
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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r08 hodně, jako zvláštní timbre a tÓn nástroje, cítí. V toto první -
parnassisticko-dekadentní období tvorby Mallarméovy, jež sáhá
asi do dob osmdesát;fch _ spadá celá ňada lyrick;fch arciděl,
básní plnÝch lahody a kouzla, harmonie i reliefri, toužně snivého
a královsky teskného koloritu, kberá na mne prisobí krásně ňe-
zanou linií a slavně narlechnutou, bílou, ideálně rozprchlou a vy.
záňenou aureolou jako nejčistší hlavy zemŤel;Ích vyvolané roz-
touženou duší za soumrak , kdy hasne den a nerodí se ještě tma.
Náleží Sem - jmenuju jen zběŽně a namátkou skoro - ta har-
monicky dechnutá a jakoby z páry a hudby stkaná Suětice, ,,hu-
debnice ticha.., která jako by se snášela pňed váš cluševnizrak
s gotického okna bíl1im naivním letem holubice, náleží sem dále
to kňehké vi|i Z jeuení, z jehož,,špatně zavňen;ich rukou snčŽí
bílé kytice vonn;Ích hvězd.., náleži i to teskné, do violy zladěné,
ideálně měkké a marné číslo Soupir. A dále: Les Fleurs, k|eré
zpívá jako varhany čist1i, pravěčn1i smutek st,voňen;fch světri
a jehož vlny stoupají melodicky a slavně jako pŤíboje mladého,
včera teprve stvoňeného oceánu.

A na opačném pÓlu zase ty kňečovité, zoufale zlomené' do
t,my a věčna vytňeštěné, jako jek trub a sykot vrouci krve zně-
jící hymny peklu a osudu - takov1i sonet 7é, kterd je ktidna,
jakob;l do černého mramoru tesany' takové vfkňiky srdce, iímž
hrají jako míčem bolavá Real i ta a pňedurčená, usouzená ldea.
které se tiese na houpačce zavěšené nad propastí a cítí hrrizr'r
,,padat pro věčnost,., , Le Sonneur, Azur, oltna. A všecko synthe-
tisováno v tom ohromném, tragickém, jako michelangelovská
socha rledokončeném a tínr osudnějším proto fragmentu, jenž
nese jméno Herodiadg a jenž je sám symbol toho tragického,
k nejvyššímu napjatého a v nejvyšším zrazeného spění, jež bylo
r idělem Mal larméa. Ano, tak jasnovidně, tak prr ihledně jako led
zrcadla, pod nímž leží celá minulost a všecka budoucnost, SYm-
bolisuje je v této ženě, kt,erá je stin a hádanka Krásy, Krásy
neužitečné a nrarné, bez cíle a smyslu, která jen pro sebe chová
,,nepoznany lesli a marné tajemstvi.. své bytosti, jež se neodlralí

ani vzduchu v létě a jež miluje ,,děs, b1iti pannou.., a cíti ,,ve
svém neužit,ečném těle chladné jiskňení.. bledé ledovcové Noci'
Všecko kolem ni je zde jen proto, aby ji zrcadlilo, nic ko]em ní
nemá samostatnou hutnou realitu, je proměněno jen v zňídl1i
zrcadlivj' bezpar;i vzduch . ' ' ,,Ó kouzlo poslední, ano, cítim je,
j sem sama!"

Zde je cel osucl poesie Mallarméovy. Básník osamocoval Se
stále víc, odlučol'al od ristňedí, objektivného, všecky obklopu-
jícího života, dárce emocí a šiňite]e jeho. Vystupoval stále vÍc
z tohoto media společenskosti, stoupal stále v1iš do ňidšího vzdu-
chu, do ve]ehor Absolutna a ryzího Symbolu pro Symbol. Všecka
relativita, vzt,ah a ťrčel pro něho zmize|y, chtěl podávat básnické
absolutno vysloveno absolutnem obraz , svět Ideje vyhnat
v hrot a spojit ho v jediném bodě se světem obrazu a dojít tak
k absolutní, hermetické, Ťekl bych, synthesi.

