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Yfbon z básní SÍephana Mallarnré

Na druhé sbírce p. z Lešehradu dá se ocenit LoLéŽ, co na prvé,
o níž jsme již v tomto list,ě referovali: rizk;i, drobnjl, melancho-
lick;f, marn;i a rizkostně tesknjr, piitom měkce zčeňenjl a hravě,
s elegantní lehkost,í nanášen;i tÓn krátkého dechu. Básník hraje
si s t;imiž trochu uměl;imi, monotonními náladami, rozpiádá
je jemně ve své citovosti, rozprašuje a stírá pak sladce jejich
rozcitlivělé bledé, ale harmonické sloky, dj'chá je na desku své
ilusivnosti: všecko hra, elegantní a dist,ingovan;i, ale uzoučk1f
a monotonní artismus, kter se dá snadno provádět v tom zá-
větňí a bezvzduší, v tom mrtvém' zalehlém, tichém chobotu, kam
nedolehne žádná vlna a žádná bouÍe a kde sní p. autor o lítost,i,
že kdes venku, mimo, teče čas a prchá chvíle. Prot,i první knížce
je vidět na této jen, že artismus p' z Lešehradu se stuprloval:má
již svrlj ceremoniel, svoji pompu, svoje trÓpy, a nemáJi ještě,
opatňrrje si je, kombinuje a sestavuje rekvisiťy k němu, Mnohé
pňenesl si p. Lešehrad od zemňelého Hlaváčka, jeho stin padá
s druhého bÍehu na některé nejtišši a nejhlubší partie jeho deko-
rací, ale ten vibrující podložen1i t,imbre tomu chybí, a ten také
Se p. z Lešehradu hned tak nepodaŤí. Neprominutelné je však, že
p. autor pojal do své knížky t,aké několik čísel sensibility a senti-
mentu velmi banálního, pŤíleŽitostného a vyčichlého; ty prozra-
zují také, že i pod chocholatějšími obaly mriže se kr;fti parfum
zkysl1f a lacin1i _ a to je domněnka velice trapná a ničící ilusi,
bez jejlž ochotné obětavosti všecka taková ťrzká a mdlobná poe-

sie vyjtle naprázdno. Jedno z nejzajímavějších čísel knihy je

vodní fragment: několik veršťt, ale vrhají jako v1iheĎ barevné,

krvavé pruhy, které špatně harmonují s melancholickou šedl

knihy. ,,Žemé touze dračí žena nepostačí..čtu tu, ale ve vlastní

knize není ani dost slabé echo tohot,o taktu a liší se také tak pod.

statně a cele od vfrazové a dikční man-iry p. z Lešehradu, že
náleží asi jinémrr autoru, jehož jméno snad nedopatŤením p. autor
neuvedl.

PŤeklad některfch básní a prÓz Mallarméov1ich, jejž vydal
také v poslednl době p. z Lešehradu, je básnicky a literárně skoro
bez ceny, má nanejvj.š v1ilznam informační a pomocn1i pro ty,
kdo chtějí čísti Mallarméa v originále, ale nestačí na to sami
a potňebují sem tam pÍi složitějším pasu gramatickém a syntaktic-
kém vťrdce a rady. o uměleckém a básnickém v1fznamu hádanko-
vitého básníka neudělá si nikdo podle pŤekladri p. Lešehradoq|'ch
ani trochu pňibližnf názor: pieklad je fitologick1i (a ani v tom
směru ne všude dobrj.), ale ne bdsnickg.Pan z Lešehradu pňekládal
LoLiž prÓzou' bez rgtmu a rgm , slovo za slovem, puntičkáňsky,
se vší topornosti t. zv. slovného věrného pŤekladu. Tuto monstru-
osní methodu pŤekladatelskou není tŤeba ani porážet: umělecky
a básnicky cítící pÍekladatel vyhne se jí vždycky a brzy bude
žít, jen jako doklad kuriosnÍho nevkusu' Nejpodstatnější živly
básně: rgtmus, srdce básně, jejÍ let a vnitňni zákonn;f život,
a r!m, její ornamentálni a konturov;i element, odhazujÍ se a pak
nemá z toho vyjíti než prÓza, d1ichavičná, barokni, násilná prÓza,
nakupenina neučleněn;ich obrazri a figur, kt,eré měly v básni své
odstíny a světelné valéry dík rytmické členitosti, dynamickému
paralelismu a koloristice r;Ímu, ale nyní leží jako otlučen ma-
teriál k dekoraci péle-méle na jedné hromadě' Tato methoda ne-
zachovává z básně nic více než její obsahov1i a logick1i nexus'
kostru z ce|é živé figury, všecko ostatní, svaly, pleé, barva, pohyb,
tanec pŤijde nazmar. Ale nejsměšnější již je, chtíti pŤekládat ÍolcÍo
- touto pedantickou, školáckou methodou básně jako Mallar.
méovy, které nemajt vribec skoro žádné pevné logické a obsahové



