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JAROSLAV DURYCH : VÉVODA
ČESKÉ ZEMĚ
Tisící výročí mučednické smrti sv. Václava

zastihlo národ český ve velké nepřipravenosti.
Jedenáct let svobody nestačilo a snad by ani
při opravdu dobré vůli nemohlo stačiti k tomu,
aby se myšlení národa vypletlo ze všech blu
dišť, v nichž vězelo téměř sto let. Svoboda byla
hledána většinou falešným směrem a bylo-li jí
dosaženo přece, jest to milosrdenství Boží,
prokázané bloudícím. Oslavy tohoto tisíciletí
nejsou všenárodní a nemohou býti všenárodní.
Nikoliv nepatrná část národa se úplně a na
vždy odvrátila od uctívání světců ať českých
či cizích, neuznává a vůbec vylučuje ze svých
pojmů pojem svatosti, takže kdyby pojem sva
tosti byl možný nejen mimo církev katolickou
ale i mimo jakoukoliv společnost nábožen- skou a kdyby to mohl býti třebas jen pouhý
pojem občanský, byl by přece jen značné části
českého národa nesnesitelný a nepřijatelný ja
ko něco chorobného nebo zvráceného. Boj
pokroku proti církvi katolické, který se zvrhl
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v boj proti náboženství nadpřirozenému, ať
již jest obsahem věrouky kterékoliv nábožen
ské společnosti, stal se tak universálním, že
škrtá vlastně z národního vědomí celou ná
rodní historii před prvním konfliktem s Ří
mem jako dobu nedůstojnou lidské paměti.
Naši předkové z doby Přemyslovců a Lucem
burků z trestu za to, že se sami nezbavili du
chovní svrchovanosti římské, mají býti zapo
menuti jako barbaři a divoši, jejichž činy ne
mají pro náš věk žádného významu. Setba
tohoto pokroku padla a padá na půdu stále úrodnější a širší, takže zjev svátého Václava jest
zatlačován s úspěchem až okázalým.
Tisíciletí, kterého si všímá i cizina, přece
však nelze přejiti s úplnou nevšímavostí. Cizi
na měla v nedávných dobách několik výročí
podobného významu, při nichž se snažila ukázati světu, jak se z nich raduje a jak se jimi
umí chlubit. Ale nebyla to tisíciletí. Toho se
dostalo nyní našemu národu. Co s tím? Nějak
se oslaviti musí už z ohledu na cizinu, alespoň
pro neobyčejnou vzácnost takových příleži
tostí. Tato nejistota a rozpačitost byla patrna
hned od prvních počátků. Štěstím bylo, že doio

stavba velechrámu svätého Vítase blížila své
mu dokončení, takže tento moment se může
velice vhodné spojití s oslavou jubilea. A je .to
jen zase milosrdenství Boží, že velechrám ten
byl stavén tak, že jeho dokončení jest vlastné
oslavou jeho prvotního zakladatele svätého
Václava. Jinak by všechno snažení po důstojné
oslavě se rozplynulo v bezradnosti a nemo
houcnosti. Jest málo víry a málo lásky. Bylo
to vyhubeno u těch, kteří se odvrátili, anebylo
to s pravou důvěrou v Boha
t pěstěno u těch,
kteří se neodvrátili. Pohled na oslavy svato
václavského millenia jest celkem bezútešný,
jsou to oslavy spíše formální, diktované růz
nými ohledy, nikoliv citem pravé lásky a ob
divu ani vědomím čestné povinnosti.
Zprávy o životě svátého Václava nejsou
hojné a jeho osudy jsou vypsány jako dosti
jednoduché. Není to snadný úkol učiniti si při
bližný obraz o vývoji těchto jednoduchých osudů tak, abychom chápali nejen jejich podiv
nou velikost, ale i jejich přirozenost. Ale přece
je to úkol dosažitelný. Vyžaduje především
pozornosti, pečlivého čtení a srovnávání.
Duch jeho přece jen byl při tom, když o něm
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po smrti byly psány zprávy a legendy a mezi
slohovými okrasami a ustálenými pobožnými
či chvalořečnickými odstavci nalézají se slova
ať mimořádné svítivosti či zase taková, která
čtenáři pozornému dávají tušiti velikost du
cha či velikost osudu. Nelze ovšem chápati
velikost svátého Václava tomu, kdo by jí ne
pochopil, kdyby byl zachován rozsáhlý, přes
ný a podrobný diář celého jeho života i se vzta
hy k jednotlivcům ; ukázalo se už na příkladech
téměř nesčetných, že lidé, kteří se od víry od
vrátili, odložili zároveň i všechnu schopnost
porozuměti myšlenkovým a citovým dějům
v srdcích lidí, kteří si víru zachovali; tato
schopnost, jednou odložena, ztrácí se tak, že
žádné sebe skvělejší a nepochybnější umění ne
může už na mysl těchto lidí působiti; jest to úplné oddělení přirozenosti, odělení tak doko
nalé, že přetrvá i samu smrt aani život na onom
světě nezpůsobí v tom změny. Nastal-li tento
odvrat u značné části národa, jest pochopitelno, že v očích veřejnosti jest svátý Václav jen
pouhým stínem bez jakékoliv životnosti, úplně trpný a hodný jenom zapomenutí. Tento
úspěch atheismu v našem národě zjevuje se
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právě při příležitosti svatováclavského jubilea
s okázalostí obzvláště pamětihodnou.
Snad právě tento odvrat a toto všenárodní
zapomenutí jest jakousi příznivou podmínkou
pro posouzení skutečné, hrdinské, svaté a ná
rodní velikosti svátého Václava. Opuštěný ne
chápaný a osamělý ve svém životě stává se opuštěným, nechápaným a osamělým po tisíci
letech. Kníže z rodu Přemyslova, z rodu ne
dávno ještě pohanského a dosud tvrdého, boj ovného a slávy chtivého, kníže moudrý, vzdě
laný a statečný, už ve svém mládí duchem i ctí
přesahoval celý svůj rod i rody jiných knížat
zemských, rozlišoval čest a věrolomnost, sta
tečnost a násilí, spravedlnost a krutost, věci
Boží a věci lidské. Jasný svou svatostí byl sta
tečný v boji s nepřítelem, právě tak statečný
v boji s hříchem a zločinem, čistý srdcem a
čestný v jednání. Legenda zdůrazňuje, jak za
choval obě stěžejní křesťanská přikázání lásky
k Bohu a lásky k bližnímu. Jeho duch byl pří
mý a přijal víru za zdroj své síly a všeho snaže< T T V V*1 1 • V /IV • ' 1/
1 • VI
ni. Uveril-li učeni křesťanskému, pak je přijal
důsledně a milování Pána Boha z celého srdce,
ze vší duše a ze vší síly bylo mu samozřejmou
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povinností, které jako kníže chtěl dostáti. Platilo-li toto přikázání pro všechny lidi, tím více
platiti musilo pro knížete a právě kníže, který
měl býti vzorem plnění povinností všem os
tatním, měl toto přikázání chápati jasněji než
druzí. Jistě nelze pochybovati, že svátý Vác
lav byl opravdovým knížetem lásky k Bohu.
Nutno si představiti vášnivost těch dob polobarbarských, vypěstěnou rodovou ctižádost,
prudkost všech citů i jednání, kdy lidé i v ne
řestech zachovali si aspoň přímost. Tato svě
žest a upřímnost a prudkost z dob mládí čes
kého národa plála i v srdci mladého knížete a
rozhodl-li se milovati Boha, byla to láska na
život a na smrt, věrná, vytrvalá, důsledná a
planoucí, a nad to vše byla jistě podněcována
vědomím toho, že knížecí povinnost lásky k
Bohu jest jeste vetší, cestnejsi a naléhavější nez
u lidí ostatních. Proto poznal-li kmže povin
nost lásky k bližnímu, plnil ji s knížecí svobo
dou, neohlížel se na souhlas či nesouhlas; po
znal-li povinnost lásky k Bohu, pak bylo na
prosto vyloučeno, aby jako kníže si nechal
bránit. Všecku svou knížecí důstojnost a moc
dal do služby především těmto povinnostem
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stěžejním. Byl-li tedy ctitelem Nejsvětější svá
tosti, hledal rozkoš své lásky i v tom, co se
vztahovalo k přípravě obětních darů; tyto
rolnické, vinařské, pekařské a jiné práce neby
ly ještě tenkrát ani u jiných národů knížatům
k necti; všecko, co se vztahovalo k úkonům
bohoslužebným, bylo čestné, bylo to vlastně
vyznamenání, byla to zároveň jakási odměna
lásky a zbožnosti.
Zlá vůle snadno řekne, že tyto úkony od
vracely knížete od potřeb lidu a země, od po
vinností vladařských. Ale zlá vůle nepochopí,
že právě víra a zbožnost jest posilou stateč
nosti v nebezpečí a vytrvalosti v práci a utrpe
ní. Legendy líčí svátého Václava jako reka, osobně silného a statečného, který se nevyhýbal
boji z blízka, který si podmaňoval odpůrce,
který i bezbranný, když byl přepaden od brat
ra ozbrojeného, uměl neohroženě a mistrně
zápasit s neobyčejnou ušlechtilostí, dosti maje
na vítězství a nevyhledávaje msty. Kdyby o
něm nebylo dochováno nic jiného než kratič
ká zpráva o jeho zápasu s Boleslavem několik
minut před jeho zavražděním, už to by musilo
stačit k jeho věčné slávě mezi všemi národy.

V tom okamžiku se jeví svaty Václav jako nej
skvělejší a nejneohroženější hrdina s myslí roz
vážnou, klidnou a zároveň nade vše pomyšle
ní ušlechtilou. Tato minutová episoda z jeho
života, kterou nám historie na štěstí vylíčila
podrobně a věrně, sama usvědčuje z nestoud
né bezectnosti všecky pomlouvače svátého
Václava od jeho dob až na naše časy. Před tím
to hrdinou v tomto okamžiku před jeho smrtí
nepřátelé jeho se jeví jako ničemové a celá ta
část národa, která se od jeho památky odvrá
tila, podobá se těm pomocníkům Boleslavo
vým, kteří číhali v úkrytu a tmě, aby ubiti
mohli utíkajícího ze zadu.
Divné jsou cesty Boží i cesty oslavení sváté
ho Václava. Lid, který neřesti považoval za
povinnosti vladařské a zanedbávání neřestí za
zanedbávání povinností vladařských, lid, kte
rý skutky víry považoval za věci nenáležité a
škodlivé, snaže se s veškerou horlivostí svou
pode jménem křesťanů vyhnouti se všem po
vinnostem křesťanským, byl nicméně posta
ven pod ochranu zrazeného a úkladně ubité
ho knížete, který tomuto lidu odpustil právě
tak jako za živa ještě odpustil svému bratrovi.
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Doufejme v milosrdenství Boží a v neohrože
nou lásku svátého Václava, že nyní zase od
pustí, že se ještě nevzdá svého protektorátu
nad českým národem, poněvadž jeho láska je
větší než zloba věků. Vždyť byl přece kníže
tem, tedy byl a jest jím i ve své lásce; jeho věr
nost k národu není tak bídná jako věrnost ná
roda k němu. Jest dosud nazýván vévodou
české země, poněvadž v době tehdejší nebylo
ještě králů v našich zemích. Ale pro nás jest
králem. Vzpomínejme na obraz v chrámu staroboleslavském, který nám ukazuje, jak král
Jindřich se klaní svátému Václavu. Bůh věděl,
koho má nechat, před kým se poklonit. To
pro nás znamená mnoho.
Pro věřící pak znamenati bude nejvíce to, že
svátý Václav všecku svou lásku, a to lásku krá
lovskou, obětoval Tělu a Krvi Kristově. Ná
stěnné obrazy ve věži Karlova Týna jsou jen
pouhými črtami k té bohatýrské písni milost
né, které ještě žádný básník nezazpíval a kte
rou asi sotva kdo si bude troufat podat slo
vem či jakýmkoliv uměním neb výkladem,
poněvadž její vnitřní krása jest nadpozemská.
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VÉVODO ČESKÉ ZEMĚ,
jenž s mecem v srdci od brány chrámu
již tisíc let
pohlížíš na svůj lid!
Nač se ptají tvé vznesené oči,
zářící smrtí a nesmrtelností?
Zda můžeš se svými Čechy
poznati nepřátele své?
Co odpovídá smrt
otázce té,
a co jí odpovídá
věčnost?
Nebeské jest dvorstvo krásné,
kde ty jsi knížetem stále
jako jsi byl mezi námi,
knize nas!
1

f V
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Ach, ty, jehož krev nás umývá dosud
jak oheň jasný,
útes smutné,
oazen vse zle!
Statečný reku, jež holou dlaní
zbraň nepříteli vykrucujes z ruky
a sám za nás hynevs,
jen Ty, Ty jsi dědic České zeme!
i8

