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J,W. Goetlrc: Ilermann a Dorothea _ IUíIliam Shakespeare:
Kupec bená'tskg - Št King - Thomas Moore: Lalla Roolth -
ITill iam Shakespeare: Jalt se utim Iíbí - A, x4arg F, Robinson-
Darmsteter: \/ bor b sní - Henrik lbsen: Basně

Ze sedmi čísel SĎorníku suětoué poesie, jež |eži pňede mnou,
náleží dvě Shakespearu, a to tomu obdobi zvláštní plnosti
a vnitŤního bohaLství, slunné, lehké i slavné a syté zároveĎ har-
monie, jasného, širého obzot.u, pravého renaissančniho idealismu
a náladového spiritualismu, jakf žil a tvoňil několik let pňed
rokem tisíc šest set. Na ty dvě práce rád bych upozornil naše
mladé duše, které, myslím, jsou dnes nějak čistě a lačně pŤipra-
veny k pŤijetí toho rozsvíceného hodu krásy, radosti, síly, dri-
věry a h,g . .' hrg pňedevším . . . lehce a směle, Ó jak směle skle.
nuté daleko nad rozjizvené, tvrdé, těŽké plody faktrl, všednosti
a všeho pravděpodobně tupého a tmavého realismu' Myslím, že
ten rozjiskňen;f, šumiv;i, směle a lehce vyhran1f a vybančen;|l
festival dobrodružnosti, krásy, vtipu, nálady, síly a poesie do-
vedou pŤijmout dnes ty jisté mladé duše, na něž jsem vzpomínal
pňi lektuŤe těchto básní, i tak plně, lačně a čistě, jak mriže jen
pojmout velikou hostinu života četba v nah;fch zdech vyběle-
nÝch mrazem a zimou, postem a prázdnem.

Je tu nejprve ten melodramaticky pohnut1i, na báchorkovit,é
až pŤíšernosti a zuŤivé surovosti slovného naturalisticky aŽ for-
málného faktu právního stavěn1f a zauzleny Kupec benatskg,
psan;f snad r. 1Ď97 a o tňi léta starší druháhta Jak se uam líbi.
Jak1i qisměch vší těžkopádnosti surového, faktového, upsaného,
stňízlivě počtáŤského a právnicky kupeckého Života je tato hra,
která se rozuzluje kornbinací veselych a šéastn;fch nahocl a do.

brod.ružstuí, tak vesel]ich, bystrych a mil;1ich, že všecko, co |eži

oŤed rozuzlenim, rázem se zvrací v kariltaturu, a všecko, co za

,,í-, ,, hymtru, hudbu, měsíční noc a lyrické pastorale. Ten pát1f

al<t, v nějž irstí tak božsky nepravděpodobně a tak velikolepě

tiše, nutně a vonně ten pňedchozí melodram pedantismu, roz-

vzteklené stňízlivosti a nenávistné pitvornosti! Jak to zvrací

r,šechna tradiční logická prauidla, všeclrnu normu, ugpočet

a clohacl! .Iak je to sám tvrirčí rozmar a tak vyšší zákonnost, je-

dinč sebou podmíněná, zdťtvodněná jerl krdsou a silou okamžiku!

A jak nad tím slunnč a volně clní se jen jediná perspektiva toho

hlubokého rozvedení ztrnul;ich, punt,ičkáňsk ch, pitvorně stŤíz.

livÝch a tvrdě nudn;fch disonancí v harmonii ticha, nálady, poe-

sie, hudby a lunného svitu, v harmonii pravého renaissančního
platonismu, obzor sklenut;ich na fragmentech a hvězdn1fch
kruhri zpívajících hymny síly a krásy, jež jsou stavěny ze skňekri
a vytí bolesti, nutnosti a faktťr tvrd ch, temn;Ích a chrastících
obmezeností a zlomkovitostí.

. .  . J ak  uny l e
spí záÍ.e mrjsíčná na tomto svalru!
Zde posadíme se a necháme
se zvuky hudby vkrádati v náš slttch.
Ta konejŠivá tišina a noc
jsou k lávesami s ladké lrarmonie.  -

Seď, Jessiko. _ Hle, jak ta nebes bári
jest hustě vykládána paténami
ze z|ata stkvoucílro. Z těch krult tam,
jež vidÍš' toho nejmenšÍho ncní,
jenŽ v kolottr jak anděl nezpívá
sbor clrerubínri zrak tnladistv1y'clt
r'žcly provázeje. Iaká harnronie
jest v nesmrtelnjch dušÍch; doktrrl r'šalt
tcn pomljející šat b lát ivf
ji lrmotou tlumÍ, nenrťržcm ji slyšet'r

l  - Str. l14. o pi.ckladě p. Slát lkovÓ podotlkám jen, Že je stejně věrtr1r jako
básnicky vfstiŽnj a Žc nám Shakespeara uměIce a bdsnlka krásné, silné, ryzé ryjby
jazykové pl.Ímo objevrrjo; pŤcrlttm znal z něho českf člověk jen srrky a zadrlr l iny.



90 A jaká veliká, krásná, ryzí Ženská figura stojí ve stŤedu to.
hoto polodramatu polokomedie, nese j i ,  symbol isuje j i ,  mohlo by
se Ťíci skoro, kdyby nebyla sám život a Salna esence a ent,ita
života! Po Ženách jejich poznáváte básníky. Jak to platí o Sha-
kespearovi jako o žádném druhém!

Portie, lrterá rozuzluje drama, je snad nejtypičtěiší žensk]i
renaissanční charakter. Stále pňi ní musím mysliti na ten typ
bojovn;ich, mužn;ich, podnikav;Ích, amazonsk;fch žen, sebevě-
dom;fch a voln;fch a pŤit,om pŤece harmcnick;':ch a plnyc}r sy-
metrie a eurytmie tělesrré i duševní, jenž byl naprosto nezměnn)i
stŤedověku a vynoŤuje se teprve s renaissancí, a jehož pňedsťa-
vitelky m žete poznat na pŤ. v italské renaissanční epice,
u Ariosta v ňadě první.