kostry a které na mne prisobily vždy dojmem mnohotvárn11ich
proměnn1ich medrls, kde všecko je kouzlo pohybrl, hra barev, lom
světla, jiskňení koloritu, muselíny stínťr a mlh! Absurdnost tako-
vého počínání je vidět nejlépe na pokusu p. Lešehradově, kter1i
snad na něm pňestane a nebude ubíjet svťrj čas a talent v tako.
vjlch marotách.

Nemají se tedy básníci vťttlec pÍekládat? Ne, k tak radikální
skepsi nedocházím. Mají se pňekládat, ale rozhodně ne touto by-
zantinsko-scholastickou methodou, již dovede snést, jen duše
docela prozaická a stŤízlivá, které uniká podstata poesie. Mají se
pÍekládat, a|e rgtmtcky a (kde je organicky dán a podmíněn)
i rfimouaně. Starší pňekladatelská methoda česká je v jddíe
správná, ale hŤešila také byzantinismem a pedantismem. Myslilo
se, že si pŤekladatel nesmí pÍidat nebo ubrat, ve verši stopu, ale
uŤiznout korunu nejvelkolepějšího obrazu směl beztrestně! To
je druh1i nonsens' stejně nesmysln;i? jako byl první. Nechápe se,
že |ze po pňípadě i s pfeměněnim ryLmu (zvláště jsou-li si ja-
zyky, z něhož a do něhož se pŤekládá, vzdáleny metrikou) pŤe.
loŽit básefl, a zachovat v ní všecko dynamické i pňedstavové
a náladové kouzlo originálu' Neprávem vysmívan;i a tupci ne.
chápan;.i vyraz píebasnit má tu svťrj krásn;i a pln1i smysl: ano,
báseů se musí píebdsnit, ne píeložit (mechanicky) a píebasní se
ne tehdy, když se najde za každ1il element stejng a tgž (t'o ne|ze
často, nemá-li se ztratit hodnota, smysl a v ně originálu), n1ilbrž
obdobng, koresponduilcÍ v druhém jazyce. Ano, básník musí báseů
píebasnit, t. j. musí si cel;i. obsah její látkovj., obrazov a emoční
pňipodobit a strávit - a pak suaÍit, roztauít v sobě a stvoŤit
plngm nougm urhem nov1f titvar obdobn1f starému. Nebude nikdy
stejn! ve smyslu filologickém a matematickém, musí mít ale
Louž celkouou ínlonaci, tyž var a dech, kolorit a vrini. Nebude se
kr;i'ti s originálem slovo za slovem ve verši, ale sÍil jejich bude
stejn1i. Na slovech, tŤeba sem tam pozměněn;Ích, bude |ežeL Láž
vrině, totéž fluidrrm, totéž obrazové, duhové, transparentní
kouzlo, budou stejně věrn1imi posly jako v básni pťrvodní, stejně

oddaně otevírajicí brány a věŽe k stejně dalek m, čist1fm a dní-

cím se perspektivám a obzorlim. PÍípady, kdy se to plně podaŤí,
jsou opravdu vzácné, ale ne nemožné, jak ukazuje pŤíklad ně-

kolika našich pÍekladatelrl ze starších. Podaií se to jistě i mla-
d;inr, až opustí filologick1i lineál (jímž, nota bene, ještě často
velmi špatně vládnou) a pŤidrží se lepší a věčnější učitelky -

oddané tvoňivé, v lásce všemu se pŤipodobující Inspirace'