L. PEŘICH : K VÝZNAMU TRA
DICE SVATOVÁCLAVSKÉ
Zil v Čechách před tisíci lety kníže a jeho
krátka vláda byla naplněna pohnutými udá
lostmi, jejichž pravý význam uniká našemu
pozorování o temném šeru dejinné prázdno
ty. Bylo to na prelomu věků, kdy národ náš
vstupoval do dějin jako činitel aktivní, přejí
maje s křesťanstvím možnost kulturního ži
vota a tím i schopnost rozvinouti se v poli
tický a národní celek. Někteří historikové po
pírají, že by jednou z velkých zásluh sv. Vá
clava byla záchrana Čechů před osudem po
labských Slovanů. A přece myslím, že prav
du nemají. Byloť zajisté geografické položení
Čech určitou záštitou proti výbojným nájez
dům rozpínavé moci císařské, ale nebyli by
mohli Čechové odolávati dlouho kulturně vý
še stojícím národům německým, kdyby nad
šené křesťanství Václavovo nebylo vytvoři
lo v Čechách předpoklady pro rovnocennou
téměř kulturu českou, českou sice jen lokál
ně, ne obsahově, ale přece jen kulturu, jež sta
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čila na samostatný národní vývin. Neboť z to
ho ovzduší v postavě sv. Vojtěcha vyrůstá již
expanse českého ducha tak směrodatná pro
několik staletí českých dějin: Český národ v
říši římské je předbojníkem a sprostředkovatelem západní kultury.
Jak důležitou úlohu v ranném středově
ku jednotlivých národů hrála kulturní supe
riorita vidíme nejlépe ještě v století 13. u po
hanských Prusů, kteří přes skvělé přirozené
podmínky pro výhodnou obranu země ne
dovedli vzdorovati na dlouho náporu světa
křesťanského, representovaného hlavně Ně
meckem. Proto nelze také sv. Václavu upírati, že nezachránil-li český národ před zá
nikem úplným, tedy jistě nesmírně mu pro
spěl svojí kulturní politikou, hledící k rozší
ření a upevnění křesťanství v zemi. Přimknutí
k říši německé bylo politickou samozřejmo
stí a nutností, zde zásluha sv. Václava není, ale
v politice kulturní, jež musila zápasiti s kon
servatismem politického národa, jeho zásluh
popírati nelze a další studium snad je ještě pře
svědčí věj i ukáže. A j sem přesvědčen, že pro tu
to kulturní politiku stal se národ český schop20

ným udržeti a zachovati si samostatný ná
rodní život. Neboť ne politická závislost či
nezávislost, ale svéráznost a samostatnost ja
zyková a skrze ni kulturní je projevem ná
rodního života. Polabští kmenové mohli i v
politické závislosti na říši nemecké zachovati
si národní samostatnost, kdyby nebyli drceni
převahou kultury křesťanské, jež ruku v ruce
s vojenským násilím ničila s jejich mocí poli
tickou i jejich slovanskost. Cechy v době Vác
lavově dosáhly však stejné, ne-li vyšší kul
turní úrovně než okolní země německé a po
tomní vláda Boleslavů český růst v tomto
směru vrcholila. Prof. Pekař zdůrazňuje po
měrně vysoký stav kultury české v té době,
ale i on je toho názoru, že „nesmíme si představovati, že by jejich (Slovanů českých v 9.
až 10. stol.) zápas s říší musil nutně skončiti
stejně tragicky (jako u Slovanů polabských)”.
Určení 9. —10. stol, je velmi nepřesné. My
slím, že právě doba vlády Václavovy stala se
mezníkem, jenž opodstatňuje citované míně
ní Pekařovo. Před Václavem byla kulturní úroveň a tím i odolnost Čechů značně nižší,
po něm vyšší. Kulturní rozvoj Čech za vlády
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Václavovy dobře naznačuje kronika, když lí
čí o knížeti: „I přivedl zpět z vyhnanství kně
ze a kleriky s radostí velikou a otvíraly se ko
stely a zaradovalo se náboženství křesťanské,
ďáblu pak dálo se příkoří přemnohé. Tehdy
rovněž mnozí kněží z provincie Bavorské a
se Švábska, uslyševše pověst o něm, putovali
k němu se všech stran s ostatky svátých a s
knihami. A on jim všem štědře, jak kdo po
třeboval, zlata a stříbra, krzen a statků i šat
stva poskytoval. Rovněž všichni tito mistři
divili se učenosti jeho.” Byl to jistě kulturní
vpád velkého rozsahu a jen díky politickému
klidu v zemi a v říši neměl hlubších následků
národních a politických. Současně však touto
kulturní infekcí staly se Čechy imunními proti
novým nebezpečím. Z tohoto hlediska tedy
vzato, možno znovu i dnes přes hlasy protiv
né zastávati názor, že sv. Václav ne svojí po
litikou s říši, ale na podkladě kulturním, za
chránil nás před osudem Slovanů polabských.
Nej novější doba snaží se pohodlně přizpůsobiti si postavu svátého knížete tím, že roz
děluje jeho osobnost dle vlastností, jimiž vy
nikala, na Václava politika, vladaře, dobro
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dince, světce, bojovníka atd. A přece jen synthesa všech těchto vlastností může dáti obraz
jasný a úplný. Každé vylíčení jiné zkresluje
historický obraz a nutně ubírá předmětu na
šeho poznání část lesku, kterou se stkví, ne
mluvíc ani o tom, že děje se tak za účely po
stranními, jež rozhodují více o výsledku po
znání než pravda sama. Ale ať jsou účely sebe
cistsi a vznešenejší, jestliže zneužívají pravdy,
podvracejí tím základy své závaznosti a plat
nosti.
Již z vylíčeného úseku svatováclavské otázky jest patrno, že sláva a znamenitost kní
žete Václava stejně jako ostatní dobré vlast
nosti byly nerozlučně spjaty s jeho svatostí.
Nejen spjaty, nýbrž i podmíněny. Jestliže ná
stupci Václavovi pozvedli slávu českého státu
ještě výše, dálo se tak ve znamení slavného
předchůdce a na linii, jím vytčené. Ne proti
němu, nýbrž s ním. Krátká vláda svátého kní
žete dala směr pro vlády budoucí. Tak stala
se vláda krátká vládou věčnou a kníže Vác
lav dědicem české země.
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Žila v Čechách od tisíce let památka kní
žete a v jasu stále skvělém žije dodnes. Mno
zí nazývají národní autosuggescí a silou fikce
nesporný vliv svatováclavské ideje v dějinách
českých, ale to nezmění nic na faktu, že duch
sv.Václava v národě a nad národem žil a žije.
Zřetelně můžeme pozorovati, jak odhmotně
ná postava sv. knížete vládne nad národem a
nejslavnější panovníci čeští považují se jen za
časné držitele trůnu, jehož právoplatným ma
jitelem jest sv. Václav. Pax nebo regnum re
gis in mana sancti Venceslai. Ať si chytráci
vykládají funkci myšlenky svatováclavské jak
chtějí, fakta zde jsou a nepřejde přes ni nikdo,
kdo úmyslně se nechce dělati slepým. Vírou
a přesvědčením v pomoc sv.Václava žili před
kové naši, touto vírou pomáhali si v dobách
nejhorších a víra zajisté je spasila.V ní čerpali
důvěru, odvahu a sílu. Dosvědčuje to chorál
svatováclavský, nejkrásnější a nejvelebnější to
hymna národa, dosvědčují to kronikáři, kteří
zachovali nám zprávu o dějinách národa. Uvedu zde v překladu dva přesvědčivé odstav
ce z kronik o nejslavnějších vítězstvích čes
kých zbraní v době předhusitské — bitvě u
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Chlumce a u Kressenbrunu. (Překlad pořízen
jest dle latinského znění Pramenů dějin čes
kých II.)
O bitvě u Chlumce.
A tu, když stálo okolo kopí sv.Václava na
stráži téměř sto velmožů českých a proboštů
a kaplanů, mezi nimi kaplan jeden ctnostný,
rodu šlechtického, jménemVít, jenž držel ko
pí řečeného svátého dle obyčeje oblečen v br
nění a přilbu jako Achilles, se slzami radosti
zvolal na své: „Ó, druzi a bratři! Buďte stálí,
neb vidím nad hrotem posvátného kopí svá
tého Václava, an sedí na koni bílém, oblečen
v šat běloskvoucí a bojuje za nás. I vy vizte!“
Oni však užaslí ohlíželi se tam i onam a nic
neviděli, neboť ne všem, jenom hodným bylo
přáno od Boha onen zázrak viděti.Tu truch
lili a plakali, z celého srdce vzdychali k Bohu,
oči a ruce vzpínali k nebi a tak dlouho volali
Kyrie elejson, až Bůh všemohoucí pro milo
srdenství své a pro svátého posla svého Vác
lava, ochránce našeho, nepřátele naše porazil.
Amen.“ A týž kronikář píše, že po vítězství
„stala se pak radost nevýslovná jak duchov
ních tak světských v celé rodině sv. Václava..“
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O bitvě u Kressenbrunu.
„Protož takové atak velké vítězství správ
ně Bohu jedinému a svátým jeho jest přičítati s
příslušným díkučiněním a chválou, což také
dokládá se jistými zjeveními. Neboť mnozí vy
pravují, že někteří mužové, kteří byli posláni
k ochraně zadních řad vojska, viděli prý na
počátku bitvy ptáka jakéhosi orlu podobného,
ale barvy sněhu bělejší, jenž měl hlavu a krk
zlatý, an nerozlučně sleduje korouhev slavné
ho mučedníka blaženého Václava, kdysi kní
žete, vždy však ochránce Čechů, a pták stále
jim v očích rostl, až veškeré vojsko křesťanské
do boje postupující tělem a perutěmi zastřel.
Téhož dne rovněž muž urozený a zbožný a
naprosto věrohodný, rytíř Jan, syn Svojslavův, když ležel nemocen v příbytku svém, vi
děl se u vidění okolo třetí hodiny jakoby na bo
jišti s vojskem svým. A když pozoroval, že voj
sko jest nepatrné a nespřádané, spatřil najed
nou slavné patrony české na pole jakési ozáře
né v takovém pořádku postupovati. Napřed
viděl kráčeti svátého Václava v brnění a s přil
bou na hlavě, nesoucího meč svůj v pochvě
zlaté a drahokamy ozdobené na levém boku,
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v pravici pak svoji korouhev třímajícího; a
bezprostředně za ním svaty Vojtěch jako muž
velký a silný, v patřičná roucha kněžská oděn
následoval. Potom viděl blaženého Prokopa,
jako opata s berlou pastýřskou v patách zasvatým biskupem kráčejícího; nakonec viděl následovati pět bratří mučedníků jako ve vlast
ních jejich sukních oblečených. Tu uslyšel onen rytíř, jak svátý Václav jasným hlasem řekl
jmenovaným soudruhům své slávy: „Slabé
jest vojsko naše. Spějme hned do přítomnosti
Boží.“ Po těchto slovech napřáhl korouhev
svoji proti nepřátelům, kteří ihned jsou viděni,
jak utíkali.
Taková jsou svědectví o důvěře členů rodi
ny sv. Václava v pomoc a ochranu duchovní
ho vůdce. Jsou to svědectví z doby nejranněj
ší, z 12. a 13. století. Jak žila, rostla a sílila tato
důvěra v dobách pozdějších od Karla IV. slav
né paměti přes války husitské k jezuitovi Balbínu, přes 18. a 19. století nejnovějších našich
dějin až do počátku odboje českého ve světové
válce, dostatečně poučují jiné jubilejní publi
kace. Chtěli jsme jen ukázati, jak staré, zdravé
a silné kořeny má úcta svatováclavská v našem
národě.
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JAN STRAKOŠ: SVATOVÁCLAV
SKÁ POESIE NOVÉ DOBY
Panu. Josefu Florianovi
Chudá žeň svatováclavské poesie nové
doby je především dokumentem náboženské
vypráhlosti národa svatováclavského. Je sice
pravda, že idea národní v 19. století odívá se
v purpur jména světcova, nezná však kon
struktivní síly ideje svatováclavské. Svatovác
lavská mše na staroměstském náměstí v roce
osmačtyřicátém byla sice demonstrací, ale ni
koliv činem politickým. Idea svatováclavská
ve skutečnosti nebuduje národ 19. století. Ry tíri sv. Václava spí v Blaníku déle, než je to
pro národ čestno a zdrávo. Odzbrojil je kul
turní liberalism český, neboť ze svého arsenálu vědomě i bezděčně vyřadil jejich výhrad
ní prostředky bojovné, náboženskou víru.
Abychom poznali čím idea svatováclavská
mohla býti národu v době jeho těžkých pe
ripetií, bylo by připomenouti, jak působila
v 17. a 18. století táž idea. V té době sv. Vác
lav a sv. Jan Nepomucký jsou skutečnými
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symboly národního obrození. Oficiální lite
rární dějepis se dosud touto významnou sku
tečností nezabýval,ale je jisto, že literatura sva
továclavská těchto dvou století převažuje ve
škerou produkci století předcházejících i pří
štího. A i když této produkci nemůžeme přisouditi vždy skutečnou hodnotu uměleckou,
přece zůstává významným dějinným doku
mentem nábožensko-národního cítění české
ho lidu i vzdělanců, tím důležitější, že nám
pomáhá osvětlovati dobu, z níž se rodí nové
sebevědomí národní, které dává první pod
něty k uvědomělé a plánovité obrozenské čin
nosti vlastenectva na sklonku 18. století.
Bylo to však osvícenství, které tento naci
onalistu, posvěcený a oduševněný mystickou
důvěrou v účinnou pomoc svátého Václava
a Jana Nepomuckého záhy paralysovalo, zba
vivší tak obrozený nacionalism nejúčinnější
jeho složky, messianismu, který na př. v dě
jinách polských osvědčil se jako hybná síla
polského nacionalismu. Třeba čisti jadrné ná
rodní projevy Balbínovy, Pešinovy, Beckov
ského, Voigtovy, Vydrovy, Vavákovy, aby
chom poznali, jak podstatně liší se od senti-
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mentální rétoriky Kolárovské. Svatý hrdina
na válečném koni, Balbínem vyzvednutý sym
bol národní víry, tot’ zároveň symbol národní
ho aktivismu! Jak rozplizlou náhražkou jeví
se tu romantická ideologie herderovsko-kolárovská se symbolem holubice u porovnání
s heroickým pathosem svatováclavského pro
gramu Balbínova, Beckovského, Pěšiny, Voigta, Vydry, Vaváka! Jak poučný a výmluvný
rozdíl obou symbolů! Tam mystika činoro
dé víry, signalisující obrozenský proces, zde
umělý a vypůjčený mythus, podlamující či
norodé prvky národní energie. Kolárovské
náhražky německého romantismu podporo
valy vždy spíše passivnost v české povaze, ne
měly schopností probuditi českou aktivitu ke
kulturní a politické moci. Osvícenský libera
lism, tak obrazoborecky vyrovnávající se s tra
dicemi národními, připravil vlastně cestu ztře
štěnému mythu germánskému. Zbavil nationa
lism. jeho obsahu náboženského a tím ijeho kon
tinuity s tradicí. Celé 19. století českého vý
voje kulturního splácí těžkou daň za tento
brutální zásah osvícenství do národního vý
voje českého.
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Není proto divu, že sv. Václav neměl co
říci českému básníku 19. století. Letmý pohled
na svatováclavskou poesii nové doby je toho
nejlepším důkazem. Český básník, průměrný
liberál, oficielně vyhýbající se náboženské in
spiraci, do dnešního dne neobjevil všech pro
pastných tajů motivů svatováclavských. Svě
tec, jehož život a památka daly by v jiném ná
rodě podnět k nejsmělejším koncepcím bás niekým, nenašel básníka u vlastního národa.
A jakoby tomu chtěla sama tragika osudu, cizí
světový básník Paul Claudel, vytváří nevděč
nému národu první skvělou moderní báseň
o sv. Václavu.
A přece motivické bohatství ideje svatovác
lavské je nepopěrné. Osoba mladého knížete,
ozářeného gloriolou mystické víry i mystic
kých činů, synthesa náboženské a národní ak
tivity, byla by hodna českého Péguyho. Kon
flikt křesťanské a pohanské mentality, dvou
světů, srážejících se na úsvitu našich dějin v ú
střední postavě sv. Václava volal po geniu při
nej menším Chateaubriandovu, střet ctižádo
sti Boleslavovy s Václavovou rozvahou nabí
zel přímo thema shakespearovské. Není po31