Portie je psychologicky nejzladěnější a nejhlouběji piitom
sondovan;i exempláň tohoto typu a také v nejryzejších a nejvl.
nitějších liniích ryt,;ir. Jest jednou podobiznou v galerii šéastn;irch,
siln;fch, vesel;/ch' ričinliqfch, vítězn;iich, stejně moudr;ich jako
láskyplnjrch žen a dívek, které maluje Shakespeare v těchto
Ietech tak hojně, vonně a sytě. Klaviatura její psychy jest nej-
širší a zladěna s obdivuhodnou určitostí, jistotou a sebevládnou
a rozhodnou pevností. Nejspornější prvky psychické, elementy
protivn;1ich pÓlri jsou v ní v nejjemnčjších a nejpŤesněji sráže-
n;ich kvotách sloučeny a zharmonovány v celek stejně jemn;f jalto
siln)i. Nikdy snad nebyl tento tuším v podsťatě renaissanční
ideál sÍly a jemnosti, zharmonisované a slité v jeden akord a cha-
rakter, blíže a intimněji chycen, než v téLo a jin]ich analogick1ich
figurách Shakespearoqfch. Rozum i cit,, iniciativa a pasivnost,
rozmar i sebevláda, humor i opravdovost, rozmysl i dobrodruž-
nost, náladová sensibi]ita a racionálná ričelnost jsou zde tak
vzájemně prostoupeny a transponovány, tak dťrvěrně a celko-
vit,ě slit,y, že zni v jediném tÓně ztaveného bohatství a zpívajíci
resonance.

Všecko, co jsem právě ňekl o pátérn akLě Kupce benatského,
platí o celé híe Jalt se uam libí, Zďe rozmar je nejpinější harmonie

sama' vt,ip nejhlubší moudrost, dobrodružství a náhoda sama

hra a hra sama krása, milost a gracie. Realita, láska, obsah,

pravděpodobnosť - všecky stat,ické pŤedpoklady a hmotné
prvky h'y _ jsou tu uvedeny na nejmenší, nutné, imaginární
již minimum; zato všeclro je básnická nálada, vbip, cit' jiskrnjl

a hrav;f rytmus, teskná, melancholická vibrace srdce nebo slunn1f
rozpust,il jásot obraznosti, jeŽ hraje sama se sebou a pro sebe
stroji ty duhovité vodotrysky smíchu a rozmaru' poesie a kouzla.
Všecko Léžké, logické, rozumové, pravděpoďobné a éaktové je

hozeno pŤes palubu a duchovitá loď tančí lehk;i,, kouzeln tanec
na pohybliv;'ich vbdách a v ještě pohyblivějších a měnn;fch
větrech nálad a snti, t,oulry a hoŤe, které vanou odjinud každé
chvíle.

Jak jen nepravděpodobn;f , ano pňímo nemožny, hazardně ho-
zen;i a násilně a náhodně v kouzelnou arabes]ru šéasLn;|rch pňíhod
spleten1i jest děj této čarovné tulácké komedie! Jak poďivná
a málo pravděpodobná je na pň' ta rozhodující pro hru okolirosL,
že Rosalindu pŤevlečenou do mužskjch šatri nepozná ani milenec
její orlanďo ani otec její, dobr;;i vévoda ve vyhnanství. Jak na
konci, aby se sesypalo všecko štěstí'na hodné, bystré a milé lidi,
obrátí se na slova nějakého dobrého ,,starého svatého muže..
zat'vrze|y lotras vévoda Frederick, dá se na pokání a složí horem
pádem korunu k nohám svého vyštvaného bratra, a jak jin;i
ničema oliver se polepší a jest odměněn rukou milé Celie, patrně
jen proto, aby šéastn;ich párťr bylo na konci hry víc: - to jsou
opravdu zázraky v malém, a všecka logika, drivodnost a motivace
jsou tu tak zbytečné a nemožné, jako lineál, kter;Í by chtěl pňede-
pisovat a r1isovat směr pochodu letícím oblakrim a tančícím
hvězdám.

obsah, děj, fabule, lábka - to všeclro je tu věc v podstatě
docela vedle.iší. Básník chtěl je mít docela volné, pŤemetné, po-
lrodlně pružné, aby se snadno proprijčovaly tomu bujnému, roz.
rrrarnému, tuiáckému veselí, té duchaplné gracii a arkadické ra-
closti, něze a hňe tak docela nic z toho těžkého bahnitého světa,



covany vzorek dramatického děje, suše a pečlivě vysoustruho-

l,any genre veseloherní, titěrné a stŤízlivé, pravidelné a docela

rozumné schema _ ale žádnou bdseil, žádn směl1i, živel'ny, ze

sebe tryskající, všecko si podmařujici, všecko opíjející a živelnou

silou s sebou strhující hod nálady, síly a krásy, smělosti a hry,
rozlnaru a fantasie, pŤeskakující pňes hlavu všeho všedně-ro-
zunrného a ztrnule okoralého, pravidelně pěstěného a patentova-
n;i'rrri nťržkami do společensky vychovan;ich záhonťr a plotťr

sestňíhaného . . ' Ten ohromny, směl;i, odvážn;i živeln;f humor,
kter;i u Shakespeara nerrí nic salonního a vypočteného, ale samo
centrum cluše, sama osa vesmíru, kolem níž nutí básník tančit
hvi:zdv a smát se slunci, ten humor, kLety kaže a porouči, proniká
a podmariuje si všecko, kter1ir jest etherem rozlit1irn světem, šiĎi-
telem světla, síly a krásy, sr.ětem lepším než všední, \'inetn
ttnar.ším a hlouběji opíjejícím než běžné. Shakespearova konre.
die pťrsobí na mne jako svět stvoňen1ir z milosti a silg kouzelníka,
báseri Vťrle a Rozntaru, nesmírn;i akt spontánnosti a živelnosti,
niiclo, co je nejbližší a nejdrivěrnější ryzímu, samoťtčelnému Ďuď,
co rrás vecle jak možno nejblíŽe k prahrim čistého bgtí a ryzi
entilg. N[oderní t' zr.. realistická, společenská, nrravoličná kome.
die naše je proti ní celá skoro negatiuni . . . sesbírané tňisky
a rilomky, stňepiny a fragmenty, penízky a sklička ,,vtipťt..
a nápadťr a nalepené na pravidelně slátané figuriny a rozšafně
sestrojené pňíběhy a děje. Není v ni ani stopy po tom nesmírném
osuobození, kterÝrrr je komedie shakespearovská, po tom slav-
ném. hvězdném,lelrl<érn tanečním pňeskakování reality deset sáhri
nad h]avu jako r, pohádkách' po té básnické 1\Iilosti, která jest
r.r]!tší než královská a jest již skoro boží v malém . . '

A ještě poznárnlru' Všimněte si šííe škdl,kLerymi vládne v této
konredii Shakespeare, těch velik;ilch rozloh, těch protivnjlch pÓlri
l idství, jež slučtrje l.e své básni. Vedle Rosalindy, která je sama
rrítlada, rozmar a hra čistého dubnového nebe, která je sám ohrio-
stroj vtipu) rozumu' srdce, hloubky i lehkosti, která prochází
prací Shakespearovou jako kouzelná všemohoucí dobrá víla,
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t.ak 1a míle povznesené ze star;ich prašn1ich cest a vytržené do
sladkého, bílÝmi paprsky opilého básnického modra.

