlas!

Nazval jsem leta |876_76 na titulním listě této své rivodní
studie ,,rozhodn;/'mi lety Jaroslava Vrchlického..: jsou jimi
opravdu nejen pro vfvoj jeho díla, ale i pro jeho osud životní.

Stačí zpŤítomniti si, že těmito listy kmitá se později polodětskf

zjev ,,Milouškrlv,., Ludmily Podlipské, jí že jsou věnovány jiŽ

některé verše vznikající v roce 1876, ona že odpovídá za matku

svému potomnímu choti, zpňítomniti si ta místa těchto dopisťr,
v nichž odrazila se svou ranou záŤí mladá láska Vrchlického
k dceňi své piítelkyně, pŤiznaná básníkem někdy na konci června
(sbr.275 naší korespondence), abys pochopil celého dosahu těchto
slov.

Ale nejen v tomto směru, i jinfmi drahami souvisí tato ko-
respondence drivěrně s pňíštím životem Vrchlického: bolestně
živé nit,i vedou z ni tomu,kdo umí čísti, daleko v jeho budoucnost,
a nejen v budoucnost literární, n1ibrž i životní.

Upozornil jsem již na Shelleye a na kult jeho a jak podivně
spojil jej osud s druhou vyznamnou erotickou událostí v životě
básníkově.

Uváděti víru náboženskou v soulad s poesií, pojímati poesii
sub specie náboženství lidstva, tento humanitáňsko-posit,ivistickf
eklekt,icism jest,, jak jsem již ukázal, plodem italského pobytu
a francouzsk;fch vlivťr na Vrchlického, a čtenáŤ nalezne v t,éto
knize nejednu meditaci o poměru obou i o smíru obou - theore-
tická pňedehra k tehdejší i pozdější poesii básníkově, kde v rr1z-
n11ich obměnách klade se básnická pravda jako vyšší, širší i lid-
štější nad pravdu náboženskou. Dozvuky tohoto názoru nalezneš
ještě v poŽdních knihách Vrchlického, kdy básnik byl již dožil-
dot,voňil se ryzejšího i hlubšího pojímání a hodnocení zbožnosti.
Tak v Tich1fch krocích čteš báseri intimního rázu a intimního
věnování: ,,Psáno na první st,ránku knihy o následování Krista...
Ženu sobě drahou, na jejíž milovanou knihu náboženskou psal
ony verše, apostrofuje tam básnik posléze:

Ty s vÍrou čteš' já četl s poesií'
leč oběma nám zkvetly jedny rrlŽe,
to věčné zbfvá _ nechí vše druhé mijí.

Vypadá to jako ideová hra, jako abstraktní papírovf problém,
dalekf života - a zatím jest, zde ukryta sama bolestivá skuteč-



nost' o niž ztroskotal se druh1i velik;i erotick1f životní vztah
Vrchlického.

ŽivoLni skutečnost byla méně snášelivá než básnická ideologie
a harmonickf smír víry s poesií byl fikce; víra vpravdě vzbouŤila
se proti poesii, odvrhla ji a s nÍ zničila i pozdnl Životní štěstí
básnÍkovo.

Tradice Úňeba

Již ŠafaŤík vystihl bystŤe organickou vadu české literatury
staršÍ i moderní: zlomkovitosť, kusost, pŤerušovanost, nedostatek
vnitŤní orientace a uvědomělé zákonnosti.

Literatura česká, napsal, nepovznesla se k ,,oné v šce prlsobeni
všestranného, svobodného, podle osuědoměngch zákonťl k jist,ému

vznešenějšímu, ideálnímu cíli směÍujícího, v němž obyčejně život
velikého, samostatného národa se jevívá.., nybrž obětí nepĎízni-
qfch okolností vnějších i vnitŤních zristala ,,zhusta služkou, vněš.
nímu pánovitému vplyvu podrobenou, někdg pouhou hrou nd-
hodg".

od čtyňicátfch let minulého věku, kdy byly napsány tyto
bolestné věty, změnilo se mnoho, ale jedno trvá: literatura česká
jest posud zhusta služkou vnějškovost,i, někdy dokonce míčem
náhody; literatura česká posud strádá nedostatkem pevné uvě-
domělé tradice ve smyslu vyšší duchové zákonnosti.

A není to pouhjl drlsledek vnějšího složení, ale i vnitňní ne-
vyrovnanost,i sil. Nedostatek harmonie jest u vyšších bytostí
vada právě organická; harmonie není nic záporného ani mecha-
nického, pouhá vnějšková rovnováha sil, n;f brž sám ideálnf klad
životny: životná dokonalost, vykoupené právo na budoucnost.

Není ]iteratury, která by hledala tak často svou orientaci
mimo dráhy svého genia jako moderní literatura česká; není
literatury, jež by zrazovala tak často a tak ráda nejen určlÍé
postuláty nadosobni, ale která by pŤimo popírala prakticky, činy
svfmi, tak ochotně každou ideu nadosobnosti.