chyby o tom, že jednotlivé generace, parti
cipující na vývoji umeleckých prostředků vý
razových i komposičních, mohly v thematu
svatováclavském projeviti svérázný typ české
tvůrčí práce umelecké.
Liberalism ochudil tedy českou literaturu
tak průkazně, že o tom není třeba důkazů.
Než přes to česká literatura vydala několik
skrovných a přece hodnotných ukázek svato
václavské poesie.
Je to především česká romantika, pomineme-li bezvýznamné hry osvícenských drama
tiků, kteří si už byli vědomi národní působi
vosti svatováclavského tématu, která se po
kusila zvládnouti motiv svatováclavský. Josef
Linda učinil na svou dobu pokus tak výji
mečný, že nemůže ujiti pozornosti moderní
ho literárního historika. Jeho „Záře nad po
hanstvem” neboli „Václav a Boleslav” vymy
ká se svou invencí a částečně i komposicí z
rámce romantické literatury české. Je pravda,
že Linda na soudobé terna svatováclavské ro
zehrál především celou stupnici romantické
ideologie tvárné i myšlenkové, ale již fakt sám,
že tak učinil při motivu svatováclavském, je
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výmluvným důkazem účinnosti svatováclav
ského motivu. Lindovi náleží zásluha, že první
objevil složitý motivický komplex této látky
a že—veden svou předlohou Hájkem — pojal
jej ve smyslu Chateaubriandovy antithesy jako
boj dvou principů, křesťanského a pohanské
ho, internacionálního a národního. Soustře
děný děj, psychologicky motivovaný, pro
zrazuje značnou invenční i psychologickou
pohotovost Lindova talentu, zbytečně pro
marněného účastenstvím na rukopisných pa
dělcích. Že Václav Lindův není Václavem hi
storickým, toho nelze Lindovi zazlívati. To
padá na vrub soudobé romantické mánie, kte
rá historii stlačovala na normál vlastní životní
i ideové theorie. Ale i jinak Linda romantik
splácí tu ještě podstatně daň osvícenství, jako
ostatně většina romantiků jungmanovské ge
nerace, odchované v liberálních zásadách osvícenských, universitních učitelů. Proto ta
ké Lindovi ušel hluboký náboženský význam
Václavova vítězství. Pojetí křesťanství Václa
vova jest u Lindy přízemně romantické, vidí
se v něm toliko ethická a sociální hodnota,
mystika víry křesťanské, odhalená Chateau-
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briandem v „Mučenicích“ a „Attale” i „Du
chu křesťanství” mu zcela uniká. Je to patr
no také z toho, že mu lépe vyhovovalo lát
kové obohacení mythem pohanským (L a III.
oddíl). Není ani divu, že pokus o nastínění
Václavova křesťanství ztroskotal v primitiv
ním a nejapném pojetí liberálního křesťanství
bolzanovského.
Lindův pokus zůstal v české literatuře na
dlouhou dobu osamocen.Teprve Jos. Kajetán
Tyl pokusil se nově poj ati svatováclavský pro
blém. Kdežto Lindovi běželo spíše o spor ná
boženský, Tyl navazuje na Lindův plně ne
provedený pokus, pojati bratrovraždu jako
politický problem slovanský. Po prvé v čes.
literatuře ukazuje na souvislost českého osu
du s tragikou severních Slovanů. Kdežto tedy
sv. Václav bojuje za mírovou svou myšlenku,
Boleslav, veden Drahomírou, klade jako ži
votní otázku národa, zabezpečení slovanské
ho živlu v Čechách. Není však pochyby o
tom, že sympatie Tylovy jsou na straně sv.
Václava,jenž chce bojovati duchem, silou ideje
proti svým nepřátelům, nikoliv násilím. Arci
na toto nové pojetí měl vliv rok osmačtyři-
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cátý; zmar politických nadějí revolučních nu
til české politiky i básníky mysliti reálně, zna
menal od vrat, jej ich myšlení od ideologie ro
mantické k dosažitelným cílům konkrétní po
litiky, jak je zvláště formulovali Karel Havlí
ček a Fr. Palacký, zdůrazňujíce všestranný du
chový i hospodářský pokrok za nej bezpeč
nější zbraň v boji za politickou samostatnost.
VýznamTylovy hry tkví však i v tom, že měla
veliký vliv na pojetí pozdějších her; drama
tikové, jako Vrchlický, Langer a Vrba, vrátili
se k ní a velmi těžili z jejích vděčných mo• °
tivu.
Také Karel Hynek Mácha pokusil se o sva
továclavské drama. Ze zachovaných zlomků
jeho „Bratrovraha“ aneb „Václav a Boleslav”
lze míti za to, že Mácha v této hře chtěl se
pokusiti o shakespearovské drama psycholo
gické, v němž boj dobrého se zlem měl udávati hře základní intonaci. Byronský rozpor
snu a skutečna, časnosti a věčnosti byl by pa
trně Mácha v této hře rozvinul konkrétněji
než v „Máji”, snad by byl stvořil první české
drama metafysické.Vprvnímjednání „Bratro
vraha“ měl býti zachycen vnitřní boj Bolesla
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vův,v druhém jednání pak naturel obou bratří.
Mystická něhaVáclavovy přítomnosti jakoby
měla uspiŠovati hřích Boleslavův. Sv. Václav
vypravuje bratru o věčnosti a Kainu. Dialek
tika Boleslavova, omlouvající smrt pohan
skou ideologií životní, měla patrně vzbuditi
dojem materiální viny Boleslavovy.Václavo
vi v zachovaném zlomku věnována sice jen
jedna věta, prozrazuje však mystickou zanícenostVáclavovu: „Žádný člověk si sám k pří
jemnému živobytí nedostačuje, všichni jsme
jedním kolem spojeni.” Ve čtvrtém jednání
měla v plné účinnosti vyniknouti živočišnost
Boleslavova a děs z vykonaného činu, v pá
tém jednání strach Boleslavův z nesmrtelno
sti, kterou mu nelze pochopiti pro přílišnou
pozemskost svého smýšlení. Myslím, že tento
pokus předčasně zemřelého básníka ukazuje
na značný pokrok v tradici svatováclavské
poesie. Mácha, je první český básník, který při
motivu svatováclavském chtěl se pokusiti řešiti mystiku víry, duše a mythus těla.
R. 48. sliboval rozhojnění svatováclavské
poesie. Katolická reakce Štulcova, jejímž při
činěním znovu idea státoprávní počíná se spí36