A jak velikolepě,směle a odvážrrě basnickd jetuto Shal<espea.
rova koncepce Komedie a jak stňízlir'ě, suše, vyhuble a karika-
turně r'ypadají proti ní moderní komedie ť. zv. realistické a mra-
voličné, kde místo toho obrovského, kypícího, marnotratně roz-
hazovaného hodu nálady, pňekvapení, rádost,i a rozlnaru podává
se nám jen několik bonmotri a pečlivč vystŤižen;1ich, oimeze-
rrecky pÍihlouplÝch a malichern;ich genroqich figurek! Všecko
tak pečlivě motivováno do posledni tečky v těch nov]fch vese-
lohrách, všecko tak popsáno a sestroj"oo' 

" 
pňece jali, chlad,

jaká stŤízlivost zebe z Loho všeho, postavíte-li vedle ní iakovorr
komedii shakespearovskou, nepravděpodobnou, fantaskní, ha-
zardní, ale kypící jako prales, zapálenou jako ohromn;i požár
jeho, jeden vodopád světla, zvukri, smíchu i jásotu, vtip"ri i her,
rozmar i nápadri vzájemně propleten1fch a dusících se jako roz.
bujněná vegetace.A jak opíjí t,aková báseř _ komedie, jat ;estopravdu v první tadě bd'sní, t,. j. něčim živeln;im, slavn;frn,
sladk1y'm, svézákonn;im a ohromujícím jako svět a vesmír. A ja-
kou lekci mohl by z ní čerpat moderní dramatik, kter;1i není ničím
méně než básníkem, kter1ii se bojí všeho velikého, odevzdaného
a dobrodružně nepravděpodobného v komedii, kter]f necítí v sobě
nic méně než ten báječn;f kvas humoru _ rozmaru, radosti jako
nálady a tajemství světa, kter]f nemá v sobě ty vysoko tryskající
prameny živelného, sebou jen podmíněného, všemu se vnucují-
cího, ničím než svou nejostňejší rozmarnou hrou se spravujícího
rozmaru' humoru. . . nebo kter;Í, má-li je, stňízlivě a opatrně je
uspává a dusí a pracuje jen krotk;fmi vtipy a běžn1rm hospod-
sk;im nebo školsk;fm vtipem, vymrskanou, otňelou, bojácnou
rnincí běžnou a s ulic sesbíranou. Moderní spisovatel komeáie;en
stále motivuje, lepí děj nejpravidelnějšÍ, ''.1'tri,li,,ějši a nejuni-
formovanější, stále bojí se jen toho' 

"ny 
lyr uslechčil;i a pravi-

d-eln;il,. aby nebyl v1fstŤední a rozhárany, aby nepi.ekročil meze
slušného a pravděpodobného . . . a proto poc1á snad dobňe zpra-



ztělesriující všecko, co má svět poetického, sladkého, závratného,
štědrého . . . vedle té Rosalindy plazi se hrou melancholicky stín
těžkomyslného Jacqueso, zároveĎ sensitivního i ironického, roz-
citlivělého k pÍírodě a zaívrze|ého k člověku a společnosti, bás-
nického sniuce i krutého misanthropa, figura tak hluboké intuice
budoucí psychologie, že ji musíme pokládat,i za jeden z největ,ších
objeu ,jež kdy byly r, poesii učiněny. Jacques je básnická intuice
duševních a ku]turních star'ťt, které se plně a jasně projevily
v lit,erat,uÍe teprve _ sto šedesát, nebo sto osmdesát let po na-
psání íéto báječné komedie. Jacques je j iž duše v podstatě _
romantickd, plnokrevn;í', chorobn;ii romantik vedle silně jemné
a zdravě krásné renaíssanční Rosalindy. V tomto anglickém
Jacquesovi ze XVII. stol. je leccos již preformováno z jiného
Jacquesa _ z francouzského Jeana Jacquesa Rousseaua z XVIII'
stolet,í.

Tento Jacques, kter;ir se potuluje velikolepou pŤírodou uto-
nul v její melancholii a hojící v jejím balsamickém vzduchu
lidmi raněné srdce, jež nosí stále jakoby v černé šerpě, tento
Jacques, jenž je svárliv;Í k lidem, bolestně rozdrážděn1f nicot,ou
lidského osudu a hlupstvím člověka, jenž je sarkasticky hrub1i
k člověku, pláče nad osudem zabitého jelena, vidí ve všem světě
fantasií svou analogii a symbol, sní pantheistní sny, kdyŽ není
satiricky a misanthropicky kousav1y'. l\{noho z Hamleta je v něm
již preformováno a mnoho také i z Werthera, Ieccos z Bgrona,
]eccos ze Shellegho. Tento člověk jest již unauen kulturou, mnoho
viděl, mnoho žil, mnoho četl a _ docela moderní rys stendha-
louslto-bourgetouského kosmopolitismu! _ mnoho i cestoval! Smu-
tek jeho je již smutek dilelanta, je smutek šeŤící se kultury. Pravi
to sám a jak s i lně a plně ještě:

, ,Nemám ani  zádun:čivost i  učencovy, kteráŽ jest Ťevnivost;  ani  huďebníkovy,
která je plnou rozmar 1 ani dvoianovy, která je hrda; ani vojákovy, která je cti.
žádostiva; ani advokátovy, která je pleticháŤská; ani ženské, která je titěrná; ani
milencovy, která jest všec]rno dohromady: ate !est to zadumčiuosl mně ulastni, sutÍ.
fena z mnohgch bylín a pťekapanti z mnohych tresti; jednim slouem pochtlzi z r znlch
pozoroudni z mgch cest a časté rozjimdni o nich uzbuzuje mou lruchliuost...

