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Baudelaira

Ducha jednoho z nejtajemnějšÍch a nejstoŽitějších, jeŽ kdy byli'
Charlesa Baudelaira, v mnohém směru otce všeho nejvzácnějšíhcl
i nejzvrhlejšího, co žije i vadne na sklonu tohoto věku, pod teplfm
a tajemn m pÍíkrovem dusného, měkce a vláčně zavěseného ovzduši'
pÍecitlivělého a jako rozšeptaného napověděnou, zdá se, budoucností
_ Baudelaira, jehož dílo i život ztělesĎuje v sobě problém dekadence
- zprostňedkovala v těchto dnech Česká akademie v pŤekladu
pp. GoJla a Vrchlického našemu obecenstvu.lByl to skutek, kterf měI
dávno již nejvyššÍ spěch.

NejmladšÍ literární generaci naší dávno jiŽ není Baudelaire ne-
známj'. Vliv jeho - at Štastnj' a pochopen1i, at neštastn]i a nepocho.
pen1f, na tom zatím nezá|eži - zasáhl již dÍíve tuto generaci. I na ni
padl jiŽ jako jinde měkk , tajemně světélkující stin jeho hedvábnfch
netopyŤich, od západu po v chod rozestŤenfch kŤidel.

otázka dekadence probírá se dnes v Čechách horlivě kriticky
i ÍilosoÍicky, díky této nejmladší generaci, rozkládá se do posledních
svj'ch psychologickjlch a sociálních sloŽek, vystihuje se jako vyznam-
n člen v hybu sociálné logiky. Zato širšímu obecenstvu zrlstává
hnutí to dosud uzavŤeno, hlavně nedostatkem názornj.ch ukázek
literárních, v první Ťadě tedy básní prlvodce a zakladatele, Baude-
laira. Vydat dokonalj', vfistižn!, origindlu hodnotn! a roanocennÚ
pŤeklad Baudelaira, podat z něho vj'běr opravdu charakteristick!,
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kterf by snesl vfrazné jeho linie v ostr;f sevÍenf profil vleptanjl v kolo
fiterárního medailonu, glossovat jej svědomitou a pronikauou studi|
Iiterdrně psgchologickou bylo by dnes opravdu zás|užné podniknutí,
odpovídající kulturnímu poslání Akademie, jež posud chatrně chá-
pala a plnila.

PŤítomná studie chce si zodpovědět, pokud opravdu 39. svazek
Sborníku světové poesie, pokud ,,Vjbor z Květri z|a,, v pňekladu
pánri Golla a Vrchlického těmto neprominutelnj'm postulátrim vy.
hovuje.

Zodpověděni této otázkv pŤedpokládá obšírnější rozbor literární
osobnosti BaudelairovY, poněvadž, budiž to Ťečeno hned pŤímo,
,, vodní slovo.., kritická podobizna, kterou p. Vrchlickj položil
v če]o kníŽečky, je velmi obšírnym vypisem životopisnjlm, ale pŤíliš
stručnym a povrchním rozborem literárně psychologick1fm a kri.
tick m.

Baudelaire je duch po vj'tce složit!, parad.oxni, na ostÍí. nože
ughnan!, Protivy a lozpoly' které jím zmita|y, setkaly se a vypnuly
vždy v ostňe švihnutou kŤivku, vlnivě rozběhlou a sepletenou s jinjlmi
v kouzelné arabesky a sladké pohádkové ornamenty, které hovoŤí
tajemně jako stylisované fysiognomie lidskfch tváŤí v šerj'ch hudeb-
ních nápovědích.

První takovf rozstouplj'spor, kterf charakterisuje celého Baude-
laira, podmiťruje, probÍhá a odstiĎuje všecku jeho tvorbu, je současně
a steině mohutně vyvinutá urišniuost i rozumouosl. Je duch v nejvyšší
míÍe a současně analgtick!, deduktiun! i impulsiun!, pudou!. Žiueln!
duch, kter1i vzdává se riplně a bez v1fhrady vášni, kterf jde slepě a jako
zakletf za kyvem kouzelného prstu, kter je jí opojenj' do bezvědomi,
ztrnul! pod jejím magnetickj,m porobnjlm vlivem, uspanj, její ohrom-
nou horečnou hypnotickou zornicí, kter1i ji ptoŽivá do posledního
nervu' bičovanj. jejími větry, sténající na jejích vlnách. Duch, kterf
má krajní a v dnešní civilisaci vj'jimečnj.smysl pro tajemn1 podvě.
domf a šerj' Život hmoty, pro všecko napověděné a utušené jen, co



nelze logicky formovat, zavŤit v poznánÍ, pomysl a pojem, kterj.
rozumí se subtilností divocha ,,Ťeči květri a němfch věcí.., duch
otevŤenj.všem vúním, zvukťrm, chvějrim' hr zám a tuchámpŤírody'
neklidné zrcaďo, zachycující každé zčeňení její nálady' kaŽdou vzdu-
chovou brázdu po pňelétlém mraku nebo ptáku. Duch, kterj. pojímá
a rozumí ušemu alogíckému, právě žiuelnému, rozumoaě nezprostŤed-
kovanému, všemu neosvětlenému, šerému, podvědomému, právě
neiladouému. A vedle toho hned a současně duch, kterj.tyto šeré pod.
vědomé, hasnoucí a nejasné stavy s tvrdošijnosti naprostého a urput-
ného theoretika a racionaltstg chce si rozložit v jich složky, sestavit
v dialektickj' chod psychologick!, zachytit konečnj.m, jedinfm,
krajně a do poslední tečky vypočtenfm slovem. Tento zápas mezi
živelnou vášnivostí a tvrdošijnou, lipornou, vtíravou analytičností
ovládá celé jeho dílo. Zachycuje šeré soumračné, ryze hudební stavy
duševní, subtilní v párách nadechnuté nálady, mlhy vznikající a hned
hynoucí ve veršÍch násiln:ich, vypočtenjzch a neomylnfch jako zaŤi
kadlo.

Jeho estetika je ryze racionálná, doktrináŤská, vypočtená. Je
krajní a nejdrislednějši uměIec, kteqi ričin, jenž chce vzbudit, vypočte
do poslední součástky, změÍi a zváŽi v jeho prostŤedcích a cíli. Uměni
jeho je celé plodem jeho aědomého uolného rozumt7' složitostí a pŤesností
i tu blízké hudbě, V době romantismu, kdy poesie pokládána by|a za
inspiraci, za vášeů, za v1ibuch nezkrocenélro temperamentu, kterj
nakazi a strhne silou svou čtenáŤe, učinil z ní Baudelaire, podoben
v tom Poeoui, umění neobyčejně složité, studené a vypočtené, které
pňímo dobj'vá si čtenáŤe sugescí, vlivem kladnym a pŤíkaznj.m jej
porobuje, poutá, vhání a vnutí do emoce' kterou mu uloŽil po svém
záměru a rimyslu básník. Básník pracuje tu se studenou hlavou,
počtově a volně, nestržen1i vznětem, nezasažen sám citem, kterj
ukládá čtenáŤi.

