
t I 1 i za básníka: - tak je napojena obsahem, ideami, uměleck1fmi i psy-
chologick]fmi látkami, obraty a obrazy pňissátj'mi jiŽ do její tekouci
krve a napjatého masového obalu. Forma jako pouto látkové, jako
titvar organismu, jako typ je tu sama obsahovost, jedna její strana.
Dlouho drŽí a poutá proměny látkové - proměny, které se projevují,
pracují, vyrážejiz nitra na venek:jako obruče svírá stará forma, scelenf
typ v1irazovy'každ'é propukávajícÍ hnutí vnitÍního kvasu a erupce.

Pan Táborskjl jde opačnou, p<lchybenou a umělecky malomocnou
cestou: on napodobí staré formy - primitivnj', organick1i, niterně
sugestivn]i' tÓn lidové písně nebo Goethovy nebo Heinovy poesie _
a myslí, Že takovouto cestou naplní, odkryje, dobude novj, obsah -
stvoňí nové umění organické. Pravda je však, Že místo umění nového,
organického, obsahového a psychologického podává jen mechanické,
schematisované, virtuosni - napodoleni. Postupuje po mém soudu
cestou zvrácenou. Asi tak jako kdyby někdo chtěje se na pŤ. zamysliti.
_ nejprve pŤed zrcadlem ustrojil si zamyšlenou nebo zadumanou
a hloubavou tváŤ, fysiognomii. Analogie je zcela pŤesná, tuším.
Projev, v,!raz, ričin pŤedcháze|by motiv, pohnutku, pŤíčinu, následek
pŤedpoklad. Drisledek byl by zaměůován za pňíčinu. Je vnitŤnÍ odpor
v methodě p. Táborského. on tedy také skutečně jen napodobÍ lido.
vou, organickou poesii -ale netvoií novou, živou, riměrnou ritvarrim
sorrdobé sociologie myšIénkové, citové i kulturní. on i obsahově,
niterně je roven napodobenj'm vzor m, sestupuje k jejich myšlénkové
a citové látce, náplni životní i kulturní. on nevzal a nezpracoval
některé formové prvky, nevykoňistil organičnost a konkretnost umění
Iidového pro nové ritvary látkové. Jako všecky návraty k minul] m
t. zv. ,,pŤirozenj'm.. stadiím rozvoje, k stadiím zpětnlma historickj'm
_ nemá positivného v1iznamu. on jest jen negatiunÚ, t. j, pŤíznačnj'.
Ukazrrje a zajímavě clemonstruje moderní soudobé snahy po vybaveni
se z pout historického typismu a formalismu v karakterovjl indivi.
dualismus riměrnj' soudobému rozvoji ]átkovému, organickému,
sociá|nimu. Nebot právě pňeměny tohoto světa životního, nové
nazírání světové a společenské snahy ty vykládají a rnotivují.

BŤezen 1894

J. S. Machar: Tristium Vindobona I-XX

Posavadní dílo p. Macharovo - pňedem jeho plánovitá lyrická
trilogie: Con|iteor, Bez ndzuu a Tietí kniha lgriky - dala by se,
myslím' nejlépe karakterisovati tak: básník je tu psgclrologem roman-
/ismu. V knihách těch byly dány první základy analytické poesie
české. Rozběhlj' a pŤekypělf cit kontrolován tu po prvé such1im
rozumem' pŤistihován pŤi celé Ťadě pošetilosti a škodliv]i,ch zbyteč-
ností _ a odtud stálj' rozpcl, bolest poznání, vědomí bezcílnosti celé
hry, hoŤko jeji prázdnoty. Zvědavost, poznání a zklamárrí - tento
prribčh Sch<lpenhauerova kyvadla z touhy k nudě _ je pŤirozeně
psychologická dráha, kterou probíhá tu autor. Básník prchlíŽí zb|izka
kouzelnou mlŽnou a z nitra vykypělou hru, bolestné napěti ŽivotnÍho
citu, jeho vzlétavou tíseů _ drobnj'mi, nasazenj.mi skly rozkládá její
postup, pŤíčinu, bezcílnost a klam, chytá ji v nitích i]usivného, od-
kr-Ývá v lstivé a podvodné léčce. Zejména cit lásky, cit touhy a roz-
koše byl to, jejŽ napjal p. Machar v uvedenj'ch knihách na desku
pitevnílro stolu, pod nriž analysy. Klam a rodová iluse, Iéčka nastro-
jená pňírodou, aby chytila do oka jedince, a konečnj,podklad všeho:
nepŤátelství, zápas, boj mezi milenci _ boj štastn silnějšímu a lsti
vějšímu - tak dá se v nejhrubší kostŤe zahrnout analytická theorie
P. IVlacharova, věrná v prriběhu, v1y1sledku a celkovém naladčni tedy
známému učení pesimistri, jasně vytknutému zejména Schopen.
hauerem. Rozpor citění, čistě bezvědomého unesení vodami Života,
čistě instinktivného s rozumovou reflexí, s pevnj'm bodem fixace
objektivné a reáIné -to je problém těchto knih, to jest jejich rtlzteklá,
PŤes všecka skoro jejich čísla rozestiená, krvavá a zhoŤklá atmosféra.



