
126 k téže v.]fšce. To jest jediná vnitÍní metoda, kterou se musi ŤídituměIec-krit,ik pňed velik;1im typick1im zjevám u*cr..r.y- ; ̂ ,a-kladní vada p. Borova jest vio*jz. ji posud 
" 

t";á;iípadě
nenalezl a neovládl.

K této kolísavosti arrehotovosti pť'ispívá značně i piíliš pestry,látanf.a neklidn styl autorriv, ktery rve a trhá své postŤehy,analogie a pŤirovnáni z rttzn!.ch dispárátních světťr 
" 

,t... elyk|qněii.i jednotněji psal, bude *u.it snažit se p. Bor i klidnějia hlouběji pozorovat a jemněji odvažovat;jeho ozdravení mohloby zcela dobÍe vyjít od tohoio bodu zdániivě jen 
""o;.r.""or'".Jest pravda, že tohoto. ozdravení bylo by treba i ,'.;.J"o*uz L. zv. pŤedních essayist ; u nás prevládá a".' t."tJ p..t"y,strakat1i' styl a bjvá pokládán za zvlášt,nÍ znak modernosti.Vpravdě nejde však o modernost, n brž jen o mÓdnost velmipošetilou a-pomíjivou, Takto psávali 

"cr.t.ri 
mladí 

"utori 
v Ně-

T.:kY pŤed desiti, patnácti tety _ a vystonali se z toho: dnesjest styl ten v Německu moŽny již jen v provincii. o Francii,této zemi opravdové stylové traai"e 
" 

t.uttu.y, vribec,'.*Ň*;zde bylo a bude něco takového vždycky prostě nemožné. Tedyv tom směru Ieží ozdravení p. Borovo. i-p. Bo" pŤi dobré v lia snaze mťtže je nalézt: má k tomu i vědomost,i i vlohu. 
-

Bichand JeÍteries: Pňíhody mého srdee

Kniha vzácné hodnoty byla v těcht,o dnech pŤivtělena naši

literatuŤe. Kniha, jejíž pověst, tÍebas již evropská, neodpovídá

posud plně její vniirni hodnotě, která jest prostě v.1isostná sv1fm

Llud..,,. Jefferiesovu Story of my heart - česk1f pňeklad velmi

nev stižně píše ,,PŤíhody..: pňíhoda jest cosi vnějškového a ne-

odplvídá ''it.t".ít rázu knihy JeÍferiesovy tak zcela vnitŤnímu

a bezdějovému - objevila moderním literárním kruhrlm pev-

rrinsk;im snad až krásná studie Ellen Keyové, otištěná německy

po p",,e v t deníku Die ZeiL, později ve svazku Essays u Fischera

v Berlíně 1899. ostatně i Angličanrim jest znám Jefferies spíše

iako malíŤ pňírody - pravda, malíŤ rižasně jemné intuice a kou-

zelně měkkého slova - než jako autor této krásné rytmické

hymny v prÓze, hymny na mohutnost té tajemné síly, které

.uto. i.,' nerad rika duše a již by raději jmenoval Psyché a již

náleží nám teprve vlastně objeviti, neboé JefÍeries sám na konec

své myšlenkovo básně pÍiznává si, Že ,,neví posud nic, že není

ještě ani na počátku...
Hymnem na nesmírnost pňíštích možnostÍ a zqfšeného du-

ševního i tělesného života jest kniha Jefferiesova, kniha duševní

odvahy, byla-li kdy která. Básník ciL|, že jsme posud ne dále neŽ

u p..,.,i.h písmen ábecedy kulturní, Že za dvanáct tisíc let byly

vysloveny-první tÍi ubohé ideje, že Myšlenka má-možnosti,

o nichž .. lid.- posud nesnilo. Jeho touha po nesmrtelnosti není

mnohem víc než hrub1/m obrazem pro tuto plnost života, kterou

by chtěl píti, pro tuio nenasytnost moŽností, torem a metod,



128 která jej obléhá, posedá a mučí. Tuto nesmrtelnost musí si č]ověk
dob t na nepŤátelském, nelidském a protilidském vesmÍru, a sice
dobft činem myšlenkovym, činem odvahy a lásky; čIověk má
právo na štěst,Í, na nejplnějšÍ štěstí těla a áuše, a nic neodsuzuju
t,ak autor jako askesi ve všech jejích formách. ťniha Jefferiesova
jest jedním z nejhlubších, nejpromyšlenějších protest proti
kŤeséanstvÍ, a šíŤe proti každé*.' th.i.-u. Jeho obžaloba božství
pŤipomíná Shelleyova Promethea nebo Schopenhauera; jeho
t,ouha pŤekonati Boha a nahraditi jej čímsi vyšším a lep!ím,
Nietzscheho. ,,Modlím se usilovně, abych našel toto něco, Iepšího
než Brih. Jest něco vznešenějšího, vyššího, více dobrého. To
hledám, k tomu pracuji, o tom pňem;.ištím a za to se modlím.
NeníJi konečně nic a mé duši jest, zhasnouti jako plamenu, pňece
i.potom myslil jsem tot,o, pokud žila. Vší silou sve existence, vší
silou myšlení, mysli a duše modlím se, abych našel tuto Nejvyšší
duši, toto nad božství větší, toto lepší ''uz nnh. Dej, aé žiji nej-
hlubší život duševní nynÍ a vždycky touto duší. Z nedostatku
slov píši duše, ale myslím, že jest, to něco nad duši vyššÍho...