Tento kontrast mezi obsahem a formou, mezi obsahem hutnlim,
vášnivfm' šerym, vonnjrm, živelnj,m, tepljlm a formou povfšenou,
kŤištálovou, vypočtenou, jasnovidnou a dalekohledou _ je první
složitj', znepokojivf, paradoxní cit, jejž pocituje čtenáŤ. Je to pocit

zvláštnÍ hluboké a zmnoŽené iluse, pocit rafinované umělosti, rozkošné
plnosti, vysoké aristokratičnosti a delikátnosti. Umělec stává se tu

mágem, knížetem, kouzelniken, kterj. slouem váže i uvolĎuje tajemnf
Živj' svět forem, světélkujicí teply mrak živj.ch tekoucích stínri, kterj'
má v rukou klíče jiného světa, prudšího, tajemnějšího a slavnějšího.
Poesie tato svirá ostŤe a zmnoženě sraženou silou prduě této kontra.
díkce, sevŤenj'm ritokem právě těchto dvou spornj.ch kŤídel a směrri.
Dojem její je k závrati pyšnÝ' určitjl a konečnjl. Iluse hotovosti,
celosti, jediného' neomylného ovládnutí života, iluse konečné bez-
pečnosti, jakou dává básník, o němž vite, že jeho srdce stojí nav1iši
jeho hlavy - je tu plná a naprostá. Poesie taková prisobí jako opo-
jení jasnovidnym snem, kterj, ukazuje realitu světelnějši, cílovější,
vědomější než obyčejná perspektiva vzduchová.

Baudelaire je z největšich analgtikťt a psgchologri, kteŤÍ byli, ale ve
verších jeho není nic ze suchosti a šedě poznání rozumového. Podkla.
dem všeclr verš jeho je Žiuot, kterjl pozoroval krutě a neuprosně jako
krajní naturalista do drobnych ostrych Ťezavj'ch detail , jichž je jeho
poesie plna a s nimiž počítá jako se stavebním materiáIem. Ale není
realista, nez stává státi na těchto detailech, ani nestaví z nich po
objektiuném daném vzorci novou budovu. Jeho umění je smísené
z realismu i idealismu a pŤekonává oba v mystickj' symbolismus.
Detaily čerpané z reality sestavuje po své subjektivné methodě
v nové ideové typy, v nové celky, jiné než ty, znichŽ byly vzaty.Jeho
svět mluví Ťečí skutečnosti, Ťečí realistickorr, ale co vypravuje, není
skutečnost, nlbrž sen - sen ostŤejši než skutečnost, bolestnější
i dusnějšÍ i určitější a naléhavější neŽ skutečnost. Hrriza jeho je hroz.
nějši než skutečná a rozkoš rozkošnější než skutečná.

Tímto uměním spornj'm, sloŽitj'm a kontradikčním, které množí
ilusi a žene ji v poslední drisledky, vzbudil Baudelaire některé vzácné,
ktajní emoce, které vypadávají z prriměrné obecnosti a všední
obvyklosti, které leŽí buď piíliš vgsoko nebo piílíš nizko na umělecké
klaviatuŤe, neŽ aby byly dostupny rukám obyčejnj'ch hráčri - polohy
uglučné a odlehlé, buď pňíliš basové nebo pŤíliš sopránové, kam dosáhly
jen jeho dlouhé stínové duchové ruce. oba tyto krajní pÓly _ i pŤí-



lišnf spiritualismus i pŤilišnf materialismus - mísí a pÍemetá často
s paradoxní hotovostí v dojmy nové, jinak odlišené, noqfm, pÍíliš
plavj'm a těžkfm sluncem scelené, novym tajemn1fm - pŤíliš plavj'm
a těŽkfm - akordem svázané.

K1fvadlo, jeŽ kyvá z touhy k hnusu a nudě, šlo u něho tempem
neobyčejně prudkj'm a pŤeskakovalo skoro všecky polohy stŤední.
Člověk chorobné smyslnosti došel záhy v rnyslÍcismus, v ten stav
zhnusení si hmoty, odpuzení se od ní, v ten stav zmučeného spirťÍu-
ali,smu, do něhož se rovně a stŤemhlav vrhal po kalnj'ch bolestnfch
orgiích. A nikdo nepodal jako on tu kalnou ssedlou pŤichuť Života, ten
sladce páchnoucí, bahnitě masit1i tÓn jeho' ten hnilobnf hluše světél.
kujíci rozklad, jak jej cítí mystik, v tak lítostně rozcitlivělj'ch
a v marnost sebezničení rozteskněnych veršich jako on. Poznal jako
nikdo druhf člověka v jádŤe špatného a zkaženého, bezmocného,
osudnou koňist ďáblovu, jemuŽ se nedovede vyrvat. Je z nejprozíra-
vějších analytikri bezmocné, zlomené, zuiklané uržle' básníkem srdcí
sežehnutfch současně horečkami snú a ilusí i rakovinami mravní ne.
mohoucnosti. Erallace mgstickti, Žizeí a hlad nov1ich dojmri' bodavá
touha opíjet se stále novfmi a novfmi, neb;fvalj'mi, neopotŤebova.
nfmi, nepoznan mi pocity a rozkošemi souvisí tak pŤímo a pŤíčinně
s jeho analgtíckou skepsí, s jeho rychlou a snadnou prozíravostí všech
věcí, které rychle jako sežehnuty horkj'm větrem vadly pod boda.
vfm zkoumavj.m jeho zrakem, v němŽ hoňel horkj', suchf rozkladnf
jeho rozum.

oběma stavy těmito, smyslovou i rozumovou žizni stále znova se
vracející, potŤebou iluse i nemoŽností udrŽeti ji, je podmíněn jeho
pesimismus, kter1i, pŤesně vzato, je vlastně nthilismus ilusionistg,
marnf, bezvj'slednf, udychan1i' šílen1i běh dokola, běh za ilusemi,
které jak byly dosaženy, hned shazovaly své kouzelné závoje a škle-
bily se suše ironicky jako známé všední, k smrti známé a k smrti
všední a ohyzdné staiecky šedé a groteskní hračky, ohmatané, do
kouta pohozené hračky od včerejška. Noué bylo záhadou a mučidlem
Baudelairovfm jako bylo mučid|em Flaubertoulm. Jeho Sfinx byla
ona z ,,Pokušení svatého Antonína.,, která hledá stále nové opojnější

vrině, žhavější, vykypělejší květy, tajemnější a bodavějšÍ rozkoše,

šeŤejší a hlubší touhy.
Pesimismus Baudelairriv je tak rázu materialisttcltdiro. HoŤkost jeho

pramení z toho, že nesmírně jemnfmi, živj.mi, bohatfmi, roztouŽe-

nymi a udychanj'mi smysly vnímá nekonečn! suět ltitkg v celé vonné

a teplé síIe, slávě a něze jeho, že vzbouŤená obraznost jeho, bičovaná
touhou, sní nekonečnj' život v této hmotě, stálé a věčné tonutí
a lrj'Ťení v ni, že chce oblékat se do všech tvar , barev a v ní, které
vnímá - že však na to nestači, že rozkoš ze života má mez, kde se
Iáme, že objektivnj' hmotnj' svět je nekonečnj. a nedá se obejmout
a vssát obmezenym jedincem, že v tom krvavém zápase po rozkoši
a vládě je vítězem on a ne roztouženy jedinec. . . Je to hoŤká mdloba,
Že jedinec, vědomí jelro, duch vnímajíci a poŽívající nestačí hmotě,
nedovede si ji ussdl ilo sebe,pohltit a zničit,žeona unaví, pňekoná'
pŤesytí jej, ubije hnusem a nudou z požitktt, a pŤitom zťrstává
sama stejně nádherná, věčná, lhostejná' svridná a lákavá jako dŤív.
Je to ten pesimismus Flaubertťtu z konce ,,Pokušení sv. Antonína..,
ta věčně bodavá touha obejmout celj' nekonečn , nádhernjl, vy-
zyvav! a pŤitom lhostejnf, cizi a rlnavn1i svět forem, které vlní
se a lákají v kouŤícím se požáru barev a v ní jako duhové víly'
obsáhnout jej, vyplnit a ukojit ho celj': plovat jako ryba, lítat jako
pták' lézti jako plaz.

