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Maria v ráji
Lidová p íseň
Usnula, usnula
ja Maria v ráji
ja Maria v ráji
v ráji na kraji
Uzdál se jí sníček:
z jejího srdéčka
vyrůstla jí na něm
krásná jablonecka
Krásná jablonečka:
a tak krásná byla,
krásná jablonecka
celý svět zakryla
A ešče se ptala,
čím ty lúky kvitnú?
Tú červenú růží,
či matičkú boží?
A ešče se ptala
čím je lúka krásná,
Tú bílú lelijú
ci Pannú Marijú?
A ešče se ptala,
čím ty hory kvitnú?
Tým zeleným listem,
čili Pánem Kristem?
Z knihy „Špalíček“ vyšlé r. 1748 vybral Vilém Bitnar
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Píseň k r á l o v s k á
Jean de La

Varende

I
Psal se prosinec léta Páně 1799.
Obě služebné a starý Klaudius čekali v kuchyni kolem krbu. Noc
byla již černá a kuliši v ní opatrně houkali.
Na zámku pánů de Galart se teď žilo skromně. Mladí sluhové byli
odvedeni na vojnu a komorné propuštěny... Bylo tak lépe, neboť
kde by se byly vzaly peníze na výplaty?
Měděný kotlík vystrkoval z plamene dlouhou trubičku zakončenou
kohoutkem, aby bylo možné brát z něho teplou vodu a nepopálit
se při tom. Ale kohoutek netěsnil a pomalá kapička za kapičkou vyhlubovala v popelu černou jamičku. Kuchařka na ni mlčky upírala
oči.
„Konečně! Paní už přijela!" — vesele zvolala hezká služtička,
jediná, která na zámku zbyla z někdejšího čilého a svěžího houfce
pokojských dívek.
Opravdu bylo slyšet, jak venku skřípá vůz. Starý Klaudius vyšel
s lucernou. Všichni se sběhli k vozu, těžkému, nízkému kočáru, taženému selským koněm. Kouřilo se mu z celého těla. Vysoký hlas
se zeptal:
„Přišly nějaké zprávy od pána?"
„Zatím nic, paní."
Paní de Galart vkročila do domu a přistoupila ke krbu. Venku
mrzlo. A přece musila jet do města, protože distriktní úřad měl
požadavky přísné, ba mnohdy... smrtelné. Mladá žena byla zahalena těžkou hazukou. Pastýřskou hazukou. Klaudius se dlouhou kovovou trubkou, do níž foukal s nadmutými tvářemi, snažil rozdmychat oheň.
„Nic nového?" — zeptala se dále zámecká paní.
Služebné se ihned vzrušily: „Ó ano! Ach... ano!" Paní de Galart
jim chvatně pohlédla do tváří, aby viděla, je-li to něco vážného. Ne.
Pak tedy dobře. Poslouchala.
Mladá pokojská se vzrušeně rozpovídala: nějaký člověk, starší,ale
nikoli již stařec, zazvonil navečer u brány, nějaký kobzař v dlouhém
kabátě, s velikou kobzou na zádech. S velikánskou kobzou, pěkně
malovanou... Kuchařka poslouchala slova hezké pokojské s dychtivým zájmem, jako něco nesmírně poutavého.
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„Prosil... zazvonil u hlavní brány... otevřela jsem jenom trošinku . . . a ptal se na pana hraběte. Řekla jsem, že ani pán, ani
paní nejsou doma. „Ach!" povzdechl si zklamaně. Potom se zeptal,
kdy se vrátí. Řekla jsem, že nevím... Obrátil se, jako by chtěl jít.
Ale potom se na mne ještě jednou podíval a řekl: „Ale snad bych
mohl pro lásku Boží dostat kousek chleba..." A řekl to tak divně,
že mě to zarazilo... Ale nemohla jsem ho přece pustit do stavení!
Ukázala jsem na kuchyni: Jděte tam, a zamkla jsem na dva západy . . . A přece..."
„A přece co?" — zeptala se paní de Galart.