As l yš t , e k r i t i k uRosa ] i nd i nu , k r i t , i k uaposměchzd r auého
tídsltého smuslu, renaissančního zdrauí a harmonické mírg'

' , , R o s c i l í n c l a ; T e d y c e s t o r , a [ e ] l N a m o u v ě r u , n t á t e v c l k t l u p i í č i n r r b J i L t n t c t t l i -
.vm: obávám se, Žc jste prodal  své pozcnlky,  abyste se mohl podívat na zcmě l idí

i ' i 'vJn '-"  zh}édnout - , ,oho 
" 

nenrít n ic jest  věru nlít i  bohaté ol i  a chudé dlaně.
"  .  

J o ,q , , , '  Ano ,  a l n  j á  nahy l  z kušcno" [ í .

Roial.: A vaše zkuŠenosti činÍ vás truchlivyrn' To bych raději něla bláZna,

abymneobvese l ova l , neŽzkušenos t i , abymnesk l ičova l y .A j eš i ě s i p ro toces tova t l . .
( S t r . 9 2 . )

A tento Jacques hraje si již náladami jako nejmodernějši de-

ltaclent a sgn oiísta, budí si rozkošnické sensace a kultivuje si

svou melaícholii jako cliletant a estét z roku 1880! Jakje charakte-

ristická věta, kterou prohodí k Amiensovi zpivajícímu roman-

t icky melanchol ické pastorale :

- Dál, prosím tě, r]á1. I]mim uyssat tesknotu z pisně jako ltolčauka ugssaudl za.

j ice.  Dt i l ,  prosím tě,  dát .  (Str .  45.)

Jak mnoho to ť'íká psychologovi a ku]turnímu hisLorikovi! -

Ale pŤestávám jiŽ. Chtěl jsem ukázat jen na tu ohromnou,

op.".,d., tvrirčí rozlohu shakespearovské komedie, změňit oba

1eJi poty, vyzdvihnout to temné pozadí, tu melancholickou stěnu,

oa niz se odráží sladká, jiskť'ivá opravdu renaissančni hra Života,

změňit, hloubkou basu vyšku sopránu a osvět,lit trochu tu melan-

cholicky zapŤedenou kukli, ten kaln stín, ktery jedin;f nerná

ričasti v radosti, světle a rozmaru hry, kter;f prchá nakonec pŤed

štěstím rozŤešujícím hru do poustevny. A pak hlavně: rrpozornit

naše moderní, kteňí náhodou neznají této komedie nebo kolem

nichŽ pňešla bez pozoru a hlubšího dojmu, na tento olympick1i

kvas.

K Jungmannovu časoměrnému pŤekladu proslulého idylic-

kého eposu Goethova podává dnes p. VaĎorn1f nov pŤízvuěnjl

r, 56. svazku Sborníku světové poesie.
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96 Práce p. Variorného navazuje Se na pievrat, v ,lauce o české
rytmice a metrice zprisoben;Í studií p. prof. J. Krále, uveŤejně-
nou v XX. a násl. ročnících ,,List filologick;y.ch.. a nadepsanou
o prosodii české' Jak známo, zmítala se česká prosodie posrid mezi
dvěma protivn1imi pÓIy, z nichž jeden byl d slecln;i a r.;'ílučn;i
dgnamismus rgtmickg vztyčen.Ý Dobrouskg m ( 1 79Ď) a druh;i pr jn.
cip časoměrng vášnivě propagovany ŠafaŤíkem a Paíackgm
v .,Počátcích českého básnictví, obzvláštč prosodie.. (181B); tňetí
prostŤedkující stanovislro zaujal J. Durdík ve své Poetice,|<dež
uznává stanovisko pňízvuku sice, pňipouští však, že mriže b;i,ti
v určit;ich (ňídk.j-ch ovšem a básnick;im vkusem a taktem ňíze-
n1ich) pňípadech opuštěno a nahrazeno časonlírou) ano pokládá
toto ,,vyboč,eni z osnovy pňízvučné, ale spolu nahrazení pňí-
zvuku délkou.. za nutné leckdy, aby se básníL uvaroval estetické
jednotvárnosti.

Prvním moderním refornrát,orem české prosodie byl Dobrov-
sk, ; on to byl' jenž vytknu] zákon české}ro pňízvuku (žL jest vždy
na první slabice), rozlišil pňízvuk od časomíry, odsoudil naprosto
časomíru jakožto pojmově pÍíčicí se podstatě českého jazyka _
slovern: zaujal stanovisko q|,Iučného dynamismu ryimického,
na rrěž Se znova postavil v uvedené již studii prof. Král a kcle
pňed ním již stála t,aké de facto všecka lepší česká praxe básnická.
l{eboé t,heorie časoměrná, posťavená Šafať'íkem a Palack1im, do-
vedla na nějaky čas sice opanovati pole proti theorii Dobrovského,
kter;í' nehájil jí tak tičinně, jak bylo tŤeba; ale prari básnickou ne-
mohla nikdy ovlásti, poněvadž se pňíčila pňirozenosti jazyka. Ani
horliví theoretikové časomíry, Čelakovsk;i, Chmelensk}, Ju,,g-
mann' Šafafík nebásnili, jak ukázal prof. Král v ,,Listěáh filol.
XXI'  ročníku v zajímavé stat ist ice české poesie z období 1818 až
1853 v;fhradně časoměrně, a tfi čturting básníkri tohoto období
nepsalo vrjbec časoměrně. Časomíra držela se u nás nějak1i čas a
sporadicky, tuším, jen nepňesnou ilusí, že je podmínkoi klasitno-
sJí v poesii; a pokud byli u nás adepti tohoio literárního směru.
Jakmile se u nás ujímá však romantika, která naváclí pňirozeně

ke studiu lidové pisné (Mac,ha a obnoven1i nráchovsky roman-

tism Máje: Halek, Neruda a j.,/ a tím i pŤirozeného rytmického

c.harakt,eru jazyka, je časomíňe odzvoněno. ovšem měl tento spor

časomíry s pŤízvukem za následek velikou rytmickou nekázeů
a chaotičnost, které charakterisují naši poesii až skoro do nej-
novějši doby.

