
27( i a doce]a ltistot'icky a bibliograficliy d ležito a paráciuje tu jerlnítn, tlvěrrra čÍsl.v,
z llichŽ netrabudete o něm Žáclného názoru' James Tlrcmson zahajrrje knihu a jo
zastoupen pros]u]ou,,I{ynrnou..na bolra,  tvoiíc l  opi log, ,Počasťr. . ,  a známou tt i i r '
ltymnou ,,Rulo Britannia.., nedalelto po něnr Gray také pověstnou E|egil; William
Col/ins není r.ťtbec uvctlen, ač by toho snarl spÍšc zaslouži] ncž leckteré jinÓ jrnéno.
Docc]a nlalott ttkázku tná t,akr! ronrátropi-sec Goldsmith, jenŽ má pro poesii t,akÓ
r 'čtší v:Íznatn. z Burnsa podťrno jc k lasoblanl  po znaInerr iLÓ prác i  S ládkovĚ, zaLo
James Mctcpltcr'son nlá tu většÍ ukázku, char'akteri-stickorr i clobi.c pi.eloženou, a takÓ
Chalterton. Visionái, kreslÍŤ i poeta wiltiam Blake j': ttt uvcden S pietou, ale má,
myslím, charakterističtější notu neŽ ía, z n1ž, zc]c pi.ekládáno, z WaIIeru Scotta vy-
bráno dos| a věci slrrttcčně typické prr.r něho. Z lukistťt ncrrí dost oceně,n Willianl
Wordsuorth, zatoj poeta lralucinace Coleridge' jchoŽ vět'ší vršci máme v pŤcklatlt)
Sládkově, charakterisován s láskou, a spravedlivťl r.oltabilil,ován také SouÍlle, i stra-
nou stojící W. S. .Landor.  Z Moorea por l r ina jsott  s labší čísla,  l r lavně z , ,NaLiorra l
r\it.s.., a někde pňíliš volně pi'eltlát-láta' Ryrona a SheIIege jc ovšertr těŽko charalt.
teri-sovat na tak nlalé ploše, ale poilaiilo se to 1iitce, alespoli částcčnč. PÍeklad
obou těchto vrcholit anglické poesie jc svrchovaně nesrradn$, zvláště Slrelleye, jorrŽ
pi'imo hĎÍ v oťnamenLickém bolratsl,ví metafor a z je|nŽ slov, duchovitr) lehkyclr,
sprchne pi.i nejslabšíItt tlotyku }tned fluidutn. Pan pitekladatel pracova] sc sliutečnou
pictou a podai.ilt sc rnu nrnolrá pasáž - ale nčkde jc posurrrrt.t.erš, tlva a origirr l
jo j iž zes laben'  . fak l , i 'eba pŤeklact první,,Stanzc. .  (spencerovsl ié) , ,1 lsanÓ v c l rvÍl i
slísněnosti blízko Neapole.. je celkem štJastny až na pi'cclposlední a (lrlavIrč) poslcdní
r'c.rš sLl'of}', ktery zničil rozčloriÓIrÍ origitrtiht a gr.arlaci v.vstultrior.anélto tlbrazu:

' l 'he 
sun is  warnr,  thrr  sky is  c lear,

'l'he \\a\.cs are tlancring fast and bright;
Rluc islt's and snorvy mountains rreal
1.he purple noon's transpaťent l ight:
The bleat l i  of  the moist ,  ca l th is  l ig l rL
Aťound its unexpancled butls;
Like many a voice of one deligh{,
' t 'he u ' inr ls ' ,  the birds ' ,  the ocean f loot ls ' ;
' I 'he 

c i ty 's  voico i ise l f  is  soft  l ike Sol i tudo's.

\ '  p ie|<lat l t .  1t .  \ . rchl ic l tÓ l lcr:

Je sluncc Íeplé, čist1f je l'ztlur:lr,
a vlny ti.p1tnÓ tryskont hrají,
tlstr'ovy ntodré, sněžnyclr bor krtrlt
v naclr poledne so oblékají,
c|ech vlhkj země krouŽí v taji
liol pollpat snícÍch posavad,
sta }rlasri, jež se proplítají,
pták' vÍtr, moie, města hluk a chvat
jak s ladkost Samoty jsou ptny l rrznl lch vnad.
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l l i lá, poctir'ri a.qrdečnťr l<rrihal Clověk Se v ní lioupc jalio v lázni a brouzdťt
jat<o v jarnÍ trár'č' Bez pret{rnsÍ pojatá a pror'r'tlená, ale piesto trebo snad troclru

i proto v cetyoh partiích umÓlecliy čist:i a plnťr' .Tsou to l.zpomInliy z rodného bťl-