„A přece to byl člověk zřejmě spíše nešťastný než zlý. Na to
bych věru přisahala... Počkala jsem na něho zde u dveří a Johanka
mu dala krajíc se sádlem."
„Proč bych nedala," — vysvětlovala kuchařka. „Měla jsem tam
zbytek sádla z paštiky. A on mi na to řekl: Děkuju vám, dobří lidé,
a takhle pri tom dělal rukou a hlavou... Ach, Pane Bože, ten vám
měl hlad! Hned se do toho zakousl a teprv pro druhé sousto si
z kapsy vytáhl dlouhý zavírák, silnou kudlu, celou rezavou. Hned
jsme ucouvly, a on se usmál a řekl: Promiňte..."
„Ne," — opravila kuchařku pokojská Bětka. — „Řekl: Odpusťte,
že jím nožem, ale je to zároveň má vidlička."
„Měla jsem tam svařený jabčák. Nalila jsem mu ho hrnek a ten
vám pil, ach ten vám, chudák, pil!"
„A potom," — ozval se starý Klaudius, — „potom se mne ten
člověk, chuďas jistě nikoli zlý, zeptal: Neměli byste zde nějaký ovčín
nebo psinec, kde bych mohl přespat? Jsem tomu zvyklý a nevybírám
s i . . . A já mu na to řekl: Máme tu stodolu pro kočovné pocestné...
řeknu to šafáři... ale křesadlo a každý jiný oheň musíte nechat
zde" (starý sluha byl hrd, že tak přesně zná, co káže dobrý obyčej) — „a on mi hned vydal, co m ě l . . . opravdu krásné křesadlo . . .
Zítra mu to zas v pořádku vrátím."
„Lépe bys byl udělal, kdybys mu byl vzal tu jeho kudlu," poznamenala Johanka.
„To mně, má milá, ani ve snu nenapadlo... Host do domu, Bůh
do domu, a nesmí se proto urážet!"
Paní de Galart se ohřívala u krbu a pila při tom řebčíčkový čaj.
Její pohled se bezděky obracel ke stodole, v níž spávali náhodní pocestní a která stála nějakých čtyřicet sáhů odtud, takže by ji bylo

331

možné vidět. K té stodole, v níž teď čekal kobzař a ten jeho silný
nůž. Zámecká paní sice důvěřovala téměř živočišnému pudu své
čeledi. Přece však, ačkoli měla povahu veselou a smavou, byla podivně vzrušena tou neviditelnou přítomností cizího člověka. Ten toulavý kobzař ji patrně slyšel přijet. A mohl také zaslechnout tu její
první otázku a vědět, že přijela sama. Kuchařka pozorovala pohled
své paní a viděla, že byl zastaven zavřenými okenicemi, zpevněnými
ještě napříč položeným břevnem.
„Zavřela jsem všechno pečlivě," řekla. „Mohl by nás tu docela
dobře vidět..." — a zachvěla se hrůzou.
Ale paní de Galart okamžitě zmužněla, a když kuchařka pokračovala:
„Kdyby paní dovolila, ustlala bych Klaudiovi v bývalé pánově sednici, aby nás hlídal..."
„Ne, Johanko! Klaudius bude spát ve stáji jako vždycky. Bojíš-li
se, vezmi si na noc do kuchyně dogu... Co dělá pan strýček? Večeřel?"
„Jak by ne!, A jak večeřel!" — zvolala kuchařka. „Dostal dnes
slaninu..."
„A jistě už spí jako zabitý," dodala Bětka, „protože již u stolu
zíval, div že si čelisti nevykloubil!"
Člověk, o němž byla řeč, byl jeden z těch četných „strýčků" (nebo
„bratránků", když byli mladší), kteří se na zámku často střídali:
jeden z těch kněží, kteří odpírali poslušnost nové „vládě" a jež zámečtí páni ukrývali s nebezpečím vlastního života. Čeleď to ovšem
věděla, a aby to dokázala, mluvívala o takových nepravých příbuzných s posměškem, což by si o skutečném příbuzném svých pánů
nikdy nebyla dovolila. Také paní de Galart se Usmívala. Potom se
zeptala:
„Řekli jste mu o tom nocležníkovi?"