Nejhouževnatěji udrŽel se pňedsrrdek časomíry pňi látkách
antick;ich, aé pťrvodních, aé pŤekladech ze star ch klasick1fch
literatur. PÍizuučng herametr na pŤ' zdál se celé ňadě našich poe-
tikŮ nestvťrrou a pňišerou a pňece, myslím, že nemáme v češtině
krásnějšiho' plnějšího a ryzejšího rytmického typu než je pŤí-
zvučn1i daktyl. Je zajímavo sledovati, jak teprve nejmladši bá-
snická generace moderní si jeho krásu uvědomila. Vrchlick;f ho
nezná skoro ještě, píše skoro qflučně jen monotonním, velice
nehudebním a hrubě instrumentovanym jambem, kter1i je de
facto jen sLary trochej s pňedrážkou a činí verš poměrně jen o málo
hybnějším a odlišnějším, neŽ rinavn;í husí pochod trochejskif.
Teprve nová generace (Soua, Machar ve sv;ich historick;ich čís-
lech ve sbírce 1893-1896, Bíezina a j./ vyciéuje' jak;i' ideálně
ryzí, pružn;i, diferencující rytmick;il typ je daktyl, a užívá ho
hojněii (ze starších jediny Zeger napsal pňízvučn;im hexametrem,
tedy daktylem, básefi Helenu ve své Poesii,); J' v. Sladek
a Vrchlickg užili ho jen k pňekladrim' onen ,,Konrada Wallen.
roda.., tento Carducciho ,'Ód barbarsk1ilch..). Bňezinovy volné
verše na pň. jsou jedině proto tak ryze členěny a v jádňe plastické,
že básník rozhodí do nich vždy mistrně několik ryzích, daktylťr,
které unesou pak již a rozčlení ostatní chaotičtější ryl,mické prvky
a dají verši krásny, ryzi, rytmick;f tvar a pevny. dynamick pod-
klad. Totéž platí o některych ,,voln;ilch verších.. Sovov;í.ch,
v nichž r;,t'mické anarchit a chaotické beztvárnosti zabraůují
také vždy s velik1im talrtem umístěné daktyly' jichž užíval již
r.e starších sv;fch sbírkách sem ťam k odstíněni pocitu v pravi.

'  
l  .  Pr .aha, 1884 J.  R. \ ' i línrek

7 liriticlté pťojeu!) ,1



98 deln;ich a pevn;ich tradičních schematech. Jak;i zajímav1i, skoro
matematicky pňesn;f drikaz pro naše dávné tvrzení, že mladá,
moderní generace česká je v Iyrice daleko odlišeně;ší, pruŽnější,
a jak zajímavá byla by tu analogie obsahu impresionisticky
jemnějšího, nervově, prudčeji  a bohatěj i  v ibrujícího, pocitťr a ná-
lad v podstatnějších a dťrvěrnějších chvějích zachycen1fch a riměr-
n;Ím, hodnotn;fm bohatším rytmick;i,m typem tradovan;ich!

Dlouho trval piedsudek proti pŤízvučnému hexamettu ze-
jména v ]rruzích' učen ch, a není dávno tomu, kdy klasičt,í páni
filologové odváŽili se piekládati antická metra pňízvučně, t. j. prYes-
ně mluveno: napodobiti anttcka schemata metricka analogicltgmi
rgtmickgmi. Jen tak je možno krásnou antickou metriku pňisvojiti
jazyku českému v tyzi pŤesnosti i pňirozenosti bez potvorn1ich
násilností a barokních falešn;ich nestv r. Znamenitym pňízvuč-
n;ilm pŤekladem Sofokleoug Elektry od prof. J' Krale, kde, čte-li
se pňirozeně po piízvuku, vyniknou zcela snadno v celé lahodě
a síle nejsloŽitější metrická schemata' která jinak nemriže pňe-
číst česlr1il čtenáň bez rradepsaného vzorku, je tuším definitivně
sporná otázka vyŤízena a pňísně pňízvučné stanovisko vítězem
na celé čáŤe. Kdo má smysl pro rytmickou krásu Ťeči, zná hlu-
bok]il psychologick]i, i fysiologick;i v;Íznam rytmu, kdo rozumí,
jak podstatně souvisí se zákonitostí všeho pohybu a života a je
v;irazem vnitŤní pravdy a samotné pňírody a podstaty jevú
a ďějú' ten nedovede se nikdy rozehňát pro falešn ' docela umělj
a umělkovany krocanní pathos hexametrtt časoměrného.

Vedle profesora Krále má pěknou zásluhu o vítězství dyna-
mického principu v pňekladu klasick;ich meter časoměrn;Ích
proÍ. .E. Štolousky, jenŽ ve svém pňekladě Horatiovy básně De
arte poetica má hexametry lcrásy neob;'čejně pňesné ar.vzi, a nyní
prof . otmar Vaiiorny sv;í.m pňekladem Goethova eposu Hermann
a Dorothea (o estetické ceně této básně nechci se zde rozepiso-
vat; p. prof. Variorn1i opatňil ji pečliv;i'm literárně historick;fm
rivodem a sestavil několik soudťr Goethov1ich vrstevnikri o ní
na str. 10. v poznámce. Esteticky nejpňesněji charakterisoval

báseri' tušim, německ]i literární historik W ilhetm S cher er, nazv av

i i , ,vrcholem stglouého real ismu Goethova...)

Pan prof. Variorn1f pňekládal s pílí a láskou všude patrnou,

a veliká ňada hexametrťr jeho je velice dokonalá a čtena pňiro-

zeÍIébeznásilí, vynilrá v celé ryzosti a zamlouváse jistě každému

rytmickému sluchu. Jen docela nepatrná část jich, zdá se mi,

kulhá trochu, a to tím, že na ltrdtkl slabiky v antickém metru

k|ade dlouhé (téžké) v rytmické české analogii.
Jsem piesvědčen, že takové hexametry čtou se špatně, po-

něvadŽ ilusi analogie, na níž se zakládá rytmické napodobení

antického metra v češtině, uchu poněkud jemnějšímu ruší a kazí.

Tak tňeba hexametr 161 (st,r. 25.)

slunce tanr / nezablou / dÍ svit a / teplejší / větérek / trikdy.

má mimo jiné v páté stopě dakt,yl správn;f sice dgnamicktt (. . ,),
ale d]ouhá t,ěžká slabiká té po krátké první (-_-) ruší ilusi.

Tedy jen tuto jednu v;ijimlru uznávám z rigorosního a dri.
sledného principu dynamického. Pť'iznávám antické metrice
v rytmickou analogii českou jen tento negatiuní uliu a žádám,
aby básník českého pňízvučného hexametru, pokud jen mriže
a dovede' nekladl na kratké slabiky v schematu antickém dlouhé
slabiky v rytmické analogii české; tím vyburcuje pňímo pozor-
nost čtenáÍe a rozruši ilusi analogie, nutnou, myslím, ke skuteč-
nému' rytmickému požitku. Prof. Što]ovsk;ir v té pňíčině vecle si
pňísněji a, myslím, právem. Nežádám, aby ušude kryla se délka
s pňízvukem a krátkost s bezpňízvukostí; myslím, že délka riplně
hradí v ilusi pŤízvuk, a chci pouze' aby pííIiš dlouhé slabiky ne-
pňipadly na krátké a nečinily tak analogii ilusorní. (Stejné po-
Žadavlty klade poetika německá, která se neliší od české v té
pňíčině ničím než pňízvukem, jenž je tu na slabice kmenové.)