Pan Machar cítil a vyslovil, že všecka jasná prrizračnost, všecka pŤed.
vídavost rozumová nakonec nic nepomáhá _ Že konec konc vší
analysy - theorie pesimismu (která je pro něj theorie exaktnosti)
dovede nás snad poučit o pŤíčinách a ustrojení zla a bolesti, ale ne.
dovede nás jich uchrtinit a vyvarovat - naopak, Že život jiclr Žádá
pojmově jako nutnou daĎ a cenu, za kterou (a jen za ni) je na prodej.
Bolestné napětí, rozttženi mezi oba pÓIy, tŤíštění se o obě stěny _
vědomi, jasnost, bystrost, prorocká určitost mozková - ale pŤece
naprosto neuŽitečná a tragicky zbytečná,l poněvadŽ život jest unesení
bezprostŤedného a citového, jeho závraťa jeho obklopujÍcíodplavujícÍ i
tok vzájemné zapjaté nutnosti a podrobené odvislosti od směrri ne.'.
známého, nedosaŽitelného, neupravitelného -to je vcelku moralistní
v1fslednice lyrické trilogie p. Macharovy.

Spekulativně není nová, o tom není pochyby _ ale uvedení její do
poesie p. Macharem, pŤevod její jeho individualitou, jeho tempera.
mentem, jeho vervou, jeho karakterovfm ustrojením - je osobně
odlišenj' a určitj.. Karakterem, jeho ustrojením, subjektivnymi pod.
mÍnkami vnímání, zrcadlení, reprodukce liší se p. Machar od básnikú,
jejichž spekulativná nebo moralistní v]fslednice neleži zrovna daleko
od jeho (jako na pt. Musseta) nebo s ní skoro spadá v jedno (Hei.neho
na pŤ., Lermontoua, někde i _ po stránce sociálné - Nekrasoaa).
Podmínky rozvoje i pŤedpoklady karakteru, jeho kostra, vedle po.
stavení společenského byly jiné a vrhly tÓnové odlišení, určité a jinak
zakalené zbarvení posledního, citového a náIadového dojmu na dílo
p. Macharovo, odrazily se v určitou vyhráněnost d.ruhouou. Rodovd
pŤíbuznost, pŤíbuznost plemene, duševní krve, pŤíbu znost zák|adního
konstitutivného, organického však trvá a projevuje se určitě. Svede.
ním a vyloučením prvkri ryze osobních a|ze íici uně!šich v díle p.
Macharově lze se dobrati prostší ÍilosoÍické formule, která objímá dílo
p. Macharovo a určuje jeho plemenn! rtiz, jeho psychologickf typ

1 - Všechen její užitek je prostě zwhlf a z.rr:ácen!: rozum je dobrf jen k tomu'
aby zjistil bezcllnost citu _ tohoto ,,idealistického.. prvku _ kterou však nemrlže
odurátit, zamezit, oprauit. PtlsobÍ tedy jen rozkladně a zvratně.

v pÍírodopise ducha a umění. opakuju, Že neběži tu naprosto o více

rnéně policejně zbarvené vyšetŤování a slídění po nějaké slabosti

napodobení nebo podlehnutí cizÍmu vzoru (jak se ňíká)' kterf ž úko|

rád provŽdy bych vylouéi| z práce kritikovy, poněvadŽ spočívá na

názoru obmezené kombinace domyslúv a sporn ch domněnek.