„Řekli a on přisvědčil, že jsme to udělali dobře."
„Tak je to v pořádku. Pojď mě vysvléci, Bětko."
Když přišly do ložnice, mladá matka se šla podívat na své dvě děti,
spící v sousední místnosti, zhasila jejich noční lampičku a udělala jim
na čelo znamení kříže. Potom zavřela dveře, šla ke stolku, kde Bětka
již otevřela modré a bílé kalíšky, klidně si sedla a konečně se zeptala:
„Tak teď mi, Bětuško, řekni, proč jsi tak rozechvěna..."
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„To k vůli němu, paní, k vůli tomu kobzaři..."
„Jak to?"
„Ach, paní! Ten člověk je jistě... z urozeného rodu!"
„Ale jdi! Proč myslíš? Cos viděla?"
„Nic a všechno!... Ach, za dnešních časů nechodí po cestách
stejní lidé jako kdysi! Tento zde by se v saloně jistě byl cítil více
doma než v kuchyni. Nechtěla jsem nic říkat k vůli Johance, protože pořád štěbetá jako husa. Johance se zdál podezřelý patrně proto, že byl tak stísněný z hanby nad tím, že jí nožem a rukou. Obyčejný tulák?... Kdepak! Přišel rovnou k hlavní bráně, jako člověk,
který ví, jaká má práva. Každý pobuda by přece jistě byl šel k fortničce do čeledníku... A mluvil tak krásně, tak jemně, že v jedné
chvíli jsem ho jenom taktak neoslovila „pane"... Vsadila bych se,
že do mne viděl, protože najednou tiše řekl: „Život je zlý!" a ret
se mu při tom trochu zachvěl. A když jsem se pousmála, usmál se
také, ačkoli nevypadal nijak vesele. Ach ne, naopak..."
Dívka byla zřejmě silně vzrušena. Paní de Galart se na ni vážně
zadívala:
„Víš to jistě, Bětuško? Nenamlouváš si to snad jenom z rozčilenosti?"
Bětka se zarazila:
„ . . . Když se mne, paní, ptáte tak vážně, bojím se tvrdit něco
určitého..."
Paní de Galart se zamyslila. Což bylo možné, že by ten člověk
byl někdo z jejich společenské třídy? Nějaký dvojnásob politování
hodný bludný trpitel pro slavnou královskou při? A v jejich domě se
mu dostalo jenom stodoly, slámy a zimy! Vzpomněla si, jak šťasten
býval její manžel, když se po návratu z šuanských výprav mohl natáhnout do měkké postele: „Ach, ta hebká prostěradla!" S jakým
požitkem hladíval dlaní stříbrné příbory. Jak zářil a jak nadšeně
mluvíval z radosti nad tím, že kolem sebe zase má všechno pohodlí
domova... A ten nepravý kobzař si teď nemůže ani pohovořit, důvěrně a s lidmi svého rázu!
„Zde je to jeho křesadlo," řekla Bětka.
Vytáhla je z kapsy v zástěře a podávala je své paní s výmluvným
posunkem. Želízko, jímž se vykřesávaly jiskry, byla vsazeno do leskla
destičky, vytepané v podobu lodi, malé stříbrné galéry. Tenký řetízek, také stříbrný, držel křemínek, sevřený dvěma šroubky jako
kohoutek na ručnici. Trubička na troud také byla ze stříbra.

333

„Je to patrně bývalý námořník, Bětko... To stříbro mě ovšem
překvapuje, ale je to možná rodinná památka..."
„Na křesadle je také nějaký znak, jak bývá na lžičkách," upozornila dívka a ukázala na druhou stranu křesadla.
Paní de Galart se přiklonila k lampě a uviděla nikoli znak, nýbrž
nějaké znamení: malou sovu s korunkou...
„To nic není, Bětko. Ostatně je to vytepáno tak umělecky, že ta
práce má větší cenu než kov."