Mallarmé byl obětí své ideje. Ji oddal se s tak heroickou
a krajní samoriče]ností, s tak r'elikou a ryzi drisledností' že je jí
málo piíkladťr v moderních literaturách a že každ , i když ne-
souhlasi se vším v tomto druhém ,,sibyllinském.., jak se mtt ňí-
kalo, období jeho tvorby, musí pŤesto cítit k němu hlubokou
rictu. Každj', kclo zná tragiku umění, kdo zná v umění ty nej-
jímavější a nejryzejší smrti z poctivosti a drislednosti umělecké,
rnriže se tu jen hluboko sklonit.

Mallarmé vedl drisledky ze s.,'é ideje a nelekl se, zdály.li se
lidem absurdní nebo nesrozumitelné. Jeho idea byla veliká: byla
to symbolisace celého světa slovem, byl to titansk;i pokus, vy-
luštit smysl a podstatu světa z vyznamu a umělecké filosofie
slova. Ideál Mallarméťrv byl parnassistick;i princip proveden1i
s krajní, rigorosní a fi]osofickou drisledností. Parnassistrim, jak

známo, platila slova již mnoho ne svym logick1im v;|.znamem,
a|e sama o sobě, svym krásnem formov;im a dynamick;im. Mal-
larmé snil o pŤibližení poesie hudbě, o mluvě stejně absolutní
a sugest,ivní jako symfonická, o celém světě vzkÍíšeném v mag-
net,ické bytosti slov, v nekonečném množství jich v;fznam



110 a kombinaci zvukov;ich i smyslov;fch efektri v nich skrytli?ch.
Byl to ideál absolutního umění, ,,umění pro umění.., dnes hriňe
chápaného a nejapněji pomlouvaného než kdy jindy, doveden;f
do posledních, , ,paradoxních..,  jak ňíkají šosáci ,  dr is ledkri .  Mal-
larmé byl r'enkoncem ,,v;istňední.. a ,,upŤílišoval.. rozhodně, jak
ňíká q|'born1ii Hellťrv prostÍední člouěk.

Miloval nakonec slova pro jich možn1i smysl více než pro
smysl prav;i, jak se o něm dobŤe ňeklo. A tak došcl k poesii rvze
essenční, k poesii bezvzdušně skoro harmonické a melodické,
kde podával jen destiláty destilátr1 a metafory metafor. Některé
básně jeho z tohoto druhého období, jež vyneslo mu pÍezdívku
,,auteur difficile.., prisobí na mne doj mem samoričelnjl ch arab es ek,
kde je sice mnoho invence a vzácného rozmarného kouzla. kde
lineová ornamentika a bohatost metaforické obraznosti je pŤímo
h;iiŤivá, ale kt,eré pňece nechávají člověka chladn;fm, poněvadŽ
krása jich je bezpňedmětně absolutní jako krása ohĎostroje. To
neplatí ovšem o všech básních z druhé periody. Ne, jsou mezi
nimi _ zvláště v některjrch sonetech _ partie plné veliké ka-
menné' Ťekl bych, architekturní grandiosity a velikého opravdu
sibyllího gesta, prorockého trinu a Lěžké, orientální, hrťrzně
krásné draperie. Ale - zvláštní věc - ta teplá, podmaĎující,
fosforeskující sugesce prvních čísel z nich nějak vyvanula, ta
,,ňeka purpuru a vtiní,.. na nichž se vznášely kdysi jeho ,,zlaLé
galéry, krásné jako labutě., a jež houpala a oblévala také jeho
básně, ta tu opadla a do tmy trčely jen bizarní stavby nedokon-
čené a chaotické, pomniky ticha a mlčení, osudu a náhody.