V umění skutečném, žiaelném Ťekl bych _ a jen to má pro kritiku
zájem, užitek a cenu - nedá se v bec dobŤe mluvit o napodobení -

činnosti myslné a strojené _ v umění takovém dají se jen konsta-
tovati podobnosti typické, podobnosti duševního plemene, pÍíbuz.
nost lidské a umělecké krve' pŤedstavitosti, citovosti' ideovosti.

Konečnj' vjltěžek analysy díla p. Macharova ukazuje k tomuto
podloženému základnímu faktu - k faktu pŤíznačnému, určujícímu
a osvětlujícímu v rozbíhav ch nitích dtisledk práci a talent p. Ma.
char v -: p. Machar je básník podstatně analystní, t. j. básník čin.
nosti drobné, maljch a určit ch pozuámek rozumovjch a citovj'ch'
zadrhlfch a vj.značn1fch pŤímj'ch bodr1 a znakťr duševních, básník
ostr1i, suchj', jasnj. a čistf _ básnÍk sloa obsahoalch a ne tÓnovj'ch
a Íigurov1fch. Podrobnější vystopování materielné stavby jeho básní
- rozbor a vj'klad zpŮsobu, jakj'm p. Machar uživá sloaa - jak staví
z něho a jím - timto nástrojem obrazení, pŤedstavivosti, citovosti
i ideace - z jeho kamene, z jeho materiálu, jeho prostŤedkem styl'
budovu, fakturu svoji _ podepírá a ilustruje toto tvrzení určitě
a pňesvědčivě. Z psychologického vfkladu, z bližšího vyšetŤenÍ vnější
stavby básnické, z rozboru její faktury' její techniky' jejÍho stylu dá se
nejlépe a nejpŤesněji _jak ukazuje ?aÍncsouběŽnj'm zprisobemve svojí
Intelligence -určiti a stanoviti povahu, zpúsob, vlastní znaky umění,
k němuž je slovo vnějšlm, materielnj'm prostÍedkem, cestou, látkou.

V té pŤíčině první, co lze konstatovat v básnÍch p. Macharovj'ch' je
nedostatek slou obraznlch, tÓnoalch a ašcobecnficlt, nedostatek troprl
a Íigur, nedostatek idealisačního pojímání Ťeči. Slovo platí pŤedně
svou tv rčí silou, dynamikou všeobecné, roz|ité a sugestivně neurčité
pŤedstavivosti a ideovosti.lToto prvotné uŽití slova jest a bylo dosud

1 - Taine, De I'intelligence 1,7 ai.



z velké většiny vlastni poesii. Básník uŽitím slov všeobecn;fch a ne.
určit1ich _ mlhav ch, šerych, barevnfch a hudebních samou hmotou
svojí _ bez určitého obsahu a smys.lu, s pÍedstavivostí podstatně
neurčitou a nejasnou budil citovost, rozpínal skryté a pracujícÍ
mentálné síIy, neformovanf zák|aď čtenirÍova mozku. Všecko, co
víme drres o mechanice pocitŮ libosti a pĎíjemnosti, nasvětlčuje, že
takov mio zprisobem je nutno vyloŽiti oblibu básnického aerbalismu.
Slova všeobecná a ne určitá, obrazné idealisuj ici j ich uŽití _všccko málo
obsahové a málo pňedstavivé - napíná meclrlrnismus mozkovj, pťr.
sobi nesouvislj'm otÍesem, bodav1im vysunutim a rozlitím záplavné
citovosti. obrazy daleké, rozlité a šeré butli city, které se tu navazují,
pŤipinaji, sdruŽují, podkládaji pod pŤedstavy, které nesou a jimž
pomáhají jako napjatym b|anovit1fm bublinám nad kaln;fmi, těž-
kjlmi nezrcadlivfmi vodami. Tento tlak snahy po určitosti, tento
napjatj' zápas, toto expansivné zvlnění otňesri a chvějti prisobí teplo
a pohyb duševni, činnost a vzrtist její, uvědomění a prolrloubení její
bytosti, základri, obsahu - slovem: zv:ilšeni jejÍho života,reflexivní
uvědomění její plnosti a síly _ a tím právě dojem i vněm pňíjemného,
pocit libosti a rozkoše.