nati s náboženskou ideou svatováclavskou»
nevykonala všakpc>dstatného vlivu ani na čes
ký liberalism, ani na českou poesii. Svatovác
lavská mše v r. 48, ačkoli dojala české politi
ky, nemohla přece český liberalism přinutiti
k rozjímání o katol. podkladu čes. naciona
lismu. Ani reakce Bachovská likvidující ná
rodní revoluci nevzbudila zájmu o tuto orien
taci českého nacionalismu.
Že však ani český liberál nebyl dalek roz
jímání svatováclavského, to dosvědčuje Neru
dova duma o svatováclavské mši v „Malo
stranských povídkách’’.Tato křehká arabes
ka, odhalující veškero charakterisační umění
Nerudovo, položené v rámec sugestivní vzpo
mínky, prozrazuje především Nerudův cud
ný vztah k tradici katol. zbožnosti české.Ten
to břitký liberál, který rád cuchal kněžské su
tany, zvláště vysokého kléru, jihnul pod sugescí katol. zbožnosti lidové, jak o tom svědčí
mnohé jeho básně a zvlášťě svatováclavská
mše. A je v ní zase celý Neruda s těmi neod
bytně dovádivými šlehy, jež chvílemi nabý
vají lyrické něhy, propadajíce se tvrdým kru
nýřem vůle i rozumu až k tajným hlubinám
srdce.
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A tu vzpomínka Nerudova působí jako di
skrétní zaštkání.Ta Březinovská matka, kle
čící u hrobu sv. Jana, poslední duše v chrámě,
jíž assistuje tajně na kruchtě její synek, odhod
laný přenocovat ve svatovítském chrámě, aby
shlédl mši sv. Václava, to je samo o sobě tak
výsostné poetické a nerudovské. Je vám třeba
dosti silné obraznosti v této nábožensky vypráhlé době, abyste pochopili cítění tohoto
hocha, jenž se odhodlá probdíti noc v chrá
mě a k tomu v očekávání věcí tak zázračných.
—„Jsi tam?”—JuchulJsi tam? Nemáš strach?“
—Jsem! Nemám!”Toto intermezzo kamará
dů Nerudových, kteří ve strachu o svůj osud
snaží se podlomiti odhodlanost odvážnějšího
kamaráda, jest v celé souvislosti vypravování
prodlevou tak přirozeně pathetickou, že je
přímo klasickým kouskem pravé ironie.
Svatováclavská mše Nerudova ukazuje zá
roveň, jak tento básník byl hluboce pozna
menán stigmatem matčiny náboženské něhy,
jež v něm začasté procitala jako tlumená vý
čitka jeho vlastnímu liberalismu. Máme do
jem, že právě ta jeho poesie a prosa, jež nese
známky posvěcení zároveň náboženského,
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jest jakoby nenadálým, ale horoucím přilnu
tím básníka k náboženskému dědictví mat
činu i národa a to i přes protesty a výhrady
mladoněmeckého liberalismu, jemuž věrně
sloužil.
Teprve všestranný Jar. Vrchlický povšiml
si svatováclavských motivů úměrně k jejich
významu. Tvůrce „Zlomků epopejí” nemohl
opomenouti tragedie bratří Václava a Bolesla
va i jejich matky Drahomíry, jež odhaluje ni
čivé vášně a ctnosti, tyto nevyčerpatelné hyb
né síly vývoje.
Ale ani Vrchlický ve svých „Bratřích” ne
vytvořil skutečné drama svatováclavské. Sv.
Václav není ve skutečnosti ústřední postavou
hry, jak by se čekalo. Drahomíra a Boleslav
žijí v této hře plnějším životem. Dramatic
kým charakterem je tu jedině Drahomíra, jež
vytváří vlastní dějové napětí, jsouc podněcovatelkou Boleslavovy ctižádosti. Ačkoliv
Vrchlický snažil se pojati Václava jako ener
gického, aktivního a střízlivě uvažujícího mu
že, přece jenom nemohl mu dáti vlastní život
světce a knížete. Václav Vrchlického je subtil
ní retor, který nezůstane dlužen odpovědí
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svým nepřátelům. Není ani zdaleka mystikem
věrou a činem, ale vždy střízlivým moder
ním humanistou. Humanita Václavova po
strádá však hřejivého tepla křesťanské praxe
životní. Jakoby se jí nikdy nedotklo mystic
ké živé obcování s Kristem.Tam, kde bychom
čekali zjevení tohoto mystického obcování
světce s Kristem, číší jen neúhonná, chladná
vypočítavost křesťanské morálky, destilova
ná moderní humanitou. Zdá se, jakoby v ži
votě Václavově nerozhodoval zákon lásky,
ale spíše zákon litery, křesťanský zákoník, ale
nikoli světec. Postava sv. Václava byla nad
síly Vrchlického. Tento panteista, který mar
ně hledal zakotvení v životě, protože neznal
oné organisující jistoty, jež vytváří světce, ne
mohl gloriolu Václavovu ani spatřiti, neboť
k tomu je třeba něco z té víry, jaká byla ve
svátém knížeti.
V dramatě nutno vytvářet konkrétní rea
litu, lyrice stačí konkrétní podnět. Proto ta
ké lyrik Vrchlický přesvědčuje více než Vrch
lický dramatik. Historický svátý Václav ustupuje tu zcela imaginárnímu, zbožštělému
Václavovi, symbolisujícímu všechnu náplň
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národních tužeb a nadějí.Tento neurčitý, my
tický Václav nejlépe vyhovoval představě
Vrchlického. V době zmaru politických na
dějí českých měl zvláště symbolisovati vůli
národa k vládě svých věcí.Tak „V dómu Sva
tovítském“ utěšuje se básník nadějí:

A naděj rostouc křídla připíná si
a letí v čas, kdy dostavěný cele
znít budeš zvonů jásotem a davů,
kdy koruna tak sirá dlouhé časy,
vzplá lidu stěstím na posvátném ěele,
v svou vrátí se nám nesouc novou slávu.
Také v básni „Sám stál jsem v šerém dó
mu”, panorama odvěkého zápasu čes. náro
da s nepřáteli za neustálé ochrany sv. kníže
te posiluje mocně naději do budoucna.
Tak od pravěku my se o píd rvali,
o svoje kolébky a rovy dědů,
chrám budujíce na stráži jsme stáli,
dva kroky zpět za krok jediný k předu.
A tradicí dnes bolnou po staletí,
jak znavenému chodci dlouhou poutí,
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zní nápěv, nase zpívají ho děti:
Nám ni budoucím nedej zahynouti!------A nezhyneme, ať ta píseň hromy
zní v celý svět, ten kol nás ať se hroutí,
jí budou skály naše znět i stromy:
Nám ni budoucím nedej zahynouti!
V básni „Koruně sv. Václava” bohatýrské
postavy českých reků a celá bohatýrská mi
nulost národa s výčitkou doléhá na básníkavůdce, jenž sám počíná pochybovat. (Zda
skutkem bude básnická tvá víra?)

„Ó pověz, ěí to vinou,
ze koruna, již v horkém krve proudu
jsme uhájili vnukům heroicky,
jen šperk co heroldický
v sen dlouhý v schránu složena je stinnou.
Kdy zaplá tento symbol slávy vaši
ve staré Slávy obnoveném jase
na ěele krále zase
IV
VV/
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/
. /1
1
W «
desnejsi vrah um a vam stale drazsi.

Básník vsak ven, ze zjevovaní slavné mi
nulosti vykoná své poslání v národě, a že ko
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nečně vyzní v konkrétní vůli národa k osa
mostatnění: !
t

„A celý národ s nakloněnou hlavou
vpád’ v hlahol...
až zachvěly se hroby:
„ Ó, skvoste svátý nesmrtelné ceny,
ó, šperku vzácný přeumělé zdoby,
jak dlouho ještě budeš osiřelý?
Kde ruka jest, jež v lepší času změny
Tě vynese a v odznak síly boží
na hlavu krále vloží,
by zajásat moh’ v spáse národ celý?
My nevěříme, že by v chvíli smutné
Tvůj lesk moh’ vyblednouti v českém rodě!
Tlum andělů Tě perutěmi cloní
a mečem plamenným tu ruku utne,
jež nehodná by svatokrádná, smělá,
se Tebe dotknout chtěla!
Tys Grál náš, odkud spásy zdroj se roní,
Tys berla pevná v těžké naší pouti,
a láskou mocní, silní vírou v sobě
lov
v/ k1 T
1v
s dôverou
zrime
1 obe,
nám i budoucím nedáš zahynouti!
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V „Ballade, psané sv. Václavu, dědici čes
ké země” básník je přesvědčen, ze jedině za
sažení svátého ochránce české říše může rozřešiti svrchovaně nebezpečnou situaci národa.
Ó, slyš ten zpěv, jejž duse má ti pěje!
Jak starých štítů třesk ai hřmí můj rým
na ráje portál, jenž se v hvězdách skvěje:
nám nedej zhynout ani budoucím !

Tys divém zasáh' často v naše děje
a zvrátil kolo lidské epopeje.
Což nejsme, kníže, posud lidem Tvým?
Ó, pohled, co se v dědictví Tvém děje!
A v bolestné křeči zoufalého srdce odva
žuje se básník viniti i svátého ochránce z pro
meškané pomoci:

Molds zapomenout v světu směsici
tu lásku k Tobě, jež nás posud hřeje?
Svůj vínek, drahokamy zářící,
Svůj meč, Svůj štít, jež pavučina kreje !
Ó, rozpomeň se vlastní na trofeje!
Na bělouši zas zjev se! Spáčem mdlým,
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Svým lidem, zatřes! Vhodná doba zde je!
Nám nedej zhynout ani budoucím !

Není to konkrétní program národní prá
ce, nýbrž historism romantiků až z počátku
19. století, jenž k nám z těchto básní promlou
vá řečí arci svěží, v dokonalé formě a bezpro
střední citovou vlnou. Jar. Vrchlický stejně
jako Čech nebo Zeyer splácejí tu povinnou
daň obecné náladě české. Snová romantika
(sšeřelý dóm, koruna svatováclavská, vidiny
minulosti) slovní vřelý pathos, stupňovaný
skvělými přirovnáními a obrazy, vznosný
zvláště v pasážích, líčících křivdy a bouřících
proti nespravedlnosti, prozrazují však také
stoupence franc, novoromantismu, jenž při
jímá resignovaně boj jako vlastní úděl člově
ka a národů.Tato resignovanost stala se ostat
ně zásluhou mladšího pokolení, zvláště reali
stického, programem národním. Ne revolucí
národní, ale osvětovým zápolením měl národ
upozorniti Evropu na své sebeurčení politic
ké. Vrchlický dal výraz této nové orientaci
českého nacionalismu, beznadějně tísněného
v úzkém rámci rakouské říše ve své básni „Na
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Budči”. Uvědomuje si, že český rozmach mo
censky byl určen vždy svým duchovním ob
sahem. Náboženstvím a osvětou pronikl kdy
si národ na své vůdčí místo v Evropě. S kří
žem a vírou přicházel prvně národu všestran
ný pokrok. V první škole na Budči, kde „za
meč vyměněna kniha šedivým, starým knězem
učitelem”, spatřuje básník vlastní středisko, z
něhož pak i politický rozmach České říše vy
rostl :
Ta místa zří-li osvěty prvotní,
jichž pouhé jméno svátý jest amulet,
pod prapor školy, který volá
zástupy budoucích vyznavačů.
Od dob Vrchlického sotva se dostalo čes
ké literatuře kongeniálního pěvce svatovác
lavského. Několik skrovných, byť i hodnot
ných příspěvků nevyváží ani početnost básní
Vrchlického. Přes některé výhrady, které arci
padají na vrub básníkova odlišného založení fi
losof., zůstává Vrchlický dosud nevyrovnatelným pěvcem svatováclavské inspirace. Příspěv
ky Vrchlického žáků, zvláště Jar. Kvapila a
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Ant. Klášterského nebo Kaminského obmě
ňují jen to, co již dokonaleji vyzpíval jejich
učitel a mistr.Toliko Jos. V. Sládek ve své bás
ni „Svatý Václave” svéráznou formou ostře
ražených a zpěvních slok podal skvělou ukázku svatováclavské poesie, v níž něha ob
razů básnických účinně kontrastuje s gnomickou výtvarností. Snad právě pro tyto kva
lity mohla si najiti i kongeniálního zhudebně
ní J. B. Foerstra.
Je v tom jistě cosi zvlášť tklivého, že ně
kolik básníků generace devadesátých let dalo
se inspirovati postavou sv. Václava
Tak Jiří Karásek ze Lvovic koná svou „Me
ditaci v kapli svatováclavské“. Ale tento bás
ník symbolismu, zšeřelých nálad i groteskní
ho smutku jako by jen do nové, svérázné tó
niny převáděl zobecnělý mythus Vrchlické
ho: i u něho oživlé kameny hovoří dějinami
a slávou opředený přízrak zjevuje drahocen
nou korunu svatováclavskou na hlavě české
ho krále.
Za to Antonín Sova ve „Dnu svátého Vác
lava” vytvořil vedle F. X. Šaldy nejsvéráz
nější báseň svatováclavskou. To už není hi
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storický mythus Vrchlického, spíše mythus
české vesnice, jíž sv. Václav vtiskuje ten ty
picky půvabný ráz, jak jej známe z Alšových
kreseb. Není to sv. Václav na válečném koni,
ale pravý lidový mírotvorce, „naplňující blaženstvím stejně bohaté jako chudé”. „Hned
žehná a nahlíží v chlévy, stkví ze všech se
mlatů a půd - dne dnešního skvělý plášť, jak
zlatými třásněmi rud. - Je nad městečkem na
kopci, na hřbitově, je v zámku, - teď ulici za
plňuje, náměstí zaštítí, - v tu největší vřavu
pouti oslní, zasvítí, -au každé budky postojí,
u každého krámku.” Tento lidový sv.Václav,
jenž doprovází sedláky, řvoucí děti a plkající
báby a jenž „v štěbotu klarinetů a v břesku
trub“ smiřuje v hospodách staré i mladé, „dlaň
plácnout dá v dlaň a piti na litkup“, je sku
tečný svátý, neboť svátý neprodlévá jen před
oltářem, ale především rozlévá světlo božské
lásky mezi těmi, kteří jsou připoutáni k hrou
dě a k práci. Sv. Václav Sovův je sice sváteč
ní sv. Václav, neboť prochází městečkem a
vesnicí, svátečně vyšňořenými, ale o jednom
nelze při něm pochybovati, o jeho lidovém
původu a rázu. „Den svátého Václava“ nále
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ží nesporně k tomu nej lepšímu, co vytvořil
Ant. Sova. Chuť české sváteční krajiny s ne
zbytnou barokní sochou světcovou, s perní
kovými rytíři svatováclavskými, s rozevlátý
mi výkřiky od kolotočů, pokojnými tvářemi
mužů i žen, vycházejících z kostelíka, je v této
básni vlastním kouzlem Sovova šťavnatého a
hudebního impressionismu.
Nejblíže k Sovovu pojetí má „Selský svátý
Václav“ F. X. Šaldy. Ale spíše než selský, slu
šel by mu název dělnický sv. Václav, i když
neprojíždí továrnami, kde ho již ani neznají.
Je to však dělnický svátý Václav v nejširším
slova smyslu („dáti národu poslání tvorby...
jsi doveď“)-Je to svátý Václav práce, řádu,
síly a tvorby, symbol vnitřní organisující mo
ci, intelektu: „vklíniti v jasné západu díloduše jeho spanilé stavební kámen - řádu učiti
sílu, krotit ji, šlechtit, - k úkolům velikým za
přáhat bujného býka, — chrániti tak ho od
zvůle...“ Svatý Václav Šaldův, obzírající „v
spravedlivých kolejích času zvrácený náklad
tolika pyšnějších cílů, však mělčejších také a
plýtkých, dobyvatelů surových myslí, zmá
mených mozků, mrtvolných srdcí“, sv. Vác49