Ale, opakuju, veršri, u nichž by se daly činit tyto 1itky, je
v pÍekladě p. VaIiorného pramalo' Největší část, jich je pak velice
pňísně a pregnantně stavěna a pŤipraví, čtena nahlas, krásn;il
a pln požitek, na nějž si dovoluji upozornit i naše moderní poety.



1 [)1100 Myslím totiž, mluveno upÍímně, že doba riplně amorfní'ch verš ,
s nimiž se v nejmladších básnick1fch produktech pravidelně nyní
setkáváme, dňíve nebo později pomine a že se u celé ňady bá.
sníkťr (jimŽ voln;f verš není skutečnou vnitŤní potňebou nitra
a riměrn;i jich obsahu ideovému a celé intonaci a vnitňní nála-
dové struktuŤe) dostaví zase smysl pňesné, pevné, zákonné čle-
nitosti rytmické, že zase pňijde ke cti pevná a určitě stavěná
kostra rytmická. Nebude to moci b;ilt,i ovšem jednotvárné tro-
chejské nebo jambir:ké scherna: _ t,o, ciLi zce|a správně moderní
poeta, těžce se propŮjčuje k vyslovení odlišného a mnohotvárné,
jemné a subtilní naší fluktuace nervové a pŤedstavové; - ale
mohla by to b;it snad velice rozmanitd a pňitom píece peuna
schemata metrikg antické, napodobena analogiemi pÍizaučngmi.

Jak nejlepší naši moderní básníci k tomu practrjí a jak, často
nevědomky, básníci v antickém schematě metrickém (ovšem v pňí-
zvučné jeho analogii) _ na to upozornil jsem v této vaze již v;iše.

o 58. svazku ,,Sbornílru světové poesie.. ,  obsahujícím po-
čátek čínského Ši-kingu v pňekladě pp. prof. Dvoňáka a Vrch-
lického, neumim nic více pověděti' než svťrj prost;f dojem čtenáňe.
A ten je, že v největší části pňípadťr vzdálenost a odlehlost, kulr,ury
nedala vzniknout žádnému zvláště jasnénru pojmu literárnímu
a uměleckémll, a že nesčíslné mnoŽství poznámek a vysvětlivek
věcn1ich, mnohdy ňádek za Ťádkem se opakujícich a většinou
velice stňízlivou a praktickou moudrost obsahujících - daleko
stňízlivější a praktičtější' rrež jsme na ni zvykli alespoĎ v naší
poesii - dusila hned v zárodku každ;i básnick1ir požitek a postŤeh.
A tak povede se, myslím, kaŽclému čtenáňi, jenž sáhne po knize
s prostym literárním zájmem, bez znalosti filologie a kultury
čínské. Sem t,am setkáte se sice se svčží' vonnou' pŤístupnou
písní - ale t,ěch není mnoho, a i tu napadne vám hned několik
našich lidov1fch nebo uměl;i'ch básní, které tut,éž myšlenku nebo
Lyž cit vyslovují silněji, určitěji a hlouběji _ což je snad klam,

a|e zaviněn;i cclou tou vzdálenou, nám ničím nezprostňedkova-

nou kulturou. Nepochybuju o tom' že pňeklad Ši-kingu sLál

pp' pňekladatele mnoho práce, ale myslírn, Že hodnota její je

Ápíše f ilologicka nebo kulturrrě historická než litertirní. a obávám

se, že prospěje jen zasvěcencťtm a odborníkťrm'

Padesát;il devát]i' svazek Světové poesie piináší dokončení

Mooreoug ,,orientální romance.. Lalla Rookll v pečlivém a správ-
ném pŤeklaclě p. dra Krska. Rámec a clěj této orientální po-

vírlky, na níŽ chvá]í znalci věrnost koloritu, místní barvy i ce.
lého ovzduší kulturního a stilového' která je tím podivuhodnějši'
že básník znal jen svrij zelen1i Erin a cel;i terr oblak vrině, kvě-
iin a barev, jejž setkal clo své práce. mtrsil si zkonstruovat prac-
nym studiem detail po detailu z r znÝch učen;fch spisťr (jak uka-
zuje také množstvi poznámek citujících tyto prameny) ' .rámec
a osnova této práce jsou jemně zkomponovány. Indická prin-
clezna Lalla Rookh je zasnotrbena princi bucharskémll a vypra-
vena S velikou druŽinou sv57m otcem do země a paláce svého
žerricha. Cestou pňidruŽí se k prťrvodu potuln;i' zpěvák Feramorz,
|rterÝ čtvňmi básnick1i'mi vypravováními bavi společnost ve
c:hr'il i odclechu. Srnělé' volné, fantasticky kouzelné jeho povídky
rozčilují nemálo pedantického, šosáckého a tyranského komor-
níka Fadladeena, kter;f chce v Kašmíru dát potrestat pěvce za
n"ebezpečné zásady osvědčenou methodou - holí, , ,chabulem..,
jak se této proceduňe tam ňíká. Ale jinak souclí princezna: za-
rnilovala si zpilváka do duše a těžce hledí vsti.íc konci cesty
a svatbě své s treznárrrÝm bucharsk;,im knížetern, jemuž je po-
slárra jako ztloži. Ale jakÝ div ji čeká! Kd;'ž ii ttvedott clo paláce,
pi.erlstorrpí pied ní jako ženich - Feramorz sánr, jenž rrení nikdo
než princ':-ženich. V pť.estrojeni pčvcovčl provázel karavantr své
rrer'ěstY a ziskal si baké v bomLo kostvmtr jeií ltisku.

Pi.ítomn.Í svaze]r podávri tňetí část Lalla Rooltlr obsahující
ť.t,r.ríou povídktr pĎvt.ovtt. The Light o| lhe ÍIaranl, a rozuzletri



103
102 pňíběhu, pozrráni pritrce jako Feramorza; pňedcházely v pÍede-

šl1ich částech tňi vypravování dňívější: The ueiled prophet of
I(aorassan, Paradise and the Peri (zv|áště krásná) a The |ire-
worshippers.