Základem tohoto materialistického ilusionismu' toho rinavného
opojení kouzlem hmotn1fch jevťr je pŤílišná smyslovost, veliká čirá
konkretnost rozvinutá na kor abstraktnt ideouosti. Baudelaire pŤeko.
nává látkulátkou, hmotuhmotou, a proto nepŤekoná jí nikdy. Baude-
laire nedovede utéci se na vysokou věž ideí, na pyšnou baštu, odkud
abstrakcí pŤehlíŽí, pŤekonává, zhuštuje, zjednodušuje a objímá se tak
snadno to rozlité moŤe hmoty, ten pŤíliv jejího Života, v jehoŽ neko.
nečnosti jinak kaŽdf utone. Baudelaire pŤekonává hmotu hmotou -
atnem, opiem, hašišem _ opojením hmotnym a chvilkovym. okamži.
t}m stupĎováním síly smyslné, schopnosti vnímati a vstňebati v sebe
hmotn Život, na okamžik alespoĎ záŤivěji, slavněji, pestŤeji viděti
ten navny, šedj., kalnj,a starj'svět. Ale vítězství to je jen chvilkové



a zdánlivé: po expansi nastane tím hlubší deprese, trapná a žalostná
mdloba nemolroucnosti zaplaví pak duši, popelcovj' šedjl stuclenf
mrtv den teče do sálu, kde zpívala a svíti la v noci zimničnj'm umě-
lym lcskem orgie. Po noci, která umčlj.mi pestrymi lampami koupala
v bohatém tajemném mčkkém svět]e všecky věci, která tajemnj,mi,
lrustymi, měkkymi a vláčnymi stiny oblivala všccky pňedměty a ha]ila
jako clo mlŽnych povlakri snu všecky tvrdé, stňízlivé, ostré hrany
rcalit11, pŤicházi den, vpadá do hodovního sálu kalné, šedé, stňízlivé
jitro, které jako déŠť jehel pronil ine všecky sladké páry a malované
nrihy, rozptylí a rozvěje je a dá vystorrpiti vší realitě v celé její stŤízli-
vé, olryzdné, navné, zoufale nudné a pusté pravdě. . . Baudelaire
irnal z toltoto materia]istického pesimismu, z l.ohoto nihil ismu iluse
a opojení všecky drisledlry do krajnosti, zachytil ve svÝch verších tu
tupou mdlobu, to zoufalé vystňízlivění, tu hluchou šerl, v jakou se
slije nakonec požár barevnj,ch oluiostrojťr, tu pŤekonanou lichost
a dusnou rnarnost, l<dy roztrhnou a rozdělí se čarovné závoje, které
obli ly pijáku opia nebo jetl lílru hašiše tup;i, hluchy svět, jenŽ nyní na
něho tak stňízlivě a drze civí nezrcacllivyma, shasl. ma, vyhoi.el1fma
očima z každé strany a plochy.

Tímto materialistickym pesimismem jc dán také jiŽ a vystižen
poměr Baudelairriv Ir ženě, ieho poietí /ds1ty. Baudelairovi je ženatotéŽ
co pÍi"roda, totiŽ hmota, která musí byti pŤekonána. Bauclclaire ne-
miluje ženu duc]rcuč, nemilrrje ani určitou ženu, on miluje ženu u bec,
žcnu-!čIo, ženu jako živelní jer', Ženu jako pňíroclní hmotnou sí]u.
,,Rťtzné postavy žen objevují se v pozadí poesii Baudelairovj'ch,
jedny zastŤeny, drrrlré polona}ry, ale nem žeme jim dáti jména. Jsou
to spíŠe typy než osoby. PŤedstavrrjí uěčnou žensltost, a láska' j iž jim
básní]i vyslovuje, je lds/to ut1bec a ne lds1ta určitrj, jedind, nebot jsme
viděli, Že po své theorii nepŤipouštěl vášně jedinečné, slrledár'aje, Že je
pňíliš hrubá, pŤíliš běžná a pňíliš prudká.,,l Žena je mu totéž co
pí,iroda, něco, co se musí pi.ckonat, zttičit, vssát v sebe a pohltit.
Pňírodu i nenáviděl i miloval zároveĎ a pŤekonáva| v uměni' Se Ženou

bylo totéŽ: potŤeboval j i jako rcaliLu a sliutcčnost, miloval j i jalio

rcalitu a bil se s ní a zápasil s ni jako s realitou' Miloval j i potud, pokurl

chtěl a musil clrtít, aby pňijala povolně a otroc}<y jako měkliá lrlína

or'isky jeho irÍ a zaclrovala jc, nesla a prostňcdkovala d.l le, pokud ji

clrtěi porobit, pŤizpŮsobit sobě, utopit' v sobě . . ' ale nenávitlěl jalro

ntlpiítele, pokud nemolrl j i pŤekonat, pokoŤit a obejmou|, pokud žila

rrrírno něj, pŤes něj a tak proti němu. Jeden z prvních v naší rlobě

postŤehnul tak a vyslovil tu pesimisticl iou ideu, že základenr lásky je

nenávist a boj pohlavi a že žena je hluboko pod mužem jalio lrmota

pocl tvrirčím fornujícím duchem, že muž je aristokrat, jedinec, tv rce,

genius a Žela plebejská, nizká, netečná a lenivá, nástroj pŤírody,

nirstroj obecné rodovosti, past nalíčená a nastraŽená pŤírodou k tomu,

aby zničila genia. Toto thema, na které píše dnes Strindbcrg ku pŤ.

variace všech svych drarnat a románli ' vyslovil j iŽ Baudclaire cele,

konečně do posledního reliefu v nělrolika krátkj,.ch básníclr, pŤedem

v tom proroclry těŽkém xxvl. čísle ,,Květi zla,, (,,Tu mettrais

l 'un ivers ent ier .  .  . ") .
Piíroda, žena a dau, obecnost, hromadnost, zcikonnost, prťlmbnost

- to všecko jsou Baudelairovi synonyma. Jich vztah a souvislost

vycíťiI S neomylnou jistotou a poměr jeho ke všem tčm pomyslrim

je dťrsleclně totožnj,. Jetl inec, aristokrcLt, indiuiduum nenávidí jiclr, cítí

li nim odpor, bojuje s nimi jako se vším, co s nimi souvisí: s uědou,

lit 'elá všecko svádí v obecnoSt, zákonnost a prrimčrnost, lrterá utápí
jcdince v cifŤe, která ruší vjlj imečnost, s celym ducltem racionalistic.

kym a clemokraticltlm, ktery i v clějinách vidí jen prisobení hromad,

liter.v jim chce dáti r' ládu, kter;.i j im chce podŤíditi jeclince a gcnia,

lrtery prrimgslougmi zaÍízenímt zlomil jectinečnou vyjimečnost jeho

síly, privilej jeho povyšenosti.
odtud utěk Baudelairťrv z ohyzďné, hnusné soudobé kultury

a ci-rilisacc evropské ďo erotickych dalek clt ltrajin - jeho exoticky

li.osmopoiitismus - odtucl zlrnusení si r.šclro racionajismu, l i nč:tnuŽ
tlpravtlu ncbyl ustrcljen, a skok stŤcmlrlav do mysÍicismu. l ' '[ysticismus
ten jc /talolicky zabarven' poněvadž Bautlclairc, jak byl povalra v pod-
slatě smyslná, musil byti iákán k tomuto náboŽenství po vytce