lav, vyhledávající prostné, ubohé a chudé, dě
da zmořeného „za stavu rachotným dílem, na
zápraží, jenž v podvečer used’“, stařenu klestí,
jež sbírá v lese, jenž podzimem děravět začal“,
pasáčka, „jenž v sychravé mlze, na mezi, u
ohně schoulený usnul, přes hlavu staženo pyt
loví režné“, rolníka za pluhem, jehož kůň „ná
hle se plaší: hrot Tvého kopí z mraku snad ve
zrak mu šlehl“, — toť v pravdě sv. Václav hi
storický. Neboť ten, jenž dal národu poslání
tvorby, sám ukázal přesvědčivě, pro koho tak
činí: pro chudé, slabé, utištěné. Sv. Václav, jenž
věděl, jsa světcem a knížetem, že všechna kultu
ra je jen pro chudého, stal se Šaldovi symbolem
pravé demokracie, jež ve zmírnění bídy chudého
spatřuje nejslavnější poslání kultury a tvorby.
Vedle básně Sovovy a Šaldovy Jana Opolského „U dveří chrámu“ prozrazuje toliko ten
ký proud básnické meditace nad tragikou Bo
leslavovou a Václavovou. Opolský pojímá tra
gicky především sv. Václava samého. Má myl
ně za to, stejně j akoVrchlický a pozděj i Langer,
že V áclavo va mystická pokora by la j eho slabo
stí a důvodem k bratrovražedné tragedii. Pro
to Opolského antithesa Václav a Boleslav, po50

kora a síla, je venkoncem primitivní a falešný
výklad bratrovraždy, neboť sílu nikdy ne
možno ztotožňovati s násilím.
Viktoru Dykovi je sv. Václav prokázán ani
ne tak vědeckou akribií dějezpytnou („A ne
jsem z těch, kdo spory církve řeší — a prav
du při tom se'lží pomísí“) jako spíše důkazem
dynamickým. Magická účinnost jména svět
cova, jež vlévala nadšení i naději národu za
všech dob, je mu nejbezpečnějším důkazem
pravosti a svatosti tohoto knížete, ochránce
země české.
Čestně řadí se také k příspěvkům svatovác
lavským báseň Růženy Jesenské „K svátému
Václavu“. Je to formální uhlazenost slok, jež
v této básni velmi napomáhá účinnosti obsa
hu, zvláště v závěrečné sloce, kde vlavý tok
veršů, kooperující účinně se slitovným a pro
sebným obsahem je v závěru vystupňován žá
rem prosby v rozry vné daktyly, chutnající ja
ko krev a oheň.

„Legendo sladká, modlitbo a písni,
patrone české zeme, ochrom naše katy,
budoucnost naši pohádkou své duse vysni,
Ji

a vysvobod nás, láskyplný svaty,
tvá síla tajemná ať zdolá draky stohlavé,
tvá koruna ať volnost vyzáří
z dna výhně krvavé,
Svatý Václave,
Svatý Václave!“
Z básníků katol. moderny jedině Xaver
Dvořák našel přiléhavý a svérázný tón v polifonii svatováclavské. Katolický kněz, exta
tický pěvec Impromtu a Soli Deo, jediný před
Durychem vrací sv. Václava ranní křest my
stice. Sv. Václav rozmlouvá s vinnou révou,
jež přichází pod lis, aby vydala tajemný mok
k mešní oběti. Před bolestným úkonem utě
šuje ji sv. Václav poukazem na slavnou my
stickou proměnu, která se s ní stane při konsekračních slovech knězových. A réva, uko
nejšena, těší se zvláště na ten okamžik, až srd
ce Václavovo „do nachova vznítí k vinobra
ní v podletí“.

„A pod lisem až martyria vzdá se
krev tvoje, v slunce toho jase
vzplá ke cti jeho slavnou obětí !”
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Z mladší generace básnické, která vystou
pila těsně před světovou válkou, rozhojnili
poesii svatováclavskou Fr. Langer, Karel To
man, Rudolf Medek a Jaroslav Durych.
Jestliže Rudolf Medek prosí svátého Václa
va zvláště za dar svornosti, sám cítě příliš hor
ký van vnitřních bojů, podlamujících národ
ní energii („Když my už hyneme v hněvu a
sváru - a Čechu je Čech vlkem, - nedej zahynouti - budoucím!“) — Karel Toman s tkli
vou resignovaností, která se nepohoršuje nad
hříchy minulosti a důvěřivě přijímá bolest
nou přítomnost, svěřuje svůj národ v bezpeč
nou ochranu svátého dědice české země:
„Jestliže tě pohled na nás rmoutí,
jakže bys jim moh’ dát zahynouti,
svaty Václave,
vévodo české země!”
Fr. Langer pojal ve své hře sv. Václava zce
la ve smyslu moderního člověka. Jeho svátý
Václav je střízlivý a trpělivý politik, který ví,
že nejméně ukvapeným nutno býti v boji pro
ti romantickým ideologiím, zde zvláště impe
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rialistickým choutkám Drahomířiným a Bo
leslavovým. Ale tento moderní Václav mar
ně se namáhá umnými finessami řečnickými a
právnickými přesvědčiti své odpůrce o nut
nosti a prospěšnosti politiky míru. Na konec
je přesvědčen, že ne vliv jednoho člověka, byť
sebe silnější, ale plánovitá výchova celých ge
nerací bude moci teprve připraviti půdu jeho
mírovým plánům.
Langrův svátý Václav není především svá
tý. Sotva co křesťanského lze na něm nalézti
kromě jeho myšlenky míru. Je i vnitřně roz
vrácený člověk, který se dokonce přizná mat
ce, že necítí žádné víry (sic!). Jindy zase zdů
razňuje jen víru v sebe. Tento Václav, který
by se dobře vyjímal v parlamentě, neboť více
mluví, než jedná, postrádá nejmenší historic
ké pravděpodobnosti. Číší chladem moder
ního člověka, který sám nemá víry, ač od ji
ných vyžaduje důvěru ve vlastní podnikání.
Snad ze všech her svatováclavských hra Lan
grova jest největším anachronismem.
Není pochyby o tom, že dosud jediný Jaro
slav Durychvě. svém „Sv. Václavu“ snažil se
býti práv historii. Jeho umělecká tvořivost
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nepotřebuje smýšlených dějů, stačí jí i suchý
historický fakt, neboť vlastní kolorit život
ního dění vybaví se sám sebou, jakmile du
ševní organisace básníkova vstoupí v důvěr
ně prožívaný poměr s historickými fakty. Prá
vě touto methodou básnického vciťování dá
se vysvětliti u Durycha ona podivuhodná věr
nost ve vystihování dobového koloritu vzdá
lených století, osudů a krajin. Nuže, co zará
želo u Tyla, Vrchlického, Langra, tvoří ne
dostatek vnitřního soužití s látkou samou a
v první řadě s ústřední postavou sv. Václava,
vysvětluje se ku podivu až názorně v Durychově sv. Václavu. Postavu svátého knížete
lze vystihnouti úměrně jen tomu, kdo sám par
ticipuje na jeho víře. Proto tolik spisovatelů
ztroskotalo při této lákavé a vděčné postavě,
protože jim unikal vlastní elan Václavovy osobnosti, světec v první řadě. Sv. Václav Durychův není měkký kníže, jenž pokorou, sla
bostí vzdává se násilí. Proti Boleslavovi je ne
jen v mravní, ale i fysické převaze. Jeho ener
gie má půvab vznešenosti a prostoty, která je
ze svatosti „Jest česká orlice či nikoliv? Byla
sem přijata jako kur do chlívce, čí jsem vás vi
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děl před ní poklekati?“ Kdo zná životy svá
tých, nebude překvapen sv. Václavem Durychovým; řeč Durychova sv. Václava, plna
symbolických náznaků blízké i vzdálené bu
doucnosti je řeč všech svátých.
„Krásný byl dnešní den, plný bouře a slun
ce. Také moje hodina přichází a nikdy nepře
stanu v lásce a radosti vzpomínat na dnešní
kvas. Děkuji ti, bratře a prosím tě, abys nás
propustil.“Jeho biblická prostota rozkazů, na
pomenutí i výtek jest obecnou řečí svátých.
Působí jako příjemné omráčení, které zeslabu
je náklonnost k hříchu. Boleslavovi padá meč
z ruky jako oněm žoldnéřům, kteří v zahradě
Gethseman chystali se jati Ježíše. Sv. Václav
Durychův je bez nadsázky jedinečný objev
tvůrčí síly umělecké i náboženské. Liberální
kritika přehlédla vlastní gesto Durychova sv.
Václava, protože nerozumí kouzlu víry ani
svatosti. Taková kritika se arci diskvalifikuje
sama sebou. Durychovo drama žije však také
čerstvou přítomností naší. Toto prodloužení
historie na naše doby bez újmy historické
pravděpodobnosti jest z nejcennějších, nej
umělečtějších prostředků Durychova ingenia
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básnického. Historie jako živá rána je tu oše
třována někým, kdo vnímá nepřetržitý proud
dějinných událostí silou milostí a tou bezpeč
nou jistotou jasnovidnosti, která věří v ekono
mii božské Prozřetelnosti. Jenom tím lzesi vysvětliti onen živý, bezprostřední vztah k vzdá
leným krisím křesťanského světa na úsvitu na
šich dějin, jemuž bylopřemáhati tytéž překáž
ky, jako dnes. Proto Durychovo řešeníotázky
vladařské, rozdílu moci církevní a světské ne
bo otázky kněžské, je proto tak přesvědčivé,
že se mohlo opříti zároveň o živou skutečnost.
Neboť je tolik dobové symboliky v Durychově dramatě, jako vůbec v celé tvorbě Durychově, že je opravdu s podivem, jak tato hra,
která tak účinně demaskuje soudobý typ čes
kého člověka, nemohla vzbuditi ten ohlas, ja
ký po právu zaslouží. Než tento vnější neús
pěch Durychova sv. Václava v miléniu svato
václavském symbolisuje zároveň obecný stav
českého národa, duchovní rozploštělost náro
da, který se maně vzepřel spravedlivé kritice
básníka, jenž na pozadí oživené historie zjevil
jeho vlastní tvář.
A tak Durychův sv. Václav zůstanevčeské li
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teratuře nejen nejbezpeěnějším ukazatelem správ
ného pojetí osobnosti světcovy, nýbrž i nevyčer
patelným zdrojem nové inspirace. Jeho význam
bude teprve objeven. V době zpolitisované lite
ratury a zvláště zpolitisované kritiky je Durychovou ctí, žejeho sv. Václav mlěí. Vrehabilitaci
Durychova sv. Václava tkví totiž zároveň i re
habilitace katolické slávy svatováclavského ná
roda. *