Zce|a jiná je psychologická funkce slova jako prostŤedku rozu.
mové, analytické, poznávaci, obmezující a určující činnosti _ slova
popisného, určujíciho, obsahového. Nebot slovo vedle idealisace tÓ.
nové, obrazné a citové je prostŤedkem poznání, určenl, zjištění -
prostňedkem determinace - prostŤedkem ovšem obtíŽnjlm, nejistjlm
a nesnadnym, ale čím dále tím více nutnfm, vÍtězn;im a srozumitel-
nj'm díky určité fixaci, pochopení a uvyknutí určitjlm, pevn1fm
vfklad m jeho znakovosti.

Slovo je v tomto druhém pÍípadě prostŤedkem analystního vědec-
kého pbznání. UŽívá-li tímto zprisobem slova básnik, jest obsahov1i,
pŤedmětnj' a poznávající' jest analytik a psgcholog, jako v prvém
pŤípadě byl. mglholoo. Poetičnost, pŤíčina vznětu, její motiv pŤenáŠí
se tu do obsahu, do inspirujíci rea|ity. PŤenáší se z vlastní sugestiv.
nosti a dojmovosti do oDsahouos/Í, poesii dostává se zájmové motivace,
pňesně mluveno, v pracích pojmově jí cizích, pojmově s ní nesouvis.

l]fch: v poznáni, v pochopení, ve vystižení, v objektivném a znakovém

prevodu logick1fm a racionálnjlm - ne v pobouÍeni a prožiti citovém,

v prochvění a proběhnutí horečkou citového staženÍ dechového

a dojmové bouňe, v prožití jistfch citrl a dojmriv, napodobujÍcí

klavirové hŤe tÓnové. Poesie stává se v tomto druhém pŤípadě v pod-

statě racionálná, didaktická, moralistní a sociologická. oĎsa sám

nese v sobě k]íče dojmovosti básnické. Básník bude vybírati, rovnati
a upravovati zďe obsahjako v prvém pŤípadě afiraz. PŤedměty prázdné
a bezobsažné podněcovaly básníka mgthologa pravidlem k vylevrim
verbalistním, a to zce|a pňirozeně, poněvadž samy sebou šeré a duté
prop jčovaly se nejlépe k metamorfosující magické hŤe nekonečnlch
verbáln1ich obměn, pŤestav a zvrat . U básníka-mythologa je všecko
hra citového - lehce a benevolentně buzeného zájmu - zájmu roz.
litého v tv rčí a chaotické radosti po všech formách jevového světa,
zájmu, kterj. je sám sobě cílem, zájmu silnélro a bezprostŤedně vlně.
ného a houpaného na temnj,ch vodách chaotické, v sebe splynulé, ze
sebe nevystouplé, v sobě neodlišené noci -tep|é a stíny nestvoŤeného,
tušením budoucích forem Živé a vtažné noci. Jinak básník-psgcholog.
Jeho nezaj ím á cit u Ů,b ec,j eho zajímá cit, ur čiÍ!, vyb ran j', cit konkretnj.,
ňelrl bych: kulturní. on ugbtrd pŤedměty 5vojí citovostí. Jemu je
poetičnost kriteriem hodnoty pŤedmětové. Ne všechny pŤedměty, ne
všechny dojmy, ne všechny city budí v něnr básnickj.vznět. Je to
jeho nitern! individuáln , karakterov! zájem, jenž jej vede a Ťídí
v tomto vfběru. Poesie pŤestává tu bj'ti vlastností a stává se procesem.
PŤíznačnost, vyběr, tÍídění _ znakovost slovem, sepjatost' vysledo-
vatelnost - to, čemu se Ťíká kriterion objektivné a formálné _ tu
nastupuje. Poesie stává se tak psychologickou, rozvojovou, kulturní,
sociologickou. Hodnota niterná, hodnota podmětu tvoŤÍcího' jeho
vyraz vnímající a tvoŤící pŤichází k platnosti. Poesie stává se vědo.
Inou, myslnou, volní - osobní a realistní slovem. Stává se určitou
a analytickou, ale tím vycházÍ právě z oboru vlastní poetičnosti a su.
gestivnosti a dovede se tam udrŽeti jen za cenu ilusÍ,noslÍ psycho.
logiclré, za cenu zvláštního zjemněného nebo jednostranného pojedná.
vání, jeďnostranného a vypjatého proÍilování, subjektisovtint a id.eali-
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120 soDdní kitkg. Určitě ukazuje na tento Íakt Hennequin v konečné
analyse veliklich psychologick; ch autorri Heineho a Baudelaira.
Hennequin ukazuje na kontradikci, na pojmov a organicky spor,
jakf je mezi poesií a realitou, analysmem a sugestivností, vykládá
veliké básníky analytické, veliké psychology-lyriky jen zvláštní
a obtíŽnou umělostí, kiečovit1fm napětím lsti a maskujicího mecha.
nismu pŤedstavivého, jehoŽ užívají. , , . . .Lze se pak ptát i ,  jak je
moŽno, aby byli velicí básníci jako Heine, jako také Baudelaire, kteŤi
dají do sv1ich veršri, co mohli odkrjti jen analysou duši svych a duší
svych současníkťr, jak mohou b1fti vetcí básníci psychologové. Je to
t'im, Že skutečně tito básníci jsou na samé krajní rnezi poetičnosti.
Drží se v ní, jeden a největšíl jen tím, že pŤepíná tajemné, satanické,
děsné a hrfi216 duševních rys , jeŽ objevuje, jen tím, že zdrŽuje se
skoro jich popisu a tak je zveličuje a dává celou váhou dopadati jich
chmurnému a velikolepému děsu -druh]i, JindŤich Heine, jen tím, že
zkracuje ještě více vypravování svych poloobraznjlch utrpení zkla.
maného milence a že je zveličuje nárazem ironie skoro šílené, jíŽ se
jim posmívá. AIe to jsou umělosti a ty nezabráni, že básníci tohoto
sklonu v kusech, kde jsou zvláště psychologickj.mi analysty, pŤestávajÍ
psáti poesie. Nikdo nebude váhati a nepostaví jejich verše tohoto
zpťrsobu, verše ještě Byronovy a Mussetovy poetiky, ne-li literárně _
pod veliké lyrické vylevy Shelleyho, Victora Huga, Lamartina,
.fennysona a jinfch mistrri skutečně poesie' neosobni a ideálné...