Snll(ovn kraje, z jižnlclr Čcclr, z Vodťranska, a všecko nlll v tÓto knížcc zv]1rštrrl sti'í-

brnÝ nč.jakÝ akcent, pocÍ,i\. lrrudnÍ tÓn. ZvláštnÍtn širok1l.ln a IněkkÝln' opravdtl
cpick:ím tokem vypravuje autor o své dědině, rodnÓln stat,ku, tlědovi a otci, piÍ.

lltrzn 'clt i sotrsccleclr a všecl(o má takovou tichou a širokou pi.itom linii, takol'i1
slavnj svátečnÍ obrys - a je lro docÍleno bcz vŠeho vnějšÍho olrtlostrojstvl, jen

1rotthou pocsiÍ věcí a clějri. Jaké nezapomentttelrrÓ figrrry r'zkiÍsil tu aut,or, jak krásně
a pevnti stojí pi'ctl nánii, jak molrdI'c a h]uboce a teskt-tě šeÍ.l sc jim zrak, jak sytě
a oblaznii, vylírojeně lrovcrl.l, jaliá svá, sanrorostlá v lrč a posvěcení leŽí na jiclt

ili ' leclr! Árrtor dává jirn Žít pŤcrl námi nejen jiclr individttrlln1i i srdečnf Život, alc
|trké právě otrccn a rodov1l.. Staré Íády právrrí a SpolečenskÓ, staré cltětrí selské
a opravclu českÓ, světovf, náboŽenskl/ a obecnlÍ názor jich selské duše otvír.á pied

\'ámi autor a vykládá je tak prosťé, klidně a pravdivč, Že se rozevírá pÍed vánri
Iráš národni typ v takové disíingci a nobleso tluševnÍ, v takové duclrovÓ plnosLi

a srdečné jadrnosti, jak jste se odvážili snít jen Vc vyvolcnyclr clrvi]kách. Autor
ukazrrje všude náŠ vlastnÍ r.íz proti zápatlnínru a něrneck mu a činí to se.t'zácn1/n
trItlěnínl, umÓním opravclrr psyclrologick;fn a soc-io]ogickfrn, prost;y'm všeho novi.
IláŤsk ho bombastu a jalov:Ích šor'inistickfch Írázl' A to jc to nejkrásnějšl na knizc
p. Flolcčkově, toto uměnÍ prostého, bílého, tichého slova, které padá do \'ěcÍ a lidí
jako slunečn;y' paprsek, otevírá je a prozaÍrrjo do jiclr ryzího nitra a vlastnl čis[ě
rlrrchové a srrlečné poclstaty. Ttr dovede dobft pan l{olečck i vŠude tam, kric sc
jiní prar'iclelrrě zastal'ujl na povr'chu a srrrov1/'m l'nějšin-t materialisnrem nahrazují
r'nit,i.rrÍ tvťrrčí pŤÍčinné pochotly. Kniha zaujatá vroucnč a oprar'dově problémem
národnÍn - ale zp sobem svÓtlfm, širolt;/m, bez scntimurtality i baťbarstvÍ, bez
ÍlázÍ a fikcí a sloveln - bez politilcy. I(niha vi.olého duclra a jasnťrho srdce _ dobrťr
:r vít,an:i ntim, zvláště takÓ proto, Žc pi'icházÍ orl spisor.atele sl,nršÍlro, kter sc jÍ tak
pi.íznivri odlišujc od svého kruhu a okolÍ.
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V serii ,,l<rálkycli dějin světovych litertrl,ur.. vytlur'anfclr znátrryrrr Íilosoíeut
a literárnÍrn lrist,orikem anglicliÝn Edmundenr Gossctn .r'ychází tcnto stručnf pi.e.
lrlr:cl dčjin českrlho písen.rnictví, Sepsali p. Fran|iškem ltrabětenr l.iltzorvem, pokutl
rltoltt-t postludit, s pictou i s pěknou zna]ostív17sledkri tnorlernlho, lttitického bádání,
jtrsně, pr hlednč a se stál1fnr pouliazetn nebo analogii, pokud jen možno, k anglic.
k1y'nt porněrťrm a věccm, aby tak anglickf čterráÍ snáze vnikl clo odlehlé látlty.
Clrvála La ptatí však spríše pro s|,ar.šÍ doby česliÓ litcratrrry, kde stačí a pť.cvlridá
ltte1,lrt.rt]a íilologická Irad litcrárně estetickorr a psyclrologickou, jeŽ se stávají nevy.
l tnrrte ln;/ 'm posttr láterrr  pro bai late le v s loŽitějších a or1l išcnějšíclr  ťrtvarec lr  r lob no.