* Tato studie nečiní nároku na liter, histor. zevrubnost a úplnost a to s ohledem na omezený rozsah sbor
níku. Všímá si jen nejcharakteričtějších plodů svatováclav. inspirace; nemohla též obsáhnouti některé nejno
vější práce (St. Loma, Preisová), jelikož v době sepsání
tyto práce ještě nevyšly.
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JOSEF VAŠICA : VÝZNAM SVA
TÉHO BORISE A GLÉBA V TRA
DICI SVATOVÁCLAVSKÉ

•

<

S v. Boris a Glěb, křestním jménem Roman
a David, byli synové kijevského velkoknížete
sv. Vladimíra, na křtu přezvaného Vasilem.
Po smrti Vladimírové chtěl se jiný syn jeho,
Svatopluk, sám zmocniti trůnu, a proto dal
oba své mladší bratry roku 1015 najatými
vrahy usmrtiti. Úcta lidu i církve vřadila zá
hy obě tyto oběti zločinné touhy po moci
mezi nejpřednější světce ruské země. Již v 11.
století byly o nich sepsány dvě legendy, po
kládané právem za nejvzácnější památky sta
rého ruského písemnictví; první (Čtenije) slo
žil známý ruský letopisec Nestor, mnich pečerského kláštera v Kijevě, (zemřel okolo r.
1114) umělým slohem podle vzorů byzant
ských svatopisců, druhá (Skazanije), prostší,
plna vzrušujících podobenství, pochází, jak
se zdá, od neznámého autora a byla dříve ne
právem přičítána mnichu Jakubovi. Na zákla
dě těchto dvou obšírných životopisů vznikla
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pak řada kratších čtení, jakož i „služba” pro
potřeby chrámové. Kritické vydání všech pí
semných památek o sv. Borisi a Glébu pořídil
D. J. Abramovic ve spise: Žitija sv. mučení
kov Borisa i Gléba i služby im (Petrohrad,
1916, stran XXIII+204, ve sbírce Pamjatniki
drevne - rus. literatury, seš. 2).
Jest jistě pro nás zajímavo, že v druhé ze
zmíněných legend nacházíme jméno českého
mučedníka sv. Václava: sv. Boris těší se ve
chvílích duševní úzkosti, když mu hrozí ne
odvratná smrt, vzpomínkou na utrpení sv. Nikity a sv. Václava. Je to sice dohad spisovatele,
který psal tato slova někdy koncem 11. stole
tí, ale není v něm nic nemožného. Úcta s v. V ác
lava rozšířila se na Rus velmi záhy, snad již na
samém počátku 11. století. Vždyť již syn ví
těze nad bratrovrahem Svatoplukem, velkoknížetejaroslava Vladimíroviče, narozený ro
ku 1036 jest křtěn jménem sv. Václava. Cír
kevní hymny v jazyce slovanském, zpívané
o jeho svátku, zachovaly se nám v jednom
rukopise moskevské synodální knihovny již
z roku 1095. Kromě toho se našly, právě v
Rusku, mnohá jiná neocenitelná svědectví
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úcty sv. Václava na Rusi, zvláště jeho slovan
ský životopis, chovaný v museu rumjancevském v Moskvě, a překlad latinské legendy
Gumpoldovy do církevní slovanštiny s mno
hými důležitými změnami a dodatky. Díla ta
to sice byla původně napsána v Čechách od
slovanských kněží, kteří se tu po celé io. sto
letí udrželi až do období sázavského, přes ví
tězný postup latinských církevních řádů, avšak u nás po jejich literární práci nezůstalo
sledu, a jen ruským klášterům a ruské církvi
děkujeme za to, že nám z ní zachránily část
pro větší slávu a hlubší poznání českého kní
žete a mučedníka.
Sv. Václav zůstal v mysli zbožných Rusů
trvale sloučen se vzpomínkou na oba bratry,
sv. Borise a Glěba, které stihl podobný osud.
Proto když metropolita Makarij (i 542-1564)
opisoval pro svou velkou sbírku životopisů
svátých, pro tak zvané Mineje, starou slovan
skou legendu o sv. Václavu, mimoděk na mís
tě, kde se vypráví o tom, jak ďábel ponukl Bo
leslava, aby ukládal o bezživotí bratra Václa
va, vybavila se mu vzpomínka na vraha rus
kých knížat Borise a Glěba, bídného Svato
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pluka. K tomuto spříznění světců dobou i
místem tak vzdálených, přispěla jistě též mě
rou nemalou podobnost jejich životních osudů, tak krůtě přervaných v samém květu
mládí. Při tom má bratrovražedná tragedie
ruská průběh mnohem divější a brutálnější.
Dal-li se Boleslav svésti od zlých rádců k zlo
činu, z něhož se potom kál, jednal Svatopluk
z vlastní vypočítavé zloby, hotov i k dalším
vraždám, dokud nebyl udolán mstící rukou
bratra Jaroslava, aby jako psanec žalostně do
konal v cizině, opuštěn všemi. Také způsob,
jakým Svatopluk odstranil oba své mladší bra
try, poděsí svou cynickou krutostí zvláště u
Glěba, jehož zařízl vlastní jeho kuchař. Sv.
Václavu podobá se víc Boris: byl milován
otcem nad ostatní syny patrně pro své schop
nosti válečné, neboť jemu svěřil, sám jsa upou
tán na lože smrtelnou nemocí, velení na vý
pravě proti Pečeněgům. V jednom ruském le
topise děje se též zmínka, při zprávě o zabití
Ondřeje Bogoljubského roku 1175 o meči sv.
Borise, který přecházel v rodě tom s knížete na
knížete—krásný pendant krekovným zkaz
kám o zbroji a meči našeho světce.
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Rychlé rozšíření úcty sv. Václava na Rusi
třeba si vysvětliti přátelskými a hojnými vzta
hy, jaké v té dávné dobé spojovaly širé ruské
kraje, probouzející se křesťanstvím ke kultur
nímu životu, se západními katolickými státy.
Teh dy nebylo j ešté té přehrady mocných před
sudků, jež v dobé pomongolské odcizily bě
hem staletí carskou říši od katolického západu
a vytvořily docela odlišné duchové ovzduší,
nepříznivé snahám po církevním sjednocení.
Teprve nejnovější výzkumy na poli nejstar
ších náboženských dějin Ruska ukazují, jak
živé a plodné byly styky jak církevní tak poli
tické mezi světskými i duchovními vládci vý
chodní slovanské oblasti s katolickým zápa
dem. Dřevní Rus se čítala a byla čítána jako
rovnoprávný člen do křesťanské rodiny ev
ropských národů. Jen ve světle nových po
znatků chápeme, že sv. Václav světec taktypicky západní, mohl býti uctíván v slovanské
bohoslužbě ruské církve, a že podobně i svaté
ostatky ruských mučedníků, Borise a Glěba,
spíše ještě, než uplynulo sto let od jejich smrti,
byly uloženy v oltáři sázavské svatyně v Če
chách, kde se nad nimi sloužila mše sv. O tom
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nám podává bezpečnou zprávu benediktin
sázavský, který dlouho po vypuzení slovan
ských mnichů z kláštera, založeného sv. Pro
kopem, někdy v druhé polovici 12. věku, cho
pil se péra, jednak aby doplnil, co v letopise
Kosmově bylo vynecháno, jednak aby v tom
to památném díle pokračoval. Léta 1095 byla
totiž v sázavském klášteře vysvěcena praž
ským biskupem Kosmou oratoř, kterou zbu
doval opat Božetěch. Spisovatel uvádí zevrub
ně, jaké ostatky byly vloženy do každého ol
táře. A tak čteme, že třetího dne, to jest 16.
října, když svěceny byly dva oltáře, v jednom
z nich nacházely se také, vedle jiných ostatky
s v. Glěba a jeho druha (sancti Glebii et socii ei
us). Nemůže býti nejmenší pochyby, že se mí
ní ruští mučedníci sv. Boris a Glěb, jejichž čás
tečky byly doneseny do Čech nějakým ctite
lem v Sázavě z dalekého Vyšehradu u Kijeva,
kde spočívala jejich těla, oslavená mnohými
zázraky ve chrámě zbudovaném od knížete
Izjaslava v roce 1072. Jejich kult v katolické
církvi u sjednocených Rusínů byl schválen na
synodě v Zamošči (r. 1720), potvrzené pape
žem Bonifácem XIII.
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Rád bych těmito řádky obnovil vzpomínku
na podivuhodné skrížení cest, jimiž se ubíral
kult českého světce na východ, a kult ruských
prvomučedníků do Čech na západ. Pro nás
jest však v tom víc než pouhý předmět úvahy
a podivu. Sv. Václav nám razil cestu k du
chovním výbojům. V jeho šlépějích, které
kdysi zahřívaly věrného služebníka v mrazi
vé a temné noci, půjde se vám snáze a jistěji.
Aby dávná skutečnost byla vyvolána co
nejúčinněji, nechávám v následujícím vyprá
vění o mučednické smrti sv. Borise a Glěba
mluviti staré ruské legendy pokud možná be
ze změny.