7 . Tltéoplile cautier, pňeclnll. li ,,Flcurs tlrr mal.., 35'



konkretnému a Smys]ovému, které daleko více než abstraktní racio-
nalistní protestantismus počítá s člověkem, jak je, s jeho bolavym
nemocnym tělem, smysly i nervy. odtud i j ev, že B auclelaire z kato]ické
církve pŤijal dckoraci své poesie, ty opravďu uŽasně sugestivné obrazy
plné clrrámovélro šera a vťrnč a liturgické symboliky, jeŽ rozŤeďují
do navy a odporu dnes celá stáda jeho nohsled , IrteŤí jako všude,
poněvadŽ nemolil i zmocniti se duclra, zachytil i se na vnějšku a vy-
ssávají pouh obal .

Ke skutečnému opraudu kíesťcns]tému smjršlení došel Baudelaire
až na sklonku Života, kdy zdrcen těŽkj,mi ranami životními utekl se
v klín pokory a pokání. Na]adění to však nedoš]o skoro již vjrrazu
l' ' jeho poesii až na skromné náběhy,l jeŽ stav ten spíše utušují neŽ
zaclrycují v celém tom zvláštním něŽném, bledém, bojácném liouzlu,
v ce]c té plaché a sladké něze. VytčŽiti uměleckou rudu z této šachty
bylo zristaveno potomku Baudclairovu Paulu 1rerlainoui, jímŽ baude-
]airism vstoupil do druhého a konečného stadia svélro rozvoje.

Baudelaire sám z sta] básníkem Uzpourg' básníkem v bohat1ich
těžkych' katolick-Ých, star.Ým zlatem a starym kamením vyšitjlch
dalmatikách, básníkem s bohatou' symbolri plnou katolickou litur-
gikou, a]e bez opraudukÍesťanského pokorného učeltuého srdce.

Je to básník individualista, básník aristokrat, pÍedch dce IÝietzsche-
lro, ktery pŤed ním již položil a formulovat problém dekad"ence , kter!
je právě pÍetižením individua pÍes hromad.u, otázkou společenské
nemoci a zdraví, zbavením se pout sociá]né ričelnosti a uŽitečnosti,
sestŤeděním se v sebe a ustňeděním se na sebe a tak pňekonriní.m d.obra
a zla. Tuto metafysiku svou, tuto ethiku jenseits uon Gut und Bi)s, dle
niž z|o je ryze relativná konvence, pouhá ostruha a prostňedek dobra,
že|ezo do chabého těla, r'yslovil Baudelaire v těch slavnostních
Litaniích k satanu (ncpňeloŽenjclr ve ,,Vybolu..), jeŽ až do geniálně
zvrhlé formy jsou fi losofic}iou parodií a ircnií, nejtěŽší a nejhlubšÍ jistě
v cclé světor'é literatuŤe, rrcjtrpčím a nejcelejším jcho odl<azem umě-
leckym i myslitclskfm.

Velik1i duch povyšeny, aristokraticky a samotáŤsky, odvráceny od

prťrměru k vyjimce, Živ1f protest vší šablony, vŠeho napodoĎení, duch,

jernlž p uodnosl byla nade vše a pŤede vším, odpťrrce kaŽdé kategorie

6 šlioly, objevitel a Vynálezce, Kolumbus Novélro Světa - to je

Baudelaire.
Ale jaky je dnes osud tohoto samotáŤe, jedince a aristokrata? Toho

nepŤítele všeho napodobeni, vší vulgarnosti a opakovanosti?

Celá stáda napodobitelťr vrhají se po je}ro stopách, vulgarisují,

stírají a zevšedíují, co on nalezl, odhalují a vydávají tak bezdčky

posměclru široky.ch davťr, co on v nesmírné a neomylné delikátnosti

skryl v trojí závoj, co jen napověděl a dal utušit, nebo co odkryl jen

na c}rvíli, v bleskové slár,ě a záŤi, v utočné neomylné smělosti genia,

kter zná mez, kde osudně vznešené zvrhuje se v směšné,. Zenlě,

ktcrou objevil, byla právě jen jeho země, pŤeširoká pro něho, pŤeuzliá

však, aby pŤijala sebe menší hromadu kopistťr. Umění jeho stojí na

ostŤí nože. Lc}rce a vzdušně tančí tam, kde kaŽdy jiny nutně zraní se

do krve. - .Jedinečnost, vj'j imečnost, pťrvodnost, samota.
- A dnes: ve jménu tolro všeho kopie, macha, Iegiment, šablona'

pr mysl.
Jak1i tragick! osud, veli lrj l rnelancholicky SamotáŤi, samojedin1i

SamotáŤil

,,V bor z Květtl z|a,', jež nám v pŤekladě pp. Golla a Vrch]ického
potlává Česká akademie, neuspokojuje mne nijak, ani jako vybor,
ani jako pŤeklad. od v-vboru Žádáme pŤedem, aby byl clrurakteristiclt!,
aby podával typiclté ukázky rozhodné pro dušcvní podobiznu autorovu
a aby opomíjel všecko s]abší, rozptj.lenějŠí, vedlejší, co buď je epigonní
ncbcl co vysloveno je jinde celeji a silněji nebo zŮstalo pouhj;m nábě-
hem. Po této stránce neuslpoltojuje mne ncjprve vj'bor pp. Gcila
a Vrchtického. Baudelaire byl jalio všichni zčásti dítětem své doby,
básnikem romantismu, epigonem o|icielního ramantismu hugouskéhc.
Tatcl část tvorby jeho nezakláďá vša]i jelro vyznam a hodnotu lite-
rární, notvoŤí rysy jelro pcrdobizn)I' Ale páni pŤcl.Jadatelé právě1 - Viz píeclem ,,CcsItr na Iiytlrerrr..



k této části básní pŤihiÍželi. Dá se to ovšem pochopit j iž ztoho drivodu,
že básně tyLo pravověrně romant"icl ié jsou snazši k pŤekladu, kdeŽto
Baudelaire opravdovy má svťrj zvláštní jazyk básnick1i, dikci vypo-
čtenou do poslední tečky, určitou a pevnou a pŤitorn zase jako huďba
magiclrou a šerou, jiŽ je nade vŠc obtíŽno vysti lrnou|. Z neikarakte-
rističtějších a pro Bauclelaira pŤímo clokladovych čísel chybÍ tu
zejména: I'a uie antérieure (xII)' Par|um exotique (XXIIi)' La cheue.
/urc (XXIV), vesměs vzácnír čísJa šerá, nálaclová a dušemalebná, Pak
číslo XXV (Je t ,adore d.  L 'ťgal) ,  XXIII '  XXVIII '  xxXiII ,  A une
Mudone (I-xVIID' básně veledťrleŽité pro jelro zvlíiŠtní pojetí umělé
a studené ženy a nenávistné, vypočítavé, analyLiclié lásky; pak ně.
které básně, které ukazují k bí]Ómu citovému a očistnému ohni, jenž

v něm clrvíIemi hoŤel jako Le l,.lambeau uivant (XLIV)' Réuersibilité
(XLv)' L,aube spirítuelle (XLVII) a pŤíbuzné lrymnické tÓny k oslavě
Ženy (pŤcclem Le beau nauire, LXIII). Z následujícílro cyklu ,,Paňíž-
skj'clr obrazri,. neradi postrárláme L'amaur du mensonge (CXXII)
a pÍedem Rtue parisien (CXXVI), l iteré malují jeho icleál protipŤí.
rodní a protipŤirozen1i a náladové Crepuscule du matín (CxxvII).
Z cykll ',I(věty zla.. neměly by v žádném vyběru scházet Une mar-
lgre (CXXXY), Femmes damnées (CXXxvI) a Allégorie (CXXxIx)
jalrc z následující Vzpoury Lilanie k satanu, vesměs čísla pro citovf
nebo fi losoÍickj, Život básníkriv první driieŽitosti. Že se z posledního
oddílu nepokusil i pání pňel<laclatelÓ o znělku Smrt milencú, ten zázrak
lyrické uělry, ctrápu zce]a dobŤe.