„Když jsme mu daly jíst, řekl nám „dobří lidé"... Tak by nikdy nemluvil člověk stejně prostý jako m y . . . "
„Ale ne, Bětko... Víš přece, že pán rozkázal, abychom nikoho
nevpouštěli do domu, když zde není on. Jdi si lehnout a nech si dveře
otevřeny, bojíš-li se."
„Nebojím se," odpověděla Bětka, „ale je mi ho líto..."
Také paní de Galart pociťovala lítost. Stísňoval ji pocit hrozné
nespravedlnosti k tomu neznámému. Možná, že se již mnoho a mnoho dní těšil nadějí na bolestně zasloužený odpočinek, na oasu klidu,
na jednu z těch blažeností, kdy duch i tělo jsou plně nasyceny...
a místo toho se mu zde dostalo otepi slámy nebo sena!
Mladá žena vstala, otevřela vnitřní okenice a upřela pohled na
stodolu. Stodola, nesmírně dlouhé stavení, se zdála ještě nižší, než
byla, protože ji zastiňoval rozložitý jilm.
Jak černá byla! Jenom její došky bylo vidět, jejich silný hřeben.
Byla celá tak temná! Veliký kus noci! Oč děsivější tma byla jistě
uvnitř! Paní de Galart viděla v duchu, jak v té nicotě stojí sklíčený,
zoufalý člověk.
Jak se všichni milovali za těch krvavých persekucí! Všichni štvanci se cítili tak spřízněni, tak spjati na život i na smrt! Najednou se
v mladé zámecké paní probudila touha, odvěsit lucernu a jíti pro
toho kobzaře, jenž „mluvil tak krásně... tak jemně" . . . „Pojďte,
odpusťte mi, dům vás očekává." Ale hned při prvním pohybu se
stísněně zarazila: co když je to opravdu jenom obyčejný tulák? A
možná, že již spí a bylo by nutné probudit ho
Co chcete ? . . .
Pohostit? Hehe, to rád!
A co by si mohl takový obejda myslit, kdyby k němu tak přišla
mladá žena? A dokonce i kdyby to byl opravdu šlechtic: nepřivedlo
by je to oba do nesmírných rozpaků?
Líce se jí mírně zapálila... Není to možné! Vzít s sebou Bětku?
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Mohla by si o ní myslit něco nehezkého. Cítila by, že její paní je
vzrušena stejnými nejistotami jako ona a že je tedy stejná jako ona.
Paní domu by ztratila mnoho ze své autority, ze své nadřaděnosti.
Nezbývalo tedy nic jiného, než čekat, až se rozední. Sama sobě se
omlouvala přísným manželovým zákazem. Jak snadné je poslouchat!
Vratila se na lože. Ale nemohla se odhodlat k tomu, aby zhasila.
Naopak: odnesla lampu k oknu: možná, že její světlo pronikne nějakým otvorem ve zdivu až do nevlídného přístřeší toho šlechtického
kobzaře, uleví mu trochu, řekne mu, že někdo na něho myslí, že slabá
duše bdí a chvěje se úzkostí.
II
Již v šest byli všichni vzhůru. I děti. Takový byl na zámku obyčej. Děti byly silně vzrušeny. Viděly včera toho člověka a hořely nedočkavostí. Oběma se jim zdálo o pochodových a tanečních písních,
a kdyby se jejich maminka nebyla vrátila tak pozdě v noci, byla by
musila toho kobzaře nechat dlouho hrát.
Starý Klaudius šel pro něho do stodoly.
Paní de Galart byla nevyspalá, ale věděla teď, co učiní. Bylo možné jak to, že ten pocestný býval kdysi slušným člověkem, tak to, že
to byl tulák od narození. Ale na tom nezáleželo: je-li to člověk
prostý, potěší se, je-li to šlechtic, načerpá posilu. Pozná se to hned
ona první pohled ? Paní dala prostřít ve vestibulu, aby ten člověk nemusil jisti s čeledí.
