
76 nejlépe piekladem Ěaclv v1'bran1íclr studií o jednotliv;icir epochách trměleckfclr,

iťl't' 
není naděje, Že nám dí v clolrledné době někcio votsi ptvoani práci z tohoto

Jean Moréas

zerrrĚel v Paňíži 30. bíezna 541'etir; naroclil se v Át}rénách jako Papodiamantopulos,
žil však od jirrošství.v PaÍiži a měl pro čistotu a kouzlo francorrzJké tradice lyrické
mrrohenr větš-í smysl ncž Ťada báslríkri Irarozen clr ve Francii. Moréasem odchází
básník ne širok;i ani molrutnÝ,.ale ryzí, korizelt1v a typick., duclr, kter;í zachránil
do svého díla mnoho z nejopojnější sladkosti minulí]ch věk . Moréas stedoval od
stŤedověkÝch počátk poesie francouzské její kl-ikaty rneandrovitj tolr, vnikal s ne.
všední ]áskou a s nevšední jntuicí do tajti jejÍho v1'r;oje a .,5,.ooná.1,o,l se s ním ]<on.
kretně básnicky.i .ŠI' tvorbou stejně'práziravoo u, ..ká",'i,,ou jako sladkou a od.danou' Ly'rii<a jeho objímá tŤi svazk;r; prvn i svazek, Prentiěres poéšies,o|lsahuje cleka.
dentně symbolické S1'rty a Ifuntilény (z nichž pi.elrláclal u nas Vrchlicky a kterépúsobily tímto meďiem i v naši mladší poesii, Jiroslava Kvapila a Jiiího I(aráska
ze Lvovic); druhri svazek jsott Poétnes ei silues (1386-1896), v nichž jsou shrnuty
knihy Le pélerirr passionné, Énone au clair visage, Ériiíiyt. ' šl,ou., dílo in.
spirace renesančně latinské; a tíeti Les stances, tiílá autorovy zralosti, subjektivní
i klasické, pÍísné i kouzelné, a jedna z nejkrásnějších básnick1-cJr knih francouzsk;ich,jejíž něliterá isla z statzou a pi'ejdou odkazeni na budoucrr"ost vedlo nejlepšího, co
napsali Rorrsard, André Chénier, Alfrccl de Vigny, l\Íusset a Victor Hugo. Ty.tobásně mal1ich rozměrri, pravidlem o osmi nebo dvanácti, nejvyše dvacíti verších,
mají nevšední sílu vyrazu i vaiti'níiro života, jedineěnou spornost. slova, jsou skrznaskrz prokreslené a zváŽené na nejiernnějších vazkach básnické citovosti i unrě.
leckého irrtelekt'u. Jest,.těžko cizinci,'aby siučini] správnou pieclstavuo rázu a síle
této poesie subjcl<tivní a osobnostní, a pŤece cudné' sevien3 a tJ,pické; toho, kdo
nrá jakousi lrriticliou obraznost, žáclárn, abv ,si pĚedstavil nejlepsÍho a nejstručněj.
šího Heina, ale Heina, ktery bv b1.l litnvné Ř"ke,o, ,,i" ,," Ňěi''""m, a, zcela máloromantíkenr' - tak získá nej.spíše jakousi tuclru o kouzlu Moréasoqí"h Staocí.
Euripidova Ifigenie inspirovaia }ÍorÓase k básnické paraftázi,velrni vJ"]né a velmi
vytazné, lrter:á b;lla hrána neiprve v oranži v Théjtre antique.r,..p.,o lg03 a roknato vprosinci v odéonrr. }Ioréas byl i mistrenr prÓzy' Jeho Í'*y.og.. et sentimentsjsou dílo pozorovatele Í.ilosofického i myslitele-uměice, aforist,ika ! rozkošného w.pravovatele a causeura.

Bj iirrustj erne Bj iirn son
zemÍel 26. dubna r. Pai'íži v 78. roce věku. Listy naše ocerrilv již RjÓrnsonovu mno.hostranrrou a vyra'znou osobnost, po rrizn ch strír,nkách a stoltecn, t'la.,.,o ;"t.o pori.tika, společetrs]rého mvslitele a refornráčo,:a i propagátora a hlasatele iaJ;i r,o-".
"il:í:h -1 ethiclrych, bojovníka za sprar,ccllnosi poltá.''-'i, ti'ítlní i národní; zkrátkapŤišel pÍi tonr jen btÍsni/;, kter!; byi piece o]rnisĚm všech tčchto paprskri a s.dcem

tohoto volkého enthusiasty a opt'inlist'y, stejně energiclrého jako houževnatého

a stejně vášnivého a bojovnélro jalio měl<kého. Bjornson bvl opravdov;i básník

íívotní e.'ergi" ve všech jejíclr tbrmách, básník veliké síly tvárnÓ; dovedl jíti vžd"vcky

ire stieclu siym velil<ym životním instinktem. Několika rysy dor'edl Za.chytit, cel.Ý

l.a.akte", v několika větách doveď vztyěiti celou osobnost pevnĎ na noby. Jeho

iido jsou aoti Ólor'ěka celého, kiepkého, toÓného; isou to lidé pohybu, ži-rota, světla,