A nyni k pielrladu. opakuji, Že mne neuspokojuje, poněvadž

neskytá - až na skrovné vj,jimky - to, co je nejdriležitějši:. staubu

btisníltouu, |akturu a dikci uerše, zv|áštrrí vyraz, ]esk a vťrni, nriladouou
suges|iutl.ou pl.nost brisníka. l(aŽtly, lido zná originál, pŤizná mi, že

pŤelilacl je pr'oti němu ubchotr suchou k.rětinou v herbáŤi, bez lesku

a v ně' a ]iromč tolro drolivr.ru a často pŤelámanou a špatně napjatou.

Páni pŤeklaclatelé hieší tírn, Že ncpochopil i dilrci ]3audelairovu.
Bauclelaire není nic méně neŽ í'ečníIt, než rétor, ale u pp. pŤekladatelrl

vypaclá opravdu často Baudelaire jako mnohomluvny aclvokát, jenž

vede ]íčení. Tírn je ovšem všec}io zvráceno na ruby.

Baudelairriv verš je ugpočten do posledniho slova, v něnr není veršťr

nebo částe]i dělanych jen pro vyplnění Ťádky, je autor, ktery nejméně

štěrkuje, jak Ťikám, t. j. kterjl nejméně naprázdno vyplriuje a ZaSy-

pává štčrbiny. Jeho verš je nejbllže hudbě a má celou její matema-

ticl iou pravidelnost a vypočtenou lrotovost a neomylnost. Je slac]ěn

a instrumentován aŽ do barvy samolrlásek. Je napojen magnetickou

silou aŽ k vzlétnutí. A pŤitom ,,prrihlednf jakcl kŤišťál.., jak Ťekl sám

o verši Poeově, ,,hluboky a milrotavjl jako sen... I jeho bizarní na

první pohled obrazy jsou voleny a podmíněny psychologickou archi-

tekturou, vyleptány do posledního detailu jako určité, umyslné

a čelné funlrce. Celek verše: kouzelnf, fascinující, plavy a šer1i

současně, teply a světélkující jako napověděná a v kolik směr a

o koli]ra perspektivách rozběhlá hádanka, kouzelny a omamn3Í!

A určity, pánovity, hotovy jako zaklínadlo.

PŤekladatelé hŤešili, jak jsem Ťeli l, nepochopením dikce, rozbahně-

ním ji falešnj'm rétorismem. Četl jsem pŤelrlad a nerozuměl jsem mu

leclide ani, takové rctorické temné uzly slov spletl i do něho pŤeklada-

telé. Teprve když jsem vza] do ruky originál, poclropil jsem temné
rrrísto, které je v originálu zcela jasné a prima vista srozumite]né.
Jinde štěrkovali a vsunovali do své]ro vcrše obrazy nebo slova svá,
a,le naproslo cízí duchu, náladě, dikci Baudelaira. Tím ovšem je

všec l t en  c l o j cm sc tŤen .
Doložím nyní báseí za básní tyto své vj.tky.

V prvním čísle ,,PŤed.mluvě.., v 5. sloze setŤel lrned a dal vybled-
notrti docela p. Goll si inému privoclnímu obrazu, jenŽ vyvolává až
grotesli irč dojem lrnusu a nádavlrem vsunul ještě prázdnou lirntlnádu
2. vcrše teže sloky.

'. 
Následující (6. sloka) ukazuje toLo rÓtorické rozbalrnční vclmi jasně.

r' oiigiaťrlc čtu:

Strré,
I ) l n s

Ír l t r l I r t i1 lant '  co i l rnte ul} mi l1 iorr  d, l rc l r t t i l t t l rcs,
I]0s ( .ťr\:c i lux r ibote un peupIc t le [)Óttrotrs,  .



Et,  qt land l lous rcs l) i i 'o l ls '  la . ' ' Iot l  c lat ls  nos poumons

Descctrr l ,  f leuve i rrv is ib le,  avcc c lc souldes pl l t i r t tes '

což znamená po česku: v tísni \'íre, jali mil ion hlístti - v

mozcích trctlule stádo démonťr - a kdyŽ dj.cháme, Smrt do

plící - Sestupuje, neviditelná i 'eka, dutě lkajíc.

A pan Gol l :

A zástup Démonťr jak v nrraveništi hlaje

se lrctnŽc v mozkrt nám, jenž dán jint na plsp(ls;

prorrd Smrti, nevidčrr, jcnž plytrc kolem nás,

-  s lyš hluc lr j '  jc jí stonl  -  dech plící stá le sseío.

. i i 'etí číslc - Scuzvuky - je zase pochybcno a nevystiženo jiŽ

niizvem: Correspondances a naprosto nepochopena je tato sweden-

ii<-rrskym mysticismem pantheistnírn d1išící báscrl ve Své pointě:

qui chantcl1t les lranspor1s de I,esprit c1 í1es sens

má jinf smysl neŽ:

1' jich zpěvu duch i tělo jásajíce h5tňÍ.

Následují Maidkg, bouŤlivjl liják varhan plného slavného declru,
tJtrpadla v pňekladu p. Vrchlickélto šťastně stejně jako pŤísná, ponurá
ptrlrŤcbní freska Don Juan U pekle a parnasistické vcelku sonety
Iir sa a Ideril. (Jen poslední verš 4. slohy Dona Juana je v originále
stručnější, jak hodí se k lapidárnímu celku, a zbytečně změněn smysl
1. verŠe v 1. tercině ldeálu:

Cc qu,il faut á ce coeur pro|ond commc un abime -

Co srdce mojc ždá, ie(l) propast hlubyclr stÍnťr.)

Zato hned následující pro Baude]airovu fi losofii veledťrležitá
IIymna KrcÍse je nezdaŤená.

V první s]occ lrned zamotáno jc rétorické klubko, jemuž ]ze těžko
r()Ztlměti' cizí naprosto originálu, ktcr5,' je zceia prťrhledrr. :

'Jtlcš z lr]ubilr oblolry, či z propasti c]nc vzcházíš
tj l{ráso? V zraku tuém zí.ím ráj i peltla pal,
iínt zločitt ue :matek se zásluhami (!) lrrÍ:ís' . . .