Čekala na prahu panského domu. Napřed se objevil Klaudius —
potom ten člověk. Kráčel mírně sehnut, na prahu stáří. Tabákově
hnědý plášť mu padal na nohy a na šedé punčochy s hojnými světlými záplatami. Na hlavě měl starý třírohý klobouk s jedním okrajem převislým. Na zádech krásnou kobzu. Zámecká paní si pozorně
prohlížela jeho tvář: tvář ušlechtilou! S úzkostí viděla, že ten člověk
se oholil! Pobuda, toužící po soucitu, by se jistě nebyl holil. Popošla
o tři kroky:
„Omluvte mě, prosím," řekla, „ale nemohu nikoho přijímat v domě, když je manžel nepřítomen... Časy jsou teď nebezpečné."
Potulný muzikant smekl třírohák a uklonil se. Bez klobouku byl
ještě ubožejší, protože měl prošedivělé, krátce ostříhané vlasy.
„Dala jsem vám připravit snídaní," pokračovala paní de Galart.
„Vejděte, prosím."
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„Srdečný dík, paní, ale váš šafář mě již milosrdně nasytil."
Když však viděl, že mladá žena je tím jakoby zkormoucena, usmál
se vlídně a dodal:
„Ale pojím ještě jednou, z úcty k vám, paní. a také s velikou radostí, neboť dlouhá cesta, dlouhý hlad"
Nevěděla, co si o tom muži myslit. Prízvuk jeho vět byl zřejmě
venkovský. Ale nebylo to úmyslné? Bylo na něm vidět dobromyslnost, která mohla ovšem býti selská, ale také naprostou nenucenost,
bez holedbavosti a bez nesmelosti. Ze by to byl nějaký dělník? Ne
. . . spíše měšťan, přivedený na mizinu asignáty nebo úpadkem . . .
A jistě člověk neškodný.
Děti se důvěřivě přiblížily. S obdivem pohlížely na kobzu. Ale
jejich matka se ptala dále:
„Vy znáte mého manžela, pana de Galart?"
„Neznám," — pocestný zatím laskavě vložil kobzu do rukou dětí
a teď se zase napřímil. — „Neznám ho, paní, osobně, ale znám ho
citem. Slyšel jsem o něm a vím, že je to pán štědrý k potřebným a
milosrdný (jistě je to člověk venkovský, pomyslila si) . . . a že by mě
snad přijal vlídně ve svém d o m ě . . . "
„Jsme zchudlí," odpověděla mladá žena, „a nemůžeme již zaměstnávat tolik lidí, jak bychom chtěli."
Muž se lehce začervenal, takže paní de Galart se za ta slova zastyděla, ještě než je dořekla.
„Tak mnoho jsem zajisté nečekal, paní. Vím, bohužel, sám, jak
velice všichni trpěli. Doufal jsem jenom v dobrý nocleh a v laskavá
slova... Toho obého se mi dostalo a upřímně vám za to, paní, děkuji."
Vykročil, jako by chtěl odejít. Paní de Galart mu zoufale ukázala
na prostřený stůl („jistě je to šlechtic, ale nechce se prozradit").
„Sedněte si, prosím. Děti vám budou posluhovat. Pojďte, děti,
pohostěte našeho hosta."
„Zahraješ nám," řekl malý František pánovitě.
„A my k tomu budeme tančit," prosebně dodala Ludvička.
„Ale ovšem, koťátka, ale ovšem. A jak dlouho budete chtít."
„Posaď se," vyzval ho chlapec. „Přinesu ti vajíčka, jež pro tebe
Johanka usmažila. Jsou to vajíčka od mé slepičky. Takhle veliká.
Jednou byly v jednom dva žloutky."
Muž se díval na hezky upravený stůl:
,,Ó," řekl, „ubrousek! To je až příliš krásné!"

336

Paní de Galart si vyčítala, že dala přinést příbor jenom cínový.
„Kdybyste věděl, jak mě mrzí ten váš dnešní ubohý nocleh. Hrozně mrzí. Myslila jsem na to tak, že jsem nemohla spát."
