
170 poněVadŽ pr: l , j inak dobi 'e oviádal  ÍormálnÍ stránku jazyka; Že jest to i  pováŽl ivé
vzh]edcm k čtenír i .stvu, jehož jazykové svědomí j inak všude budíme a tňíbímo;
a posléze, Že vady ty a nedopatŤení ta nejsou pro Vrchlicliého karakteristická.
poněvadŽ pr '  se j ich nedopoušti  d s ledně'  PŤiznávl im Se, Že mne tyto d vody ne.
pňesvčdčují.  PŤedně: soudim, a j istě ne sám, Že \rrchl icky ncovládal  n ikdy dobÍe
jazyka českého - vŽdyť i  básně jeho, a básně nejen z m]ádí, n1/ 'brŽ i  z  let  pozdních,
hemŽí se jazy lrov1/mi nesprávnostmi.  Měl i  bychom tedy, kt lybych se byl  iíd i l  zá-
sadou pp. recensentr i ,  ztě lcsněn] i  tento paradox: učesanou, uhlazenou korespon-
denci  --  to jest:  píí leŽitostné l ist ,y,  vrhané ve spěchu na papir ,  většinou pozdě
v noci, po celodenním zaměstnání - a nečesanou, neprotiíbenou tvorbu btisnickou
jako deíin i t ivní dílo umělec lré. To jest něco, co se nrně nerymuje a čemu nemolru
pŤijÍt i  na chué! Po druhé: korespondence Vrch] ického s Podl ipskou není určena l idu,
n; i 'brŽ inte l igenci ,  takŽe tušim odpadá obava p. I{abelÍkova, že by pi isobi la zhoubně
na jeho jazykové svědomi; ostatně'  pak by nemolr ly sc doporučovat i  l i r lu za četbu
ani básně Vrchl ického, neboť, opakuj i ,  i  ony jsou sv1l .m jazykem někde pi .írno
nečcské. Posléze: pokládám vŠecka ne<lopatŤeni jazy lrová i  pravopisná za l iar 'akte-
ristická pro Vrchlicliého v tom smyslu, Že již tehdy pudil jej spěch, horcčn1,i. chvat,
lrter1Í ncdovoloval mu l.rátiti se k tomu, co vrhl na papír. Tolik in theoria. V praxi
však jeví se rozdíl  mezi  ediční zásadou mojí a zásadou pp. recensentťr vpravclě
nepatrnym' Píšeť p. proÍ' Kabelík o tom, jak in concreto bylo si vésti pi"i transkripci
(na str. 440-44I)i nepodnikat oprau gramatícltgch - po strance luarosloulté í sgntak-
tické musí ztistali ušecko bez nejmenší zntěng - opravit jen interpunkci a clryby čistě
písai.sk . Jde tedy h]avně o interpunkci. Ále i zde mám poclryby. NIěniti a doplriovati
interpunkci  m Že byt i  p i ipadně věc vc lmj oŽehavá. Jsou v borní znatelé sty1u
spisovatelského, kteÍí právě interpunkci prolrtašují za duši stylu a za karalrteristikon
autorovo a doporučují právě zde největšÍ zdrŽel ivosť. J inal i  jcst  ovšern
s lionkretním provedením principu vydavatelského p' V. BrtnÍkem. Zde, souhlasím
s pp. rocensenty, mělo bÝti postupováno soustavně i methodicky.

Malíchernictaí

V poslednínr čÍsle novélro studentskÓho listu }Iladá generace vykládá jalrysi pan
] lí i los lav Novotn1f o redaktoru , ,pŤedního kr i t ického časopisu pražskÓho.. ,  ktery
dopsal administraci Mladé genelace' aby mu neposílala dvou exe mplÍri.r1 tohoto listu,
poněvadŽ má dost, i  na jednom, kterf  docház i  do jeho redakce. Nuže, tímto redakto-
rem jsem já '  a le nechápu naprosto dr is ledkr i ,  kterÓ z mého činu prostÓ s lušnost i
vytlouká p. Miloš Novotn1l'. Jemu jest totiŽ mLij čin pŤiznačn.Ý pro poměr ,,otcri
a dět i . . ,  dt ikazem pro piesvědčení p. Novotného, Že , .otcor 'é pokládají syn}'  za
cosi  mÓněcenného, co net i 'eba brát i  váŽnč.. atd. Rozumím-i i  dobňe, jcst  p.  Mi loš
Novotn1/ uraŽen, že jsem mu nedal ,  jakmi le mne doš]o první číslo Mladé generace,
posÍlati ihned v1fmčnnj exemplái Kmene. K tomu bych byl opravdu zavázán,
kdybych by| požddal o redal(čni exempláÍ. N{ladé generace, ale jd toho neučinil. Lby
tedy netrpěla , ,noblesnost. .  p.  Novotného, pochybující o tom' že se jí dostane

" ' revanŽe.. '  žádťtm, aby mně nebyla zas i lána pŤíště }í ladá generace.