1lirl l i ládá pan Vrclrl ickj, nesprávnč i nesrozumite]ně.
Originál m/i:

\ icrts-tr t  <lu c ie l  proÍorrd ou sors-tu dc l ,abimc,
O t]eautÓ? 'Ion regard, infcrtra l  et  d iv i rr ,
Vr:rse cotrÍusérnelrt le bicrrfait et Ic crirne . . .

našich
našich

Všimněte si proloŽenych vět, j imiŽ p. pňekladatel cloplíoval Baude-

Iaira, jirniž štěrkoval svrij verš a zatloukal svrij rfm. Jak je to prázdné,

rétoriclré a cizí originálu' jak bezbarvé a baná]nít VŠimněte si i, v čem

změněn obraz a SmyS] Baudclairriv, i jalr mdlejší, rozbŤedlejší, méně

reliefní, méně syty je pŤeklacl originálu'

Následuje báscĎ ,,Vzhťrru.. - tak totiŽ

pŤekládá pan Goll Baudelairovo Elétltttíon

srdcem). A zase táŽ mnohomluvná banálrrost:

Er-rvolc-toi bicn loin de ces niiasrnes rnolbidcs,

Va tc purificr dans l'air srrpériuer . . .

Vj'.š zemskych vyparr1, decÍL nrikazg ltde uanc,

se vz l tťrru povzrrášc. i ,  u tom zdroj i  noŤ se, nryj  . ,  -

A ten poslední v šeru clecirnutj- verš:

le langage dcs fleurs ct des chosos muettes

tak těŽce a šedě:

i ttč'nlou rnluviL včc :i lrovoi'it-i iivč'+.y.

bezvyrazně a banálně
(povznesení se myslí,



což zTLi klasiclry prostě: Tvúj pohlecl, pekelnjl i boŽskj', zmateně lije
dobrodiní i zločin. Cel1 tÓn básně je zase lapidární, sečnf, světelnj'
vcellru, a proto podobny chaos slov, jaky tu snesl p. Vrctrl ickf, kazí
celi iovou nálaclu.

V posledním verši 3. sloky slovo směs, vsunuté kvtil i rymu, pťrsobí

takc trapně, poněvadŽ originál má tu rozhodné a určité tout, ne
náhodně, ale drisledně ve stylu celku.

Nejhriňe je však pŤeložena sloka poslední, kde baudelairovská dikce
a styl jsou docela setŤeny a místo nich podává se nám rétorické brim.

boriurn neurčitého privodu.
originál má:

De Satan ou de Dieu, qu'importe? Ange ou Sirénc,

Qu' importe, si tu rerrds - f ée tlu:t geur de uelours,

Rhythmc, parfum, lueur, Ó mon unique reinel -

L'univers moins hideaux et les instants moitrs lourds?

A pan Vrchlickf :

,\é Anděl, Siréna, Ďas, BŮh se u tobě skld.ní,

co na tom' tebou-li, tugm okem pln1Jnt huězd,

Ó rytme, pap}.s}ru, Ó vrlně' má jen paníl

svět méně oiiyzdrrym, čas mÓně trapnj.m jest?

P. Vrchliclrjl vypustil tu pro Baudelairovu poesii Svrchovaně

clraralrteristickj. obraz: uílo se sametoulma očima a nahradil ho prázd.

nou frází o hvězdách. A jak je čIenitf originál v prvním ňádku a jak je

konfusní pŤekiadl
Mrcha, čislo, kterÓ plastikou hrťrzy, ]rnusu i děsu, jeŽ budí' vyrovná

se nejslavnějšírrr partiírn Dantova ,,Peli la.., pŤeloženo p. VrchlickÝm

šťastně, až rra 1. stroíu, kde v posledníin verši vypuštěno slovo ll l pro

celj ' obraz pi.íznačné, stejně jako iialny, v studenyclr ml}ráclr nudy

utonui1i sonet D9 Pl,ot'unrlis clarnauí-. Také [/pír a ona celri jsou sluŠně

pŤeloŽeny, ač první báseii kletby a zloŤečení pro vlastní slabost a bez.

mocnost je v origináIe místy delikátnější a tluinenčjší (poslední verš

1. sloky). Zpauěď setÍela originál hlavně ve 4. i poslední sloze. .]eště

více porušena je ta modravá ve stÍÍbňe tavená Harmonie uečera' Čtéte

jen v originále ten verš:

Valsc nré1airco1iquc et langoureux vertigel

Všimnčte si té omdlévající něhy a závratné sladkosti, jalr je malo-
vána jiŽ zuultouě ve verši těmi vanutymi hrdelnicemi, těmi l, r, g, témi
dloulrynri táhlymi, zhluboka dechnutjlmi zvuliy!

A čtěte pak pňeklad, jak to slabě zachycuje:

l.o va]číli smrrtnj. jest a toulrou nyv5i lcL.

Vyvanutá vrině a rozprclrlj, zvukl
A jak je bezbarv1i ten jinj. verš:

jak srdce, jemuž děs ie prázdn černd Ťíše,

kterj' v originále ziuri pŤimo a dosiova trnou:

un coeu| tendre, qai haic Ic néant vaste et noir.

Pi'es všecku námahu nepodaŤilo se také p. Vrchlickému zachytit
to h]uboké, jako v duze po ce]é básni roztŤíštěné, vlažné a zpěvné
kouzlo Ygzurini na cestu, plné rozhottpanjch, dobrodružnych lodí, té
vtině, která oblívá jejich plachty a lana, koupaná v cizích dalek1ich
západech.

Chant d,automne a Moesta et Errabund.a pňeložil pan Goll, jako
vždycky velmi l'olně, nepŤiléhavě a prkenně' nevyvolávaje pŤitorn
nijak kouzlo originálu. Tak:

J,Ócoutc erl Írémissant chac1ue briche qui tombe:
L'écha|aut1 qu'ott bátit n'a pas d''écho plus sourtl

je  u p.  Gol la:

A ].lažclÝ rli'eva kus, jak zani, dčsí cluši,
]ali šafoi- lt popravě tanr clole mčl by s|át'



a jiny vcrš diou}ry a hlaciící jako rnagneticl iy proucl:

J'aime rlc r.os l.:;ltgs yeux la lttmiěre uerdťitre

je p. Gollovi:

Tvyclt očí sluÚc1t(l) svit b1'l jindy plttj' vnady.

V téže básni zkazilj iny- verš pln1i viáčrré nčiiy a lrudby:

.A.ml; i Ie ou s4.1t ' . '  soyez )r  d!)u| i ! ! r  ép! iét l tě: , 'L

d'un glorieux autornne ou d'un soleil couchant -

Ať sestra, milcrrlra, bud ty ta rozkoš krátká,
den jasnj'- v poclletí a západ bez mračenl

V elegiclié, na flétrráoil lrrané básni Moesta et Errabundfl rozrušij
dokonce i  po smysiu konec:

l,'innocent pararlis plcin Ccs plaisirs lrzrfils,
Est- i l  déiá p lus io in que l , I i rc le ou quc la Cir i t re?
Pcut-crn lo rapirr:ler avec dcs cris plaintifs,

Et l'ctnintr cn:or d'utte uoix urrlentitv,
L'innocent paradis plcin cie plaisirs furtifs?