Kobzař k ní zdvihl oči. Chvíli mlčel. Teprve potom řekl:
„Ale jděte, má dobrá paní. Seno a sláma! Neznám nic zdravějšího, ani nic měkčího. A nemívám vždycky tak teplé přístřeší... Nejednou to bývá nad mou hlavou střecha mnohem vyšší: třpytivé
hvězdičky dobrého Pána Boha."
Paní de Galart ztrácela naději, přece však se ještě zeptala:
„Nepřinesl jste nějakou zprávu pro mého muže?"
„Ne, paní."
A protože děti se právě vrátily, odešla: lidová zdvořilost nedovolovala, dívat se na cizího člověka, jak jí. A byl-li to šlechtic, nechtěla
vypadat, jako by ho slídivě pozorovala. Vešla do knihovny. Bylo z ní
možné okamžitě zakročit, kdyby bylo třeba. Ale paní de Galart,
stejně jako včera večer věřila v kritický smysl svého služebnictva,
důvěřovala teď okamžité náklonnosti svých dětí k tomu neznámému.
Poslední pohled k nim jí ukázal, jak kobzař dělá opatrné pohyby
nad svým nástrojem, když si všiml, že František jej svírá poněkud
nešetrně:
„Synáčku zlatý," říkal mu při tom, „buďte opatrný na mou přítelkyni, na mou věrnou přítelkyni...! Na poslední mou přítelkyni,
hezký panáčku!"
Když se nasnídal — byla to snídaně hojná a dobrá — pocestný
hrál. Pronikavě břinkavé nebo zase nepříjemně huhňavé tóny kobzy
byly ovládány překvapující lehkostí ruky, hbitostí téměř zázračnou,
když se to srovnávalo s hrou obyčejných kobzařů, vyluzujících z tohoto nástroje ubohé třepetavé zvuky. Děti poskakovaly radostí. Děvčátko se rozplakalo, když pro ně Bětka přišla, aby se šlo oblékat.
„A teď, když ženské odešly," hrdě řekl František, „zahřej nějakou válečnou."
„Milerád, panáčku! Nechť vaše srdce poslouchá a dává dobrý pozor: ozvou se válečné trubky generála Turenna!"
Spustil. Hošík znal tu proslulou fanfáru a za chvíli oba zpívali, až
v uších zaléhalo.
A když kobzař dohrál, musil opakovat... čtyřikrát!
„Počkej!" zavolal najednou František a rozběhl se ke schodům.
Zastavila ho tam matka.
Řád 22, 1939
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„Mami," řekl jí šeptem, „smím mu dát ten svůj tolárek?"
„Ale ano," a málem by byla dodala: Vrátím ti jej pak, ale neřekla to, aby celá záslužnost toho dobrého skutku zůstala dítěti.
František se dlouho nevracel. Na chodbě bylo ticho. Potom zámecká paní zaslechla, že kobzař se pohnul. Kráčel ke dveřím, otevřeným
do salonu... vešel tam... poznala to podle rozdílného zvuku kroků,
když s dlaždic vešly na prkennou podlahu a na koberec. Podivila se:
„Patrně se dívá... Nechť! Co by tam mohl ukrást?" Ticho trvalo.
Ale najednou se znovu ozvala hudba. Hudba upokojující nikoli proto,
že zaměstnávala obě cizincovy ruce — ohavná myšlenka! — nýbrž
proto, že prozrazovala ušlechtilou a veselou mysl.
Byla to ostatně melodie zvláštní. Okamžitě zasáhla v paní de Galart rozlehlou dalekou oblast, oblast, na kterou již dávno zapomněla:
byla to píseň vysoká a jasná, rušná a hbitá, chvílemi unylá jako
vzpomínka příliš slastná, ale ihned zase plná energie a křepkosti. Píseň války, dobrodružných příhod, lásky a stesku.
Ach ano! Tuto hudbu paní de Galart slýchávala před dávnými lety! Ale kdy? A k d e ? . . . Tóny stoupaly vášnivě, radostně, pronikavě.