Jaroslaa María: Torquato Tasso

Figura Tassova byla do nedávna zahalena íantasiemi a legendami' které trvaly

Lim, Že archivy ferrarské byly dlouho neprístupny historick;ím badatelrim. Teprve

italsk literárni historik prof. Angelo Solerti vynáŠí odtamtud Tassa rekonstruova.
ného z autentickjch dokument . Jeho veliká kritická monografie byla ať pŤÍmo'

ať zprostiedkována jin:y'mi pracemi, referujícimi o ní nebo z ni žijicími' plamenem

této <lramaticlié básně p. Jaroslava lVlarie, kter;l' zakládá si zŤejmě na tom, Že jeho

Tasso jest bliŽ'ší skutečnosti kulturně psychologické a historické neŽ básnická fikce

Goethova. ZdťrrazĎujeť p. Maria ve své pi'edmluvě vyslovně svou snalru ,,prorrik.
nout i  náboženskou podstatu. .  prot i reÍormačni,  barokní doby'  jíž Tasso proŽíval ,

dá le , ,zhust i t i  mnoho vnějších děj . .  a pos]Óze , ,p last icky vypjat i  neobyčejn 'počeI

charakterovych sloŽek nešťastného pěvce sorrentského.. - tedy snahu podati
psychoiogicky bohatf a zajimavy portrét v jeho ovzdu.ši dobově ku]turním.

Na neštěstí tato snalra, i kdyby se zce]a zdaŤila, mriŽe zploditi dil'o básnicltg
zcela pusté a lgsé - a to stalo se také v pl'ípadu p. l\{arie. Jest něco zcela jiného

btiseri dramatickd a !\ěco zcela jiného zajimaua sludie palhologicko.psgchologicltd.
Práce p. Jaroslava }!Íaric neni Že]nicvícnež zajímavlí ku]turně historickf feuilleton,
zdialogisovan1y' a scénovan:í do čtyŤ akt .

od básníka Žádáš, aby ti pŤedvedl lidskf osud symbolicky pojat1,i. jako podo-

benství v]astnÍho nitra, tedy osud velik:y' a v znamn1f', kteT]i by zachvě] tebou ve
tvé schopnosti lásky i lítosti'

Ale to tento Tasso neni. Máš pŤed sebou bílsníka zvik]anÓho ve víi'e ve sr.é dílo

skrupulemi estetick mi i náboženslry mora]istními a odhod]aného pŤepracovati je

od základťr jednak pro spásu své duŠe, jednak pro slávu a zisk světslr1l'. DovÍdáš

se o rozčarování princezny Leonory, která pottivuje se básnikovi a ráda by jej milo.

va]a' kdyby ji z jejích piedstav a snli o něm nerušil zakrsl1y' titěrny a malichernf
'l.asso člověk, spíš pedant a scholár neŽ rytíi.; dovídáš se o instinktivně správném
citění muŽri z lidu i učenych profesor , kteŤí jsou okouzleni Jerusalemem osvobo-
ZenlÍm, ale nemohou pi,ijít na chuť Jelusa]emu dobytému, vyrobenému podle rrové
pravověrné estetiky; setkáváš se s jakÝmsi ',dítětem pŤírody,. Biancou l{ansovou,
které jest pi.edmětem pošklebku i lítosti ten vyschl1/'homunkulus, jímŽ jest stárnouci
Tasso; slyšíŠ uráŽIivé nezdvoi'ilosti její i hrubé vtipy šaška Bibiho; plostiedkují

se ti jiné ještě poznatky ku]turně historické a kulturně psychologické.
Ale bdsnickg?
Nic.
Tento člověk, štvan1y' Žízní slávy i zisku a rozkoše - ncodděluje toho jasně -'

plazícÍ se pŤcd inkvisitorem, urážcny, Šlapanil' a mentorovany kdekym' umírajici

vysilenf ch\'íli pňedtim, neŽ dali mu na hlavu věnec a oblékli jej v ornát' jest jen

anatomiolt1y' preparát, na němŽ demonstruje autor pochybené tendence, bludy'
poŠeti lost i  a zvrhlost i  , ,doby.. .

Jak má]o!
A jaké bolestné thema pro meditac i  o tom, že získal i  jsme všeho, vědomost i ,

dtivtipu, vzděláni, ale ztratili zato unum necessariunt: smysl pro poesii. Neboť není
ji tam, kde nenÍ cítěna v}'sostnost lidské duše, tŤebas zdánlivě do prachu vrŽené

a v něm deptané.
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