* ool,'ého vzduchu, mouclt'í ne Ťečmi, ale celÝm habitem s.rym, svou existencí,

e:<cmplárností své síly a životní svěžesti. Jalro Gottfried Kelier b;'i i BjJrnso.n rozcrry

velk/básník zdravi á síly, vír.y r- pÍíroclu a v člověka, bílsník životníclr lrladri a spo-

leÓeiské družnosti, veliťj. cpik i velik'Í lyrik. l)cveďl r'noiiti so svÝmi koierry lrlu.

boko do roclné země, sestoupiti clo duše s.r'élro níroda: odbud pi.I svou sílu' svou

víru, svou nailěji, své jistoty, svťrj vyraz i své uměrlí. Jsou l.yrické básně od Bjijrn-

,o,'u, kt".é ." o;'.oo''u;í Rurnsovi: tolik mají zv]áštrrí zpěvné, kiepl<Ó logiky bás.

nické, tolik polroiovosti a pádnosti ve vyraze, tolik lehl<é}ro vzletu, toii]< kulbu života

i rntržné víry ve veliké velnrírnÓ jistot5.. První prozaicl<é príce BjÓrnsorrovv byiy

selské novely, pcloromantické, polorealistické práce jasrré fabulace a nrírné icleali

sace, stručné, plastické, s figurarni citlivr'mi a jímavymi pcd karakterrrí korou

drsnosti. To jesi Bjornson starélro st.vlu' Bjiirrrson bírsní]< místní]ro svérá,zu. Starého

stylu jest i i;d& dÍ;mat Bj(irnsonovych z let šedesát c]r a sedmdesít;ích, díia národ.

,,ost,,iho romantismu, vymluvná a ritoÓná, ale básnicky rrejednorr z'boží chatrnější.

BjÓrnson jako básnílr evropsky naroclil se v sedmdesítyclr letech.. odtucl počíná jelro

tvorba spáleěcns1<y kriticÉá a reformní, propagaÓní, ideová. Bj.lrnson cestuje pc

pevnině ivropské''studuje positivní a natura1stické filosofy anglické i francouzské'

štuarta Mi]la, Darwina, .ipe.'""ru, Taina; staré dogmatické kÍesťanství jeho taví se

a píelévá se v ohni Straussově a lienanově. Ilvropsk]i realism uměleck1,-,.vědeck}í.'

apotečensk]f pŤelévá se mocnymi vlnani do seversky chzemiazap|avuje je; doba a její

Áluvčí, Bra''.l"., volír, pobisnících časov;iclr a' aktuálních, po dílech, kteraby byla

stravou debat a pra-cl.",,' reÍbrem; Ibsen, velil<;i soupeÍ Bj.lrnscnťrv,. klidí.první

spěchy hloubaqfmi bísněmi filogcficltodrarnatickymi a brz1' i společenskolrri.

tict}rmi a revolučními. A reakcí na všecky tyto pcclněty, reflexí všeclr těclito potieb

a pázadavkri jest nová tvorba Bji)rnsonova, tvorba ironicky kriticlrá i mravně

očist,,á a povznášivá, díla, v nic}iž se často víc debatuje než opravtlu.básnicky

tvoŤí, dramata a romány, v nichž nělrdy místo plnych, zavilÝch a temnyclr ]<arakterri

lidsk ch poťlává autor vzorné a názorné piíklady. Takov]i jest Úpadek, takovf
jest Redáktor, takov;i jest Novf systém. taková jest Leonarda',.taková jest

i3,ukavit]ka, takovÝ ješt i{rá1, t,a<ové jsou velké reformní románv V]ajky rrad měs.

tem i píístavem (česk)' po prvé jako Děclictví I(urt'ťrv) a l(a božíclr cestách, vesměs

díla, kierá nám pÍinesi v pietLd"ch t,. zv' tnorlernistickf kvas let tlevadesít;/'ch,

kdy se prožívala u nás.\' *"''šío' měi'ítkrr nejecina otrdoba s rer'olučním vztitaohem

let seclmdesát1ich r'e Skanclinavii' Soud brrdorrorrosti nacl těmito díiy bude l:si piís-

nější, než dnes tušíme a než jsme oohotni pÍipouštÓti. .Iijto iesb, že trr šeI .Bjirrnscn

tustcji ao šíiky než tlo lrloubky a že si problénry své rrsnarláor'al svym vr'ozen;u.rrr

i vycirovan1irn optimisrnem a entlrusiasrnem; starÓ patriarclrílrrl ki'esťanství l}j rn.

.o,'ooo p1'o{lo máde".,ím deternrinismem, aie ncpozbylo v rrěin svtllro rázu racione]ně

optimisiického: ten žije porl nov1í'm jménern a ncvou maskou dále v díle Bjornso.

nově. A-Ie lilavní otázka zrrí, rrepoškodila.li tato tvorba v Bjornsonovi bcísni,ka,, ne.
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