1. Ariostoz Z'uíivf Roland

Chaotické a Životem i uměním pňekypujíci epos Ariostovo v 46
zpěvich, epos, které do nebe vynesli jiŽ nejvj'raznější vrstevníci
Ariostovi, Macchiavelli a Torquato Tasso, leži pňed českj.m čtenáňem
zásluhou p. Jaroslava Vrchlického. Ano: 46 zpěvtl, 4.654 slok, 37.234
veršri -,,to není maličkost.., jak praví p. pňekladatel v pŤedmluvě,

kde načrtává dějiny svého pŤekladu, ,'ani kdyŽ' jak mně se dělo,
jsem často bez škrtnutí sloku po sloce z originálu česky transkribo.
val...1Pan pŤekladatel r,ypisuje pak' jak byl po roce (r. 1882) odveden
od Ariosta k Torquatu Tassovi a jak zase dokončiv a vydav ,,osvobo-
zenjl Jerusalem.., vrátil se k této obrovské, promíchané' sloŽité a teplé
epopeji italské renesance s pevn;im myslem k Božské komedii
Dantově a k Tassovu Jerusalemu pÍipojiti tŤeti epopej a pŤedvésti tak
čtenáňi českému slavnou italskou trojici v riplnosti.z Dnes jest rimysl
činem a hotovj'm skutkem. A krásnj'm uměleckj.m skutkem. Myslím,
že pňeklad Ariostriv ná|eži k nejsytějším a nejcelejším uměleckj,m
pracím p. Vrchlického. Pojal a objal jazykově, stylicky, formově
i náladově celého Ariosta, roztopil a pŤelil jej v pecích a hutích vlast.
ního ducha a horkou masu skul a zformoval v dílo rovnocenné, tgpické
a hodnotné originálu. Pan Vrchlick1i dal českému písemnictví pňeklady'
které hledají sobě rovnfch: jmenuju jen Danta (epika i lyrika),
Torquata Tassa, Leopardiho, Michel Angela Buonarrotiho, Victora
Huga, Leconta de Lisle, Carducciho. To jsou všecko práce nejpodrob.

1 - Pňedmluva p. pŤekladatele I.
2 - PŤedmluva p. pfektadatele |I'1 . Míněn Baudelaire.