"Ič,ch ltlclltj,:h (l) ro;llroší ty ráji nevilrn!,
náš náielt tesl.:livJr tě marně vz 'vá,

tr..nr tlt1| neŽ k Irrdii a clál rrež do Čínyl
a hlqs tut. i j  (| !)  st i .íbrnf '  ten i iž se ncoz(1ud (!!) ,
t,ěclr ntnl3jclt (l) roz}toší ty ráji nevinn;í'l

Smutek iuny, lrter,y- je v origináie zpívaná opálová milra, rrrá v pi:e-
lrladě p. Vrchlickéhri druirou sloku velmi nejapnou a nev}il lsnou:

Na nrěkké ]avillě se helrl{:í'ch nráčkťr zdviirt1,
,irluc I) tllotlltticÍL zticititalecil, ditl že sc nerozplgne.

Lrrigiriái je sama gracie ir deii i iátnos[,:

:;rll ]c doS sa|iné dcs ntolles *-"'alatrches,

]'Iourailtg, cile se lil 're aux loilgs pámoisons.

Iiočka a Í|antastíckri rgtina jsou pi'eloŽeny p. Golienr slrišriě.jí, zato

Spleetty náS neuspokojují. Je to snad dost věrrrÓ, ale kde jc to zr'adlé

pxťnaté kouzlo origináiu?

{ prvninr Spleenu je zkažena uplně poslcciní sioka, kďe zá|eži na

liaŽdém slově, jež ne|ze beztrestně pŤeloŽit nebo zamčnit jin1frn' Ten

tčŽky morosní dech nudy a navy, kterj, jako telruté olovo dusně

a ťuctě visí na těchto verŠích, je plně rozprášen.

originái má:

,L)ésoinriris tu n'est plus, Ó matiěrc vivantel

QLr,uit gratrit ctrtouré d'utre ucgtzc étlouuante,

Assoupi dans le fond rl'un Sahara brumeux.!

Un vieux splrirrx ignoré tlu monrie insoucieux,

ottblié sur la carte, et dont I'ltumeur |arouche
,!';e clianle qu' cLux ragons du saleil, qui se couche.

ItaŽdé z podtrŽenycir slov je analytickj' pozrratek dušemalebnY,
iitcr-y je pŤíliš driležit pro vyvolání rrálacly, než alry mohl b.í'ti nahra.
žloviln jinym, nr{iiou nějakou rétorici iou floskulí p. Gollovou, Ale

p. Goil sctňei je všeclrny clo jednoho bez nrilosti. PŤeklaď Podle toho

ťalrť: vypadá:

' |cď,  
}rmoto ži . 'oucí, co js i  r rcž balvan Žuly!

li ní ilr zcl utne se cl 1,es(tnasL lr ní se lulí --
tides v ]ťrně Sahary, irde těžk m s1lánliem spí.
' l .oé 

starožitná sf inx; kdo o ní icště ví?
Svi:t rre tri zapornrrěl; jcn když se slulrcc klotií,
' ;c budi  r teur le ( l )  a tcmnou pisni  zuortt  ( l )

V drulrérn Splecnu poSleclni sltl l ia nechytila tu energicl(ou Zoufalou
itrťlzu originálu. V Eramen rle minuit (o prilnoci) nepochopi] l)' pŤc-

1 - Čtenáňi všimrti si v tomto vcrši dlouhÝch temnÝch d a tčžkÝch rl



kladatel (Goll) smysl poslední strofy, drileŽité věty: pour noger le
uertige dans Ie rldllre. Nemoltl by pak pŤekládat:

Jindy - hrdÓ lyry kněz

ltgmnou zpily, A'!cró zpíud a|c|.

Pňeklad, jak ho podal pan Goll, je naprosto nesrozumiteln , ač
originál je zcela jasny: konečně, abych utopil závraŤ', mdlobu svou
v šílenství, já' pyšnf básník, kter;i mám zpiYat smutek věcí, jedl jsem
bez hladu a pil bez žizně . , .

Naprosto pochybena je také Hgmna v pňekladu p. Vrchlického.
Hned 2. verš Ťíká pravy opak originálu, je i gramaticky a logicky
nesprávny.

A ]a trěs.chěrc, á la trěs.belle,

Qui rentplit mon coeu| d'e clarté,

A l,ange, d I'idole ímmortelle,

Salut en immortalité|

Pňeklad:

Té nejdražší' té nejkrasší,
jíž(!) jasem pld hruď setměIá,|
zdar nesmrtnf zpěv piináší'

té modle s tváÍí anděla(l)

A pak ty rétorické balvany, ty dusivé kotouče slov jako: ,,zdar
nesmrtnj' zpěv pŤináší.., kde originál zpívá prťrhlednj'm, světelnfm,'
jásav m tanceml

Nejasné jsou také poslední dva verše 3. sloky, ]rde slovo oubl.ié je
pňíliš drileŽito i pro logiku, i pro básnickou nálaclu, než aby mohlo b; ti
jen tak zhola vypuštěno.

P. Gollova Duma (tak pňekládá pochybeně Recueil]ement, jež znači

sebrání mysii, zbožné pŤemítání) nemá toho bolestrrého k]idu a ducho-

r'ého ticlra jako origináI' Večerni soumIalt z Patižskyclr obrazri je pak

v rrejclelikátnčjších svych partiích jiŽ uplně pokažen. Je to jedna z nej-

sugestivnějších dušemalebnjlch nálad, plná anaiyticl iycir poznatkri:

Voici lc soir clnrmctnt, c:n du criminel;

Il r'icIrt comme un complice, á pas de loups; le ciel

Se Ícrmc ]entement comme une grande alcÓue ' . .1

Toto náladové pavučí, tyto jemné mosty Sugestivné rozrušil

všecky p. Goll:

I(clyž pi'ítel zlosyna, kdyŽ večer zav|tá,

se plíže jako vlk a jako ĎancťťÍo(l)'

tu rrebc nad nárni jak kopule(|) se sklene. . .

Jali falešné je tu ku pŤ. ,,jako bandita... Bandita je loupežník, ktery
se vrhá ritokem na Svou obět, hÍmotně - tedy pravjl opak toho, co
chtěl Ťíci básník, kter mluví o plíŽivém, tichém, tajemném zjevení se.
Stejrrě clriležité a náladově barevné alcÓue ned'ošlo povšimnutí p.
Gollova. Stejně setŤel charalrteristicky náladovj' obraz pan Goll
ve veršiclr

Cepetldant des démons malsairrs dans l,atmosphěrc
S,éueÍllent lourdement, comme des gens cL,af|aire

pŤekládaje:

NeŽ duchri nečist ch tu chví]i k nám se arací(|)
a vzduchem víňi dav; k své každ spěchá práci. ' .

a ještě hriŤe o Ťádek dole. kcle verše:

1 - Jde večer kouzeln1f' pÍÍtel zločince; piichází jako spoluvirrnik, kroky vlčirni;
ncbe se zavírii pozvolna jalr vclká alkovna. ' .1 -  \I isto: jeŽ plní mé srdce jasem.



A travers lcs lucurs que tourmcutc le -,'eut

L,a Prc-rstituLion s'allume dans lcs rtlos

pŤeklátlá á ]a Šebastián Hnčr'kovsk:-:

I(dyž lampy v rrlici se včtrcnr zaclrvějí,

tu Prostitucc htrcd sr'á pačne :áuotlt,].

i(ajicná popelcová CestcL na Kytheru p' Vrolrl iclrého náleží k lepším

čislrim }<nilry, ti 'cba jedno dvč subtilnější místa náladová nebyla tak

prolínavě vystižena (3. strofa, poslední dva l 'erše 14. str.ofy). Totéž

p l a t Í o  A b t l u a l { a i n u .
Poslední číslo knihy, fi loso{ickjl obzor její, Ceslu, pňeloŽil p. Goll.