PŤes všechny krásné detaily, kt,eré rád uznávám v této bá.
snické skladbě, myslím, že nebyl pÍeklad celku nejnaléhavější
právě potňebou naší literat,ury. Mnoho v ní také již zastaralo,
leckde prach padl na ty květiny, kťeré lze zňejmě nyní cítit jako
papírové a voskové; leccos činí dnes dojem antikváňsk a réto-
riclr a nemá vyznamu pro náš pŤítomn;f lit,erární rozvoj, mno-
hem životnější, bolestnější, rizkost,nější, než jsou tyLo pňijemné
a vir|uosně malované dekorace. Snad byl by stačil pieklad nej-
krásnější povídky Feramorzovy Raje a Peri.

Rád bych, aby Sborník pňinášel v první Ťadě nejen práce nej-
cennější, nejvyšší absolutní básnické hodnoty, ale i v1fznamné
pro naši dobu, pňíznačné jí a takové, které mohou mít vliv na
mladou naši poesii tápající ve tmách a hledající si cestu podle
hvězd, které by mlad1|-m našim lidem mohly bft brevíňi duše.
A tu mne rmoutí, že z anglické poesie nemáme na pŤ. skoro nic
ze Shelleghol, jenž je nejen největší idealistick1f básník anglick;i',
ale neobyčejně dťrvěrn;Í naší době, bolestn1i bolestmi našimi, roz-
toužen1f touhami našimi, vz|éL|y nadějemi našimi. Jinak však
uznávám píli a často i obratnost pňekladatele p. dra Krska.
Pňeklad jeho b1ivá obyčejně věrn1i a vystihuje pňitom dosti
štastně i  náladu. Jako doklad a ukázku:

Však nikdy, v den ni v nočnÍ čas,
za vcsny ros ni  v léLa jas '
ten dol vesel neměl krás,
co tcď _ vše záŤ a lásky moc,
sny v době dne a kvasy v nocl
Tu blaŽŠÍ r lsměv zjasnÍ rLy
a srclce k otevŤcnÍ vzpružÍ;
vše nadšeno _ neb v chvíle l,v

1 - Černf pŤeloŽil tragedii Cencí, ale ta nenÍ z ncjcharakterističtějšÍch jeho
plodri.

nrá utloll svou s]avnost r žÍ.

Toť doba plesná, stastí kdy

kol lil se déšt, v němŽ srdce vždy

se otvírá, jak rozevÍe

svrlj kvítek stolistá

a.  ana rosa'  v n lž se stÍe,

l is t  každf balšamu dech ssá!

A originál:

But ncver Yet, bY night or daY'

In dcw of sPr ing or summt'r 's  raY'

Did the sweet ValIeY shinc so gaY

As now it ohines - all love and light!

Visions bY daY and fcasts bY night!

A haPPier smi le i l lumes each brow,

With quicker spread each heart uncloses'

And al l  is  ecs lasY, -  for now

The Valley holds ítS Feast of Roses.

That joyous tirne, when pleasurcs pour

Profusely round, and in their shower

Hearts open, like the Season's Rose -

The Flowret of a hundred leaves,

Expanding while the dew-fall flows'

And evcry leaí its balm receives!

Pňedpos ledníčís lozeser ienadepsanévčele tétor ivahyobsa .
hu j e v1 ;bě r zb á sn i AgnesMa rgF .Rob i n son -Da rmes t e t e r oué , j ež
p.á.,.- je vedle MatíMg Blindoué nejvjlše ceněna z moderních

poetek angtickfch, poŤízenjl p. Jaroslavem Vrchlick1im. Pí Ro-

binson-Darmesteterová jest jemni' básnick;|r duch, jehož umě-

lecká kultura jest opravdu imposantní a pŤevyšuje i znaěně

vlastni elementárni silu básnickou. Duše kosmopolitická a dile-

tantní prošla mnoha styly, kulturami a tradicemi, a všecky ne-

chaly f ní své stopy. Zná stejně dobňe básnílty anglické jako tre-

centt a quattrocento italská, staré legendy a mythy jako neino-

vější hypáthesy evolucionistické, Platona jako Danta a Darwina.

xátezi k to.o idealistickému a meditativnímu kŤídlu poesie an-

giiclré, jež vzniklo obrodou anglického ducha praerafaelismem



101 a mysticismem na jedné a velikou historicko.vědeckou kulturou
a filosofick;irm i filologick;im vzděláním na druhé straně. Ale ačko-
liv zná historické tvar5' skoro z profese, nezabarvuje svou poesii
nikdy do krajnosti archaisticky a nepÍeplriuje jí kulturními a lokál-
ními narážkami a symboly, jak vídáme právě u jedné části mladší
poesie anglické. PŤesvšecku ethickou a filosofickou naději, pňes čis-
totu deismu, kter;Í prokmitá mnohifmi čísly poesií pí Robinson-
Darmesteterové, leží pňece na většině zvláštní jemn1f poprášek
mdloby a navy,melancholické tesknotyahoňkéresignace, něco, co
vedle osobních zkušeností a individuálních disposici autorčin;ich
jest podmíněno, myslím, právě velikou kulturou a navršenou
tradicí, velikou erudicí a vzděláním. Na lrnize pí Robinson.Dar-
mesteterové leží bledé, podzimní, ideálně teskné, ale málo vť"elé
slunce a dává jí tu zvláštní smutnou aureolu vybledl]i'ch zlat,
které tiše a měkce paprskují nad vším hyperkulturním diletan-
tismem dneška.

Uvedení této duše ušlechtilé a jemné každ1fm dechem je zá-
sluhou p. Vrchlického právě jako pŤeklad opravdu delikátní,
pokud jsem mohl srovnávat'

Velmi rád jsem pŤekladu básní Ibsenov;Ích do češtiny. Ne-
jsou sice zvláště drileŽitou stranou jeho činnosti, člověk mriže si
pňesn;Í a pln;ii obraz jeho konstruovat i bez nich, není také všecko'
ryzi z|ato, co se ttt podává: ale je pňece dobŤe, že t'u jsou. Do-
plůují viyborně tu velikou conquistadorskou hlavu, vykrajuje se
i r, nich - alespoř v několika nejlepších z nich _ svou ryzí,
pňísnou, velikou a nějak chladně v1imluvnou linií.