POVÉST O UMUČENÍ SV. BORISE A
GLĚBA.
Vladimír, syn Svatoslavův a vnuk Igorův,
jenž křtem svátým osvítil všecku zemi ruskou,
měl dvanácte synů. Nejstarší z nich byl Vyšeslav, po něm následoval Izjaslav, třetím byl
Svatopluk, který se stal vrahem svých bratří
Borise a Glěba. Jeho matka Řekyně byla dříve
jeptiškou, ale Jaropluk, bratr Vladimírův od

vlekl ji na jedné výpravě proti Carihradu jako
zajatkyni násilně z kláštera „pro krásu její tvá
ře“, a počal z ní tohoto nešťasného Svatoplu
ka. Vladimír jsa tehdy ještě pohanem, zabil
Jaropluka v boji a vzal sijeho ženu těhotnou,
z níž se pak narodil Svatopluk. Vladimír ho
však neměl rád, že nebyl jeho vlastní. Boris a
Glěb byli nej mladšími ze synů Vladimíro
vých, a matka jejich byla Bulharka jako ostat
ním bratřím, dostalo se jim též úředního kní
žectví, Borisovi v Roštově, a Glěbu v Muromě.
Vladimír byl již stár a upadl do těžkého
neduhu, a velmi se trápil, že se nemůže sám vypraviti proti úhlavním nepřátelům rodícího se
Ruska, Pečeněgům, kteří opět napadli válečně
Rus. V ten čas přišel ze svého sídla na jezírku
Neru do Kijeva Boris, krásný jak květ v svém
mládí a knížecí nádheře, vysoké postavy, ši
rokých plecí, v pásu tenký, okrouhlé, veselé
tváři s bradou a vousem, s dobráckýma očima,
otužilý tělem, chrabrý v boji, v radě moudrý
a ve všem rozumný, a neboť milost Boží spo
čívala na něm. Otec odevzdal mnoho vojska
v jeho ruce a poslal jej na bezbožné Pečeněgy.
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Ale ti mezi tím odtáhli, a tak Boris byl nucen
vrátiti se s nepořízenou. Cestou zastihla jej
zvěst o tom, že otec zatím zemřel, a že Svato
pluk zatajiv jeho smrt, v noci dal jeho mrtvo
lu na saních odvézti do chrámu Bohorodičky.
Prudký žal jej zachvátil, až tělo trnulo a tvář
se rozplývala v slzách, že mu nebylo přáno,
otce a pána svého, světlo očí svých, brzdu
mládí svého, pokárání nerozumu svého, svý
ma rukama opatřiti a ctné jeho tělo, ozdobu
mužství, odevzdati hrobu, ani že nebyl shle
dán hoden naposled zlíbati jeho spanilé šedi
ny.
Zároveň vstávaly v jeho bezradné duši těž
ké chmury obav před blízkou budoucností.
Rád by našel v svém starším bratru náhradu za
otce, ale ví, že on touží po moci, nelekaje se
zločinu. Potáhne-li s vojskem do Kijeva, dru
žina jeho jej donutí, aby svého bratra vyhnal,
podobně jako jeho otec, ještě před svým po
křtěním, zahubil svého bratra Jaropluka pro
slávu a světské panování, což všechno pomíjí
hůř než pavučina. Vždyť co měl z toho všeho
otec jeho a bratři otcovi, kam se poděl jejich
život a sláva tohoto světa, a nach, a hodokva67

sy, stříbro a zlato, víno a medovina, skvělá jíd
la a bystré koně, krásné a veliké paláce a mno
há jmění, a daně, a nesčíslné pocty a pýcha z
tolika bojarů? Vše to s nimi zmizelo, jako by
toho nikdy nebylo bývalo. Proto se Boris zří
ká všech marností a hledá pomoci jen od dob
rých skutků a od pravé víry a od nelíčené lás
ky, jsa odhodlán i smrt přijmouti z ruky brat
rovy, když to bude vůle Boží.
Zatím Svatopluk zasedl na osiřelý stolec
knížecí, uplativ Kijevlany mnohými dary. Bo
risovi lstivě vzkázal, že chce s ním žiti v lásce
a že ještě mu přidá k jeho oteckému podílu.
V noci však potají zašel do Vyšehradu, zavo
lal si náčelníka Puťšu a jeho muže, a tázal se,
zda jsou mu opravdu přátelsky oddáni. Když
přisvědčili, že jsou hotovi i hlavu svou zaň po
ložití, kázal jim, aby šli, nepozorovaně vysto
povali jeho bratra Borise, a v příhodnou chvíli
jej zabili. A oni slíbili, že tak učiní.
V ten čas Boris stanul na řece Altě. Někteří
z jeho přátel přišli, aby jej varovali, že mu Sva
topluk strojí úklady. I řekla k němu jeho dru
žina : „Pojď, zasedni v Kijevě na trůně otcově,
vždyť, hle, všechno vojsko je v tvých rukou!“
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On však jim odpověděl: „Nestanižseto, abych
vztáhl ruku na bratra svého, a k tomu ještě
staršího, jehož bych si přál míti za otce.” To
uslyševše vojínové, odešli od něho, takže zů
stal sám toliko se svými služebníky. Bylo to v
sobotu. I vlezl do svého stanu, a v své úzkosti
se modlil a vzpomínal na muka a utrpení svá
tého Nikity a svátého Václava, který byl též
zabit od bratra, a že vrahem svaté Barbory se
stal vlastní její otec, a těšil se pomyšlením na
věčnou odplatu u Boha. Večer pak kázal pěti
hodinky, modle se s hořkými slzami a hojný
mi vzdechy. Potom ulehl, ale spánek jeho byl
rušen mnohou starostí a těžkým zármutkem.
Ráno procitnuv, sám se obul a umyl si tvář, a
poněvadž to bylo v neděli kázal svému knězi,
aby se začal modliti jitřní hodinky. Pochopo
vé Svatoplukovi dospěli zatím v noci k Altě,
a postoupivše blíže, slyšeli hlas blaženého Bo
rise, an pěje jitřní žalmy. Když se ozval zlý
dupot kolem stanu, poděsil se kníže, a modlil
se v slzách k Spasiteli na ikoně, aby jej učinil
schopna podstoupiti muka, jež ho čekají. Kněz
a panoše, který mu sloužil, vidouce svého pá
na tolik sklíčeného a zaplaveného hořem, roz-

69

plakali se a pravili: „Milostivý a drahý pane
náš, jak velikou dobrotou jsi byl naplněn, že
pro lásku Kristovu nechtěl jsi se posta viti brat
ru na odpor—a kolik vojska měl jsi ve svých
rukou!“ A v zápětí spatřili muže běžící ke sta
nu, blýskot zbraní a obnažené meče. I bylo bez
milosti probodeno tělo trpitele Kristova Bori
se. Bídní vrahové Puťša, Talec ajelovič Ljaško
zasypali je kopími. Vida to panoše Jiří, rodem
Uher, kterého Boris nad míru miloval a sám
mu vložil na šiji zlatý náhrdelník, vrhl se na
tělo knížete, řka: „Neopustím tě, drahý můj
pane, kde krása tvého těla uvadá, tu ať i já
skončím svůj život!“ Tam jej také probodli.
Ale Boris byl jen omráčen, a ted’v hrůze vy
skočil ze stanu. I počali se vrazi vůkol stojící
posilovati, pravíce: „Co stojíte a hledíte? Pojď
me a dokonejme, co nám bylo poručeno!“
Když to světec slyšel, prosil je úpěnlivě, aby
mu popřáli maličko času, co by se k Bohu po
modlil. I děkoval Bohu se slzami, že jej učinil
hodna uniknouti svodům tohoto klamného
života a jiti ve stopách mučedníků, a volal Jej
za svědka, že, ač se mohl brániti proti bratru,
maje všechna vojska otcova ve své moci, nic
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nepodnikl, ponechávaje Jemu, aby rozsoudil
mezi ním a bratrem. Modlil se i za své vrahy,
a pohlédnuv na né laskavýma očima a strha
nou tváří, všecek se zalévaje slzami, pravil:
„Bratři, přistupte a dokonejte svůj úkol, a bu
diž pokoj mému bratru i vám bratři!“ Tu ti z
jeho družiny, kteří slyšeli tato slova, pro strach,
slzy a hořký žal nemohli ni hlesu ze sebe vypraviti, žalostné plačíce a hořekujíce v duši:
„Béda nám, kníže náš milý a drahý a blažený,
voditeli slepých, oděve nahých, berlo stáří,
trestateli nekáraných! Kdo již to vše zastane
proč jsi nezatoužil po slávě tohoto světa, proč
jsi nechtěl velikosti v tomto životě? Kdo se ne
podiví veliké té pokoře, kdo se nepokoří, vida
tuto pokoru a slyše o ní?” V tom Boris náhle
zesnul, odevzdav duši svou do rukou Boha ži
vého, 24. den měsíce července léta Páně 1015.
Tehdy pobili i mnohé z jeho služebníků, Jiří
mu, nemohouce stáhnouti jeho náhrdelníku,
usekli hlavu a odhodili ji stranou, takže se poz
ději nemohlo nalézti jeho tělo. Borise pak za
vinuli do plátna stanového, naložili na vůz a
vezli. Když se ocitli na Boru, počal mrtvý ožívati a nakláněl hlavu. Svatopluk dověděv se
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o tom, poslal dva Varjagy, a ti mu prokláli me
čem srdce, a tak skonal, přijav v odměnu vě
nec nevadnoucí. I přinesli jeho tělo do Vyše
hradu pod Kijevem a pohřbili jev zemi u chrá
mu svátého Vasilia.
Na této jedné vraždě Svatopluk nepřestal.
Nic nedbal pohoršení a ani dost málo nebyl
náchylen ku pokání. Ponoukán ďáblem, říkal
sivsvé proklaté duši: „Co činiti? Vždyť nechám-li teď zabíjení, mohu se nadíti dvojího:
že až to uslyší moji bratři, předejdou mě a od
platí mi ještě horším, a nestane-li se tak, tu mě
vyženou, a pozbudu trůn svého otce.“ I poslal
muže k bratru Glěbovi se vzkazem: „Přijď
rychle, otec tě volá, není tuze zdráv.“ Tu Glěb
vsedl spěšně na kůň, a s malou družinou od
jel. Když dospěl k Volze na místo, kde do ní
vtéká říčka Ťma, klopýtl jeho kůň o příkop a
nalomil si málo nohu. Proto se dále plavil v čluně, až stanul na Smjadině, odkud bylo již viděti Smolensk.
V tu dobu došla Jaroslavovi zvěst od sestry
Predslavy o smrti otcově, a Jaroslav vypravil
hned posla ke Glěbovi, řka: „Nechoď bratře,
do Kijeva, otec je mrtev, a bratr tvůj Boris byl
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zabit od Svatopluka.” Když to kněžic uslyšel,
propukl v hořký pláč a srdcervoucí nářek, a
zatím co bědoval, modle se a častými vzdechy
vzývaje Boha, přikvačili náhle na rychlých
bárkách zlí sluhové Svatoplukovi, nemilosrd
ní upíři, přeukrutní vzteklouni, s duší sveřepé
šelmy. Družina spatřivši je, chopila se zbraní a
chtěla se postaviti na odpor, ale svátý Glěb
jim nedal, aby nebyli pobiti nevinně spolu
s ním, nýbrž odeslal je k břehu, a sám popojel
v svém čluně do ústí Smjadiny. Doufal, že se
neodváží naň sáhnouti, ale že jej dopraví k
bratru, a ten že se nad ním slituje. Tu ti bídníci, vidouce lodici samotnú uprostřed řeky a
světce v ní, vrhli se na ni, a když byli bokem
vedle ní, zaklesli ji háky, a přitáhli k sobě a na
skákali do ní, majíce v rukách obnažené me
če, lesknoucí se jak voda. A těm, kdož byli se
světcem v lodici, vypadla hned vesla, neboť
zmrtvěli strachem. Sedíce plakali o svého pá
na.
Blažený Glěb srozuměv, že jej chtějí zabiti,
pohlédl na ně prosebnýma očima a smáčej e ob
ličej slzami, žalostně lkal: „Nechte mne, bratři
moji milí a drazí, nechte mne, nic zlého jsem
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vám neučinil! Čím jsem ukřivdil svému brat
ru a vám? Je-li tu nějaká křivda, veďte mne k
svému knížeti a mému bratru a pánu! Slitujte
se nad mým mládím. Nepožínejte klasu ještě
nezralého, neuřezujte révy ještě nedorostlé.
Jsem ještě dítě, věkem i zlobou. Co jsem zlého
učinil? Usvědčte mne, a nebudu si naříkati.
Chcete-li se nasytiti mé krve, jsem již v rukách
vašich, i svého bratra, vašeho knížete.“
Oni však ni jediného slova se nezasty děli, ale
uchvátili jej jak divá zvěř. Tuon vida,že ne
dbají jeho slov, jal se mluviti takto: „Buďspa
sen, milý otče a pane můj, Vasile! Buď spasena
matko a paní má! Buď spasen i ty, bratře Bo
rise, stařešino mého mládí! Buď spasen i ty,
bratře a pomocníku Jaroslave! Buď spasen i ty,
bratře a vrahu, Svatopluku! Buďtež spaseni
i vy, bratři a druhové, všichni buďte spaseni!
Již vás neuzřím v tomto životě, neboť jsem od
vás násilně rván.” A děl s pláčem: „Vasile, Va
sile, otče můj a pane! Přikloň ucho své a slyš
můj hlas, pohleď a viz, co stihlo tvé dítko, jak
jsem vražděn bez viny. Běda mně, běda! I ty,
bratře Borise, slyš můj hlas! Volal jsem svého
otce Vasila—a nevyslyšel mne. Což ani ty mne
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nechceš vy sly seti? Nikdo omne nedbá, nuže
pamatuj ty na mne, a pros za mne Pána všech,
k jehož trůnu můžeš s důvěrou přistupovati.“
Potom klekl a modlil se ke Kristu, aby se ustrnul nad sklíčenosti jeho srdce, jež si není vě
domo žádné viny, a vnitřně posílen, řekl sípa
vým hlasem: „Nuže, již přistupte a vykonejte
k čemu jste posláni.“
Tehdy proklatec Gorjašev rozkázal kuchaři,
sedícímu za Glěbem, aby jej rychle zařízl, jinak
že sám zemře strašlivou smrtí. Tu kuchař ten,
jménem Trčín jsa podoben Jidáši, vyňal svůj
nůž, chopil světce za hlavu, a povstav na kole
nou, prořízl mu hrdlo. A tak svátý Glěb ode
vzdal duši svou v ruce Boží, v pondělí 5. den
měsíce září. Tělo jeho bylo povrženo na pus
tém místě mezi dvěma kládami.
V Jaroslavovi vyvstal mstitel obou zabitých
bratří. Po dlouhých bojích zvítězil nad Svato
plukem, který prchl ze země a jako štvanec uštván běsy, bídně zahynul někde v pustině
mezi Čechami a Polskem.
Stav se pánem Ruska, jal se Jaroslav pátrati,
kde odpočívají těla jeho bratří. O Borisovi mu
řekli, že byl pochován na Vyšehradě, a o Glě-
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bovi se dověděl, že hrob jeho třeba hledati ně
kde u Smolenska. I vyslal tam knězi, a ti je
našli podle zázračných světel a andělských
zpěvů, jež bylo pozorovati na jednom zapad
lém místě. Vykopali tedy svaté tělo Glěbovo
a převezli je do Vyšehradu k tělu Borisovu,
kde nad oběma byl zbudován chrám, záhy
proslulý mnohými zázraky.
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JOSEF DOSTÁL: POSLÁNÍ SVA
TÉHO VÁCLAVA
Sv. Václav, národní světec, představitel a