Nedokončené a chaotické, poněvadž všecko, co máme z dru-
hého období Mallarméova, není dílo konečné a celé, nfbrž pouhé
kameny k němu, fragmenty a riryvky, ,,několik uboh1ich rozpt1i-
len1fch listťr vyrvan;ích morosnímu životu nějak;imi nárazy větru
z dálky... jak sám se o nich vyslovil. x{allarmé utvoňil si o umě-
leckém díle nakonec názor tak abst,raktně grandiosní, že ho ne-
mohl realisovat ve svém životě rozděleném mezi starost o živo-
byti a práci literární. A nemohl by, myslím nikdy, i kdyby byl

mohl žíti jen život ryze literární. Kniha (psával ji s velkou po-

čáteční písmenou: Livre) měla b1ft tak absolutně dokonalá a ve

všech srněrgch zcent,ralisovaná, měla b1ft tak matematicky int,eg.

rální: rytmicky, ideově, komposičně i v1irazově, že nebylo času

ani sil pokusit se o realisaci tohoto snu. Nevíme, co pť'inese pozri-

stalost básníka, ale poesie porriznu posud uveŤejněné jsou jen

stavebními kameny k tomu ]rrálovskému chrámu ryzího Abso-
iutna.

A snad konečně _ takové jsou paradoxy v životě uměleckém
a tolik platí i tu jako jinde nevypočítateln1f osud a neuvědomělé
podvědomí _ je pro Mallarméa dobŤe, že toto sněné své Dílo
vlibec nerealisova]' Je nám tak alespoĎ dražší. Jsou nám dražší
a bliŽší i jeho pozdější věci, poněvadŽ nevyloučil z nich tak život,
jak si sám piál. Cel;f osud jeho je nesmírně typick1i, krásn;f
a hlubokf symbol. Cel1i jeho Život byl zápas mezi spontánností
a dojmovostí, mezi životnou náhodností a metafysick;.im, krajně
ričelnym a uvědomovanym absolutismem, spekulativním apri-
orismem. Začal jako basník, velik1i, podvědom , náhodn , temn1f
a teskny, a cht,ěl skončit jako racionální, všecko vypočítavší
a rozŤešivší, plánov1i a samoličelny umělec, Spontánnost, dojmo-
vost' náhodnost a osudnost živoba, temny, nevypočítateln;f,
dobrodružn;i jeho tok měl nahradit jasn;i, pr zračn , rozumově
vybudovanj.Intelekt. osud a náhodu chtěl odstranit z díla bá-
snického a tím i život - to bylo pr,rslední slovo jeho ldeje'

A]e neodstranil - a na štěstí snad, opakuju. Velikou dobro-
družnost a náhodnou slávu, tu vlastní hrťrzu a tmu života, ty
pravé vody, z nichž žije poesie a na jichž bňezích kvetou její
kouzelné květy, nenahradí nikdy systematičnost a racionálnost,
jak se domníval jednu chvíli, tuším, N{allarmé, sveden lr tomu,
zdá se mi, hlavně tím methodick;ilm rozumáňstvím, jímž je na-
pojena pŤedrnluva a v klad k ,,HavranÚ,. Poeoutl, toho Poea,
jehož byl pňekladatelem a zbožřovatelem.

Ale právě jako sláva Poeova i Mallarméova je podmíněna
ne jich rozumovym absolutismem a theoretick1im spekulativním
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112 Soustavnictvím, n;fbrž píes ně a mimo ně Lim osuclovÝm, temn1fm
a dobrodružnjrm, teskn;/m, život,ním a proto nevysvětlen;Ím
a nevysvětliteln1fm, co je tu pňes všechnu dedukční bystrost
a rozumovou dialektiku. A toho je na štěstí tisíckrát, nekonečně-
krát víc, než sami tušili a než je rr jin;ilch, daleko bezstarostněji,
pohodlně a beze všech zdánlivě zbytečn;ilch skrupuli a bolestí
a hlodri tvoňících.