Vezměte jen bu zvláštní, mrazem dÝšící a v perspektivu ab.
strakce ztuhlou báse IYa horskgch planich (str. 76). Jak je to
kost z kostí Ibsenov;iich! Básník zleze vysoké hory ryziho,chladntj
objektivního nazírání, zákonné ledové objektivace a odcizuje se
všemu lidskému a intimnímu, vší vášni, touze, citu i lásce. Na
Iedov1ich pláních setkal se s chladnym, suše ironickÝm duchem

abstrakce a ryzího, jen ideového názoru, s démonem, jenž si po-

drobuje stále těsněji básníka. odloučí ho od celé společnosti dole,

od jejích zájmri i potňeb, odvrátí od kostela, a když chce sestoupit

po- čase t'ižen vzpomínkami dolri, do ťrdolí, k mat,ce a milé

ái,,.. - jsou zasypány cesty. Všechen cit zparoduje jako ba-

nálnost a sentimentalitu, a když básník o vánocích v temné noci

zňí s vrcholťr hoňet matčinu ch;iši, i tu učí ho vidět v tonr jen

kl.ásn;il jev, zákon perspektivn;i'

' l-o svítilo, lroŤelo, praskalo v tmách;

v rroc ltŤičel jsem v žalu divém;

r.šak stielec těšil: ,,Nač zmatek, 'straclr?

.Icn starli dr1rn hoŤÍ, ňítÍ se v prach,

tož s l<očkotr,  s vánočnlm pivenr. . .

V Iné lÍsrri, tak moudŤo CIčl, Že nlráz
nrnou pobílral - abych vzal zŤetel,
jak učinně spl fvá na obraz
zá i  ohně a luny pruhov1l ' jas,
jak t i r/rsná l roc r .z; i i i  c lvolr  světo].

A básník podléhá kouzlu tohoto abstraktního samoričelního
nazírání a s v;i'šin této daleké perspektivné ryzosti a abstrakt-
nosti vidi i vdávat Se SVou milou dole v ťrdolí _ pŤežívá ztrátu
nejintimnější. A tu již sám ,,dlafi k oku svine v roury kruh, by
více měl perspektivy.,. Dílo démona abstrakce dokonáno.
Všechny teplé a vlahé city ridolí, života jeho odumŤely v hrudi,
r'šeclro ztuhlo v led, duch zocelen k nesmírnému stoupání na
prahory a ledovce ducha. Jak;i grandiosní symbol básníkovy
činrrosti a jak hluboce mluví k těm, kdo znají velikolepé, často
jako v ledu tesarré architektury jeho dramat.

Nebo vezrněte si politické, vlastenecké, satirické básně
(Vražda Abrahama Lincolna, Píiteli reuolučnimu Ťečníku, Bez
jména a zvláště Len Balonoug list šuédské ddmě' pln;i'sžíravé ironie
i veliké perspektivy věkri), jaká mužná, silná, plná, kovová nota
l'šucle! A jaké opovržení lsti, prázdnotě, násilí a chytráctví
clnešlra. jaky chlacln na povrch a uvnitÍ tim žhavější žár, jaká
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106 grandiosní jistota světového soudu' Nebo všimněte si té straši-
delné vise Evropy v Rgmouaném listě jako lodi, na níž náhle
padlo zouÍalé dusno nudy, tuposbi, nevíry a beznaděje, které sedí
jako upír na lodi plující mrt,v;Ím bezvětŤím noci, v hustém
vzduchu, kde se paňí všecko světlo, a pasažéňi _ st,átníci' učenci,
básníci, umělci _ sní neklidné těžké sny plné fantomri a stra-
chu . . . v tom miasmat plném dŤímotném ovzduší, kter;iim se
šÍňí jako nákaza bizarní pověra, že plují s mrtvolou . . .

Tu z drili slovo zně]o zádurrrčivě;
o stožár opňen zas lechnul jsem zjevně.
Kdos vykiiknul, snad chor)im stiŽen snem,
či v prsou dušen mriry pŤízrakem:
že plujetn s mrtuolou jtÍ uěfím peuně. Str. 136.

Jaká veliká fantomatická a živá vise a jak sugesLivně v slav-
ném symbolu zhuštuje bídrr, nejistotu a děs dneška!

P. Kučerriv pňeklad neumím srovnat s originálem; ale v ně-
kter;fch číslech _ a to právě v nejlepších _ vystihuje, myslím,
sytě a pňíznačně náladu (srovnával jsem v té pňíčině s německ;Ím
pňekladem Passargeoq1im), někde čte se však také dost toporně.

18. _20. července 1B9B

SÚéphane Mallarlné

ZemÍe| básník, jenž vedle Verlaina měl nejrozhodnější vliv
v dnešní mladou poesii francouzskou, vliv Zprvu pňím;i, v po.
sledních letech spíše negativní, ale i pňesto rozhodně a mocně
determinující. Mallarmé jako Verlaine byl zběhlÝ parnassista _

první báSně jeho pňinesl Lemerre v Parnasse Contemporain
r. 1866 - a jako ve Verlaina měl i v něho na počátky literární
rozhodn1f a fascinující vliv velik;i básník tragického paradoxu'
vlastní objevit,el dekadentní psychologie v ňíši poesie, Charles
Baudelaire' od něho lze odvodit šerou, hádankovou, kouzelně
magickou, v tragické stíny vytŤeštěnou masku prvních básní
Mallarméovjch, jeho vliv cítíte v těch jemnych, prolínav1i,ch,
do rozteklého vzduchu jako do roztoku tajemství ponoňen;Ích
veršťt, které jako napjaté niti schytávají v prťrhledné a miho.
tavé krystalv všecko nejisté zvlnění podvědomí a nálady, tuchy
a Snu. Jako Baudelairovy tak i Mallarméovy některé verše pro.
nikaji pleé věcí ostr mi a krut1fmi sondami obrazrj jakoby ryt;ich
nebo leptan;ich, jiné zase mčkce a roztouženě lákají z mrtv ch
věcí tu t,ajemnou a sladkou jich ,,rodnou ňeč.., kLeré nerozumí
ucho hrubého positivisty. Nelze tu ovšem mluvit o nějaké imi-
Laci _ v tak subtilních věcech zni toto slovo obmezenecky tupě
- n;fbrž o pĚíbuzné vzácné vloze jednoho a téhož duševního
tvaru, o básnickych orgánech obdobně vyvinut1ich a obdobn1fm
zp sobem pracujících. Jemná analysticlrá mysl vycítí i tu od-
stíny a zvláštní individuelny ráz, kter1i je ovšem nesnadno pňe.
vést v logick;.i .vzorec, kter1i se však pňesto neméně určitě a roz-
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