symbol Jednoty českého národa ve všech slož
kách, má poslání posvěcené věky a tradicí,
jež přesahuje úctu, jíž jsme povinováni veli
kým zjevům naši minulosti.
Stojí na počátku našich dějin jako skvělý
maják. Chvíle úzkosti to byly, jež diktovaly,
aby národ s důvěřivou modlitbou obracel se
k zemskému patronu, který měl chrániti své
plémě před pohromou a zkázou.
Český katolík ve svobodné vlasti nalézá ve
sv. Václavu posilu a oporu. Nalézá však také
příkaz povahy mravní a kulturní.
Světlo křesťanství bojující proti pohanství
a barbarství v X stol, stojí dnes před podob
nou úlohou. Táž fronta, tytéž úkoly.
Vkloubeni sv. Václavem v kruh západo
evropské kultury, máme povinnost brániti
odkaz světcův. Mechanismus technické civilisace, zbožňovaný Amerikou ohrožuje Evro
pu, žene ji k podceňování duchovních hod
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not. Zplošťuje život ve jménu racionalismu
a positivismu.
Český katolík, když byl promyslil poslá
ní sv. Václava v současné době a nespokojil
se jen tradiční úctou, vidí, a jak světec roz
váží tmy nakupené věky a ukazuje cestu, ač
koli voličskými hlasy, ale rozkazem k akti
vitě cele a plně duchovní.
Sv. Václav kráčel před polopohanským ná
rodem jako vůdce po strmé stezce horské.
Zloba a nenávist zmařily jeho pozemský ži
vot, ale nedovedly zničiti mystický smysl obeti. Prolitá krev posvětila tuto zemi, tvrdou
a nepřístupnou. Krása naplněná oblila svato
září hlavu mladého knížete, bojovníka za du
chovní princip života.
Toto mysterium nepozbylo ničeho na aktu
álnosti. Požaduje na českém katolictví, aby
dosáhlo plného uvědomění si svých povin
ností vůči sobě i vůči celému národu. Sv.Vác
lav sloužil Kristu a národu radostně a odda
ně. Chtěl přetvořiti drsné bojovníky a syny
Boží, kteří by celým životem vydávali svě
dectví o naplnění ideálu křesťanské dokona
losti. Světec padá před cílem, aby jeho smrt
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tvořila most pro ty, kdož chtějí následovati
vzácnou jednotu národního a náboženského
ideálu.
Jaký velkolepý příklad v době zpolitikařené a obrácené plně ke svodům hmoty a pře
ceňující divy techniky!
Sv. Václav; toť symbol života v duchu a
pravdě. S jeho jménem je spojena nenávist lži,
kompromisnictví, konvenčního přitakání.
Čeští katolíci, kteří se hlásí okázale ke sv.
Václavu, měli by si uvědomit, že následovati
světce znamená především aktivní energii ve
službách duchovních hodnot, které se rozví
její den ze dne. Katolík dle vzoru sv. Václa
va toť rytíř kultury bez ohledu na pravo nebo
na levo.Tichošlápství a zbabělé záškodnictví
nemá nic společného se vzácným odkazem.
Poslání sv. Václava neobrací se k mrtvým,
ale k živým. Životem máme dokazovati,jak
jsme dorostli smyslu světcova života i smrti.
Povel k heroismu zní jasně a zřetelně. Není
to falešný pathos vlasteneckých tragedií, roz
plizlých a matných, ale výzva formulovaná
určitě: plnost života náboženského zahrnuje v
sobe plnost života národního.
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Nikoli sektářská nevraživost, farizejská ne
upřímnost, pokrytectví mnohoobročníků,ale
pokorná služba v lásce a láskou.
Víme dobře, jak česká skutečnost je vzdá
lena v době milénia tohoto ideálu. Ale má to
znamenati resignaci, složení rukou v klín, mlčelivý souhlas, aby s titulem katolíka se u nás
obchodovalo, aby kde jaký žoldnéř přihlašo
val se do řady těch, kdož slouží poctivě a od
daně?
Neoslyšnost politických professionálů ne
zastavuje se ani před světcem. I ten má býti
zužitkován pro cíle přízemní a časné. Tako
vé je zmatení myslí v této zemi. Pro barbary
není svátého nic. Pro ně kultura je přívěšek,
kterým se blýskáme při parádě, ale jindy upřímné opovržení a neskrývaná nenávist propukává v celé nahotě.
Duše záludné a úskočné mají kesv.Václavu daleko. Kryjí-li své cíle svátým jménem,
dopouštějí se hříchu, pro který nemáme jmé
na. Povinností nás však je, abychom si uvě
domili rozdíly a vstupovali do druhého tisí
ciletí s hledím otevřeným bez bázně. Nepří
tel, o němž víme, a který bojuje přímo a muž-
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sky, je nám vítán, neboť takové utkání zna
mená čest.
Ale co s těmi, kteří číhají za rohem? Boj
s nimi nemá smyslu. Nemůžete bojovati se
lstí a napodobovati vzácné methody loupež
nické, — to není náš vkus.
Milénium sv. Václava mělo by znamenati
chvíli obratu. Ideály nadosobní, k nimž hlásí
se celý národ (nepřeceňujeme žurnalistů!) žá
dají, aby právě tam, kde jméno světcovo bere
se nejvíc nadarmo, panovalo úplné jasno, aby
chom věděli s kým máme čest.
Úkoly, které nás čekají a doléhají na nás rok
od roku s větší intensitou jsou úkoly čestné
a obtížné. Víme celkem, jaké je prostředí a jak
jsme přijímáni. Nepřátelé jsou nám milejší než
přátelé, které denně potkáváme. Máme vzác
né sympatie, jichž si opravdu vážíme. Není
to práce marná.
Jsme přesvědčeni, že sv. Václav znamená
závazek. Summa lásky, ve které je obsažena
spravedlnost, toť poselství pro českého kato
líka.
Evropská kultura je kultura křesťanská. My
nepatříme k Východu ale k Západu. Proto
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osud Evropy nemůže nám býti lhostejný.
Chceme spolupracovati v těchto poměrech,
aby česká náboženská melodie svítila v obec
ném chorálu a zpívala po svém zákonu. Universalismus není internacionalism. Touha po
obecnosti, po něčem, co spíná přes všechny
hranice a mysl, je příliš silná v této době ne
klidu a anarchie, než aby partikulární zájmy
rozhodovaly o věcech základní důležitosti.
Na křižovatce světových větrů jsme vydá
ni nárazům ze všech stran.Tím spíše potřebu
jeme jasného ovzduší a spolehlivé základny
pro nové výboje a činy.
Spínáme s jménem sv. Václava představu
vůdce rozhrnujícího tmy a prázdnotu. Pra
cujme pro budoucnost s vědomím, že plníme
prostý úkol, daný Prozřetelností. Od toho nás
nemůže odvrátit brutální zákeřnictví samo
zvanců, kteří osobují si mluviti ve jménu na
šem. Pro nás čest není hadrem, s kterým se
muže cmíti cokoli.
Průkopník světla a bojovník za Kristovu
říši v této zemi na úsvitu dějin bude nám vůd
cem a záštitou. Pod jeho praporem zíti i umírati je sladké a krásné. Snad padneme dřív,
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než se rozední. Ale může i tato představa pod
vrátit! naši touhu a zvrátiti naše kroky?
Zaslíbení, jež jsme učinili, poutá a váže. Řád,
pro který pracuj eme, žádá obětí dobrovolných
a radostných. Řád a svoboda, toč jen jiné označení pro jedno a totéž. Nejsme otroky,
kteří slouží proti svému přesvědčení a nehle
dáme laciné uspokojení, jaké poskytuje lidské
chytráctví a mazanost.
Nepřekvapuje nás komedie, která se hraje
denně s rostoucím úspěchem.Jsme klidni, jako
ten, kdo ví, že spravedlnost Boží promluví
ve chvíli rozhodné.
Sv. Václav je zárukou této naděje.
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2. KNIHA AKORDU
Typograficky upravil

Antonín Lískovec.
Vytiskl Jan Mucha ve
Velkém Meziříčí. Bylo

též vydáno třicet čís
lovaných výtisků a to:

deset na ručním papíře
Zandersově a dvacet

na papíře hadrovém

PRSTEN
1. Mérimée: Kronika vlády
Karla IX.
I\č 20‘—
2. — Novely I.
„ 30 —
3. — Novely 11.
„ 30’—
4. Musset: Zpověď dítěte svého
věku.
Kč 45*—
5. — Povídky a novely.
„ 40*—
6. — Výbor básní.
V tisku
7. — Komedie a proverby /. „
8. — Komedie a proverby II.

KNIHY NOVÉ DOBY
1. Chesterton: Klub podivných živ
nosti.Rozcb. 2. vyd.
Kč 1Ô’—
2. Remizov: Rybník.
Kč 27’ —
3. Belloc: Marie Antoinetta.
Kč 36 —
4. Massis: Vnuk Renanův.
Kč 6’—
5. Chesterton: Anarchista Čtvrtek.
Rozebráno 2. vyd.
Kč 24* —
6. Chesterton: Moudrost otce
Browna. Rozebráno.
7. Bertrand: Krev mučedníků.
Kč 27 —
8. Chesterton: Co je spatného na
světě.
Kč 21'—
9. Chesterton: Muž, který byl pří
liš živý.
Kč 21’—
10. Chesterton: Muž jenž věděl pří
liš mnoho.
Kč 21’—
11. Durych: Sedmikráska. Rozeb
ráno 2. vydání
Kč 15’ —
12 Chesterton: Stromy pýchy.
Kč 21’—
13. Kučera: Kotva v moři. Kč 16’50
14. O’Flaherty: Udavač.
Kč 30’—
15. Heidenstam: Pout svaté Brigity.
Kč 25 —
16. Durych: Pout do Španětska.
17. Undsetova: Jaro.
Kč 33.—
18. Durych: Kvas na Boleslavi.
Kč 16’50
19. Svensson: Islandské povídky.

Žádejte u všech knihkupců.

LADISLAV KUNCÍŘ,
nakladatel v Praze II., Voršilská 3.