Kult ňecké krásy a ňecké smyslnosti žije v Jefťeriesovi. Nemá
kŤeséanské podezíravosti a kňeséanského opovrŽenÍ ke smyslrlm;
jemu. bohaty a pln;ir život smyslovy jest podmínkou života du-
ševního, splyvá mu s ním, jsou jedno. Ďor'íty a pln život smyslrijest mu život, posvěcenf a svaty. Kdo buáe .t,tiii 

"o"-noženíživota duševního, musí chtíti i rozmnožení a stupriování života
těIesného. JefÍeries má kult lidského těla, jako jej mohl mít,i jen
vrstevník ňeck;irch gymnasií. ZbyLky Ťeckych soáh i',spi.uji lejk básním prÓzou, nad něž nic krásnějiího nenapsal veršem Keats.

Tímto ku]tem krásy a smyslnásil byl jefferies nečasovy
v Anglii a stejně nečasov byl i svou nechutí k mechanickému
v1i'kladu světa, svou nevírou v Spencerovskou theorii v;fvojovou,
sqÍm kultem náhody a svfm odporem k práci. Jefferies věclěl,jak rádi pracují lidé,.poněvadž práce zbavuje hrrizy mysliti
a hrrlzy tvoŤiti myšlenkově a iniciátivně, hrrizy rozhojovati se;
práce jest jakési opium Z1nadu. (I v tom nalezly by se obdoby
mezi nÍm a Nietzschem.) MáIokterá kniha odkrfvá tolik speci-

ficky moderních pňedsudkri a tak nemilosrdně. Málokt'erá kniha

jest trávena ohněrn prometheovsk;.fm tak jako t,ato kniha J9Ífe-

riesova. Jsou v ní strany, jimž obdobné v touze po pňíští vyššího

člověka, opravdového pána země a strrijce nesmrtelného kvasu

krásy a št-ěstí, napsali, každ;i svfm zplisobem, jen Walt whit.

man a Nietzsche.
. . . Jsou chvíle, kdy i duch tohoto rozlrňídlení, básník a mysli-

tel té v.jbojné síly a zbrojné krásy, jako jest, JeÍferies, počítá

s možností, že všecky naděje a Sny o zmocněném životě a ne-

smrtelnosti jsou ilusí. Ve chvíli té dojímá mne nejvíce jeho mužně

krásná odpověď. Budiž, jest možno, že tkám iluse, že všecko

pohasne - a l e v í r a vne smr t e l no s t j e s tmněnu tna j ižp roho ,že
ji zij" teprve s plnou intensivností tuto chvíli. V tomto kultu

pritá-'.e-chvíle á její reality, v této snaze líti na oheĎ své duše

vsecl.y oleje pÍírody, umění i kulťury, krásy i myšlenky, smyslri

i intelektu jesb opravdov;i heroismus' Jak nevzpomenout tu

jiného milenáe a zbožřovatele života, kter1i také sv1y'm zprisobem

ioužil po životě nejintensivnějším a jehož spisy glossoval vlastní

rukou in margine kdysi Nietzsche, piedčasně zemŤelého fran-

couzského ÍilosoÍa Guyau, na pŤ. jeho básně L'Illusion Íéconde?

(Ó toho chorovodu duší!)
PŤeklad Jefferiesova Pi.íběhu mého srdce není prost lepší

snahy, ale ne všude stačilo pŤekladatelské uměni M. Jesenské

na Jefferiese' V originále jest JeÍÍeries leckde jasnější i svítivější

a t,eplejší než v pÍekladě; nadto česk1i jazyk chová pŤek1adatelce

lec]<de mysteria posud nevyjasněná. Také jest, tu mnoho nepŤí-
jemn1fch chyb tiskov;.fch. (Legenďární král eÍesk]fr slul Sofron,

ne Sáphron, a JeÍferies v originále píše také správně Sophron.

Viz The Story of my heart. Sixth impression 1898' Strana 72')

K pŤekladu knih, jako jest Piíběh mého srdce, mělo by se pŤi-

stupovat s největší možnou oďdaností.
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9 KrLtLcké prolepu ?