A to je právě jej ich , ,štěstí.. .  osud.
Tím kontrastem s rozumovou tendenčností. s ričelnou a dobňe

míněnou, do krajnosti hnanou logikou vyniká teprve jak náleží
grandiosně, hrozně a slavně podvědom1f a bezvědomy ŽivoL,
a měňena rnalostí a ubohostí rozumového plamínku lidského
hloubí se teprve a černá jak náleží temná jeho propast.

Jeho tmaqf a slavn;f stín padá i na poslední básně Mallar-
méovy, jež chtěl vyrvat z jeho dosahu a moci, a halí je také ve
svrij ohromn královsk;f plášé, právě jako naše malá nepatrná
id a _ sbližuje je tak s námi. Proti němu, pŤes něho'

Chtěl stavět vysoko, stranou života' daleko mimo vliv a pňí-
boj vzduchu. Chtěl stavět vzduchoprázdné stavby, vyfiaté z obec-
n1ilch zákonri tíhy a vzduchu, nesloučené s krajinou. Ale i tam
vnikl vítězn;f vzduch, pňeměnil a pňemění jejich tvary a linie,
oblil a oblije je ještě svou atmosférou, nadechne sqilmi tÓny,
omyje a splaví, odstíní a Zapne v nekonečno.. p"..p.i.tivu celé
krajiny, v její danou a neodb-vtnou, osudovou architekturu.

Nebude prisobit tinr, čím myslil a chtěl, ale tou tajemnou
a neurčitelnou pečetí, jakou vtiskne na čelo kaŽdého z nás hlavnÍ
a .n.ejpodstatnější Spolutvrirce a Spoluvinník všeho, jemuŽ se
|olik uh bal, ale neuhnu|: Žiuot,

VihÚor l}yk: Síla žÍvoÚa - Karel Kamínek: 113

Hasnoucí svěÚ|a - Em. š|.z Lešehradu: Snrutné
kraie -. Beneš Griinwald: SrdeeI|L i hosrnem

Hoiká, zrazená, zotrfalá, mst,ivá i ironická, pathetická a tra-
gická - tak stále rozhodněji tuhrre linie básrrické hlavy páně
Dykovy. Dár'no nerněl jsern v ruce lrnihu l;'ril iy, v níž by bylo
tolik vnitňního varu, tolik bolestrrého pňemetného paroxysmu'
tolik kŤeče, z|aby, žluči i hoť.e a zoufání _ a tolik krilsné' opravdu
symbolické tragiky a grarrdiosity gest, linií i rrálarl pňi vší vnčljši
a zt]ánlir'é tŤíšti a rozervanosti. Pan Dvk je z nejmladší rraší
literatury člověk snad nejoriginálnější, nejpoctivější a snad i nej-
silnější. Každ1fm zprisobenr člověk bolest,ně a zhluboka pracu.
jící, temně a skŤípar'ě smílající si na srdci všecko kameni, které
rrasbíral na své české cestě. odtud rrčkde zatrhliny a uzle r, jeho
verších, jinde jich abruptnost, jirrde skňipol, a barolrnost -_ ale
talré často linie tak slavně a ryze velikti, obrys tak královsky
tragick]il a vroucnč dechnut;i, aureola tak bledá a vroucnč mlčíci,
jalrá mťrže se zavěsit jen na hlavy zmučetté horečkanli vlastního
bytí. \Išude, kdekoli nitro je rytíňslry a věrlrě dáno do služeb
poctivosti, musí si toto na]ézt komplementérní hoclnotu r'e vy-
razu, dikci a stilu, a tou je symbolicklr velikost a vykvašená
bolestIrťr linie tragiky' A tomuto lratexocherr uměleckému cíli
pňibližil se v druhé své lrnize p. Dyk znamenitě. Nesmí nás
nr1ilit ňada čísel násilnč strŽen;ich a rozrušenych, v nichž proces
krystalisace, stilisace a umělecké typisace byl násilně a zlobnč
nějak porušen a v nichŽ autor blíží Se Svou ironickou lrňečí, která
protrhla všecky hráze, k uměleckému nihilismu a jírn snad ještě
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