.Ic šedější ncŽ jiná, ale v jejím velebném Smutečnírn tempu jak1|l je tu

Širok1i myšlenliovf rytmus! A jak k neposunuLí jsou tu všecka slova

a obrazy, více ještě neŽ jinde, poněvadž na liažd1, napjata je ideová

a citová perspelrtiva. Hudba je tu stlumeněiší' zasti 'enější, lze ji spíŠe

Lušit než hmotně sledovat - ale zde právě je zkušební kíimen pŤe-

klaclatele. A o toto bradlo ztroslrotal se talré pi.eklad p. Gollriv, kter]i

lná jinak leclitcry dobrf nábčlr. FIŤeší všali často barokní Šroubova-

ností a ucl-"-chanym násilím, kcle originál plyne volně a široce jako

r.eietok. originírl má věty, které zhušťují a zprrihledúují pŤitom jako

staré nrudroslovné pravdy:

Ah! quc le motr<Ic cst grantl á la c]zrrté des lampes|

Aux yeux du souvenir quc Ic mon{e cst petitl

To mě]o se pi.eiožit právě tím pÍíslouečnyn zakr.ojenÝm tÓnem

originálrr, což si však p. pŤekladatel neuvědomil.

Nebo j inde:

Et nous allons, suivant le rhythrne de la larne,

Bergant notrc ilr/in1 sur Ie fini tlcs mers,

coŽ picioŽil p. pŤekladatel, zatcmiriv pril 'odní jasnost i pi 'esnou biíz-

kost kontrastu (nezaclrovav ani téhož slova) takto:

. . l t l  v t t1 ls jc bcz l r rarr ic ,  to spčjem v r .yt lntr  v l t iy
v lilid moŤern siiolébat, iež inezc tná i ]rráz.

Na několika místeclr porušen je tairé snrysl, talr I, stroÍa tŤetí:

.  c I  que l ques -u r r s ,
Ástrologues rroyés darrs les yeux d,unc Ícntmc

1li.r:i, ' ládá p. Goll:

. .  ' -  - -  t en  s  očí  Žc t t y  u t ík á ,
v riic]rž jako astrolog sué tona huězdg (|) ltlcdá,

a ÍI., strofa pátá:

Cc matelot ivrogtrc, inventeur d,Amériqucs
l)ont le mirage rertd Ie gouflre plus amer?

'I.oť lodník opil ' jcnŽ Amerilry vidí,
jicltž |ala n1organa ti u propast uede ioď!

A tak opakuju soud svtij, nyní, doufám, aŽ dost zdrivodněn5? a pr:-
cicpi'cnÝ, Že ani v1'bor ani pŤeklady mne neuspokojují. Z pňckladatellri
p. Vrchlick stojí vj'še neŽ p. Goll a podal nělioi ' ik čísel, jak jsenr jiŽ
u.' 'edl, dobryclr a slušnycll. Vclká většina vyběru je vŠak clratrrrá
a vyběr jako celeli nedává česliérnu člově]iu žádncho obrazu ani
o ]]audelairu mysliteli, ani nevystiIruje a neZachycu jehorlnotně brisnic}l11
jclro magickou porobnou viádu, jakou bez protcstri a odvolání poutá
liaŽdého, kdo je vnímavf pro poesii a vŮbec umčlecky založeny.

Páni pŤekladatelé, jsou-}i upŤimni sami ]< sobě, musí si pňiznat, Že
se na Baudelairovi zatím ztroskotali a Že - nc}rlcdě ke tŤem čtyňem
číslrim - čeliá Baudelaire, máJi b1iti kdy vťrbec do češtiny básnicky
lrcrdnotně a rovnocenně pŤeloŽen, je-l i vribec možno tento ukol ňclšit,
své|ro pňeli ladatele nebo celou jiclr Ťadu. Konstatovat tento nezriar
a doliázat jej, j" povinností l ir it i]ia, ale nemriŽc proto ještč vinit
1'Ťcli ladatele nebo je kárat, je-l i j inak patrno' Že 1lŤistoupil i k dílu
s celou a váŽnou snalrou a náleŽitou pietou.



BohuŽel, zdá se mi, ncbylo však tomu tak v našem pi.ípadě. Zdají
se tomu nasvědčovat alespoĎ rúzná i gramatíckri a logtckci nepocltopent
textu docc|a prinritir 'ní, která ukazují na povrcirní ledabylost, s jakou

bylo pŤc}iládáno, pclněvaclŽ jinali rrluse]a by byti na první pohled
postŤelrnrrta. Uvcdl jsern jiŽ bě]rem této studie nčkolik pňíkladri. Nej-
markantnějŠí zťrstaly mi vŠa]< jeŠtě v pei'c.

Tak p' Goll ku pŤ. nc1looiropil ' že podmětem v poslední sloce

,,PŤedmluvy,. je nuda (a ne snivy zra}r) a pi'eložil zcela jasnj, franc.
origináI:

C,cst ] ' ]] tr tru i !  -_ L,oei l  c l rargé c l 'ur i  p letrrc i i rvolontairc '

Il réve tl'éc}rafaurls ert futnant scIt lrouliar

tímto zadrhlym uzlem' jerrž se věru těžko rozplétá:

Toť Nudal - Bezděčnou zrak sniuť1 slzott palŤe

skrz dynilig l:oloučc, zŤí popriLuíště stLiÍ.

V sone.tu ,,Propast.. čtou se tyto verše:

Et' morr esprit, toujours du vcrtige lranté,

Jalousc du néant I ' inscnsib i l i té'

jeŽ v pr ze znamenají: a miij duch, stále tr]|'znčrry závrati, záviďi
prázdnu, že je bez citu - což p. Vrc}rlick:i ' zveršoval v tento ne-
prostupny chaos:

A dtrch rnťrj závrlrtí vžily šťvarrj'r.íc a r.íc,

:auir lí  ubolty neci l t l t tosI i  t t i t .

Rozumčj,  kdo dovedeš!

1 - Slovrr1i pÍeklad: Toť Nutlal - V oku bczrlěčnou slzu sní ona o popravištích

kouŤíc z rlj'rnl<y. Exotické slovo ortlla nrá v originále vyznam i plného a nového

r!'mu, na nějŽ roruarr|ismp5 - yi2 ztt:inrou ttreorii 'th' Rarrvi]la _ právem klrrdl

válru. Picli]adatcl minul se zavicnÝ'na očinta.

V jini:m sonetu S/epcí pňelrléc]l dokonce singulírr, jejžvza| Za plurál
l l násled]<em toho chybně vázal větu.

Originál:

I lS (]es aveugles) t t .avcrsctrt  a ins i  lc  noir  i l l i rn i tÓ ,
Ce lrěre' du silencc éterlrcl. . .

v prÓZe: Procházejí tak (slepci) temnem bezmeznj,m, tím bratrem
r'cščného ticha, a v pňekladu p. Vrchlickélro:

Tak černem bezedn .m kol po tmě chodí kalné
a brati.i(|) věčného jsou ticlra.

Zvláštní shoda: Baudelaire, kterf nenáviděl na n:Ů.žkažďé oficielnt
umění, nezdaŤil Se ani vpňekladu a vydání našeho ctihodného institutu.

Jest to pouhá náhoda či něco víc?
KaŽd1 m zpŮsobem z stane pravdou' že jistí l idé mohou ctít jisté

lidi nejlépe - z uctivé a mlčelivé dálky.