Nástroj jako by překonával sám sebe, jako by ze sebe v nějaké zanícené horlivosti vydával všechny své síly. Ten hudebník zřejmě hrál
jakoby v nějaké závrati.
Paní de Galart šla za písní svých dětských let. Melodie se ještě
stále zesilovala. Byla to píseň z jiných světů,z velikých dálek, z prvních šťastných dnů, a splývala v mladé ženě s obrazy slunce a zvlněného moře, s rudou barvou a s neklidnými vlnami.
Vábilo ji to tak neodolatelně, že došla až ke dveřím a . . . spatřila:
kobzař hrál podobiznám! Třem podobiznám v červeném saloně: komandérovi de Saint-Mauvis s velikou černou parukou a s křížem na
brnění, komandérovi de Galart v šarlatovém plášti, v modrém kabátci a s copánkem, a komturovi Maltézského řádu panu de Morée,
ohromnému nad krbem, vymalovanému Largillierem v krunýři, s velikou hvězdou rytířů Velikého kříže. Komtur měl na hlavě nádhernou paruku s bílými kudrlinkami, které vypadaly, jako by se při té
hudbě zachvívaly, kdežto jeho jediné chřípí (druhé mu bylo ustřeleno) jako by již větřilo vůni boje.
Podivný muzikant chodil od jednoho ke druhému, hopsaje pružnými, klouzavými kroky, a rychle při tom otáčel kličkou a druhou
rukou co nejhbitěji přebíhal po klapkách — a při tom se extaticky
usmíval a ukláněl těm pánům rytířům johanitům.
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Paní de Galart ztrnula na prahu... Najednou poznala tu píseň!
Zpívávali ji její strýcové, maltezáci, když s ní, docela maličkou,
chodívali na procházku: smutný, veselý a hbitý nápěv vyhnanců latinského moře, těch „zaslíbených lovců na Turky"!
„Favillana!" zvolala paní de Galart hrozně vzrušeně
„To
je Favillana
pane!"
Kobzař zdrceně zmlkl, ruce mu klesly a teď na ni hleděl se zjevným úlekem... nad tím, že byl přerušen ? Nebo nad tím, že byl demaskován ? . . .
„Favillana . . . paní . . . copak vy ji znáte?"
„Vy jste z řádu, pane... vy jste maltézský rytíř?"
Hudebník sklopil hlavu. Ale hned se zase napřímil, na pohled zestárlý o mnoho let:
„Pokorně prosím, urozená paní, abyste odpustila... Ano, zajisté,
sloužil jsem před lety na Maltě, dokonce jsem byl s pány rytíři i
na výpravách. Ale jenom jako prostý služebník, jako pouhý pomocník a nic jiného... A jenom proto, když jsem zde uviděl všechny
ty krásné pány, tak pěkně vymalované... bodlo mě to u srdce..,
a zahrál jsem jim tu jejich válečnou písničku, tu jejich Favillanu,
abych je potěšil... Prosím, odpusťte, paní..."
„Dost, pane! Jestliže jste maltézský rytíř, zanechte této hry, nedůstojné nás obou. Již tak se velmi stydím a mám palčivé výčitky
svědomí..."
Muž vypadal, jako by přemýšlel. Ale potom zdvihl tvář, přívětivě
se usmál a vlídně řekl:
„Nedbejte jich, nedbejte výčitek svědomí, mladá paní. Jsem jenom starý voják a prokázala jste mi velikou cest. A nezlobte se.
prosím, ale rád bych se zase vydal na svou dalekou cestu."
Hoch se konečně vracel, zarudlý a rozradostněný:
„Nemohl jsem jej najít," ukazoval ten svůj peníz. „Měl jsem to
dobře schováno, aby mi to nesebrali Modří!"
Pro paní de Galart to byla příležitost k poslednímu pokusu:
„Tak jej dej, Františku, tomu hodnému muži za to, že nám udělal radost tak nesmírnou . . . "
Upřeně se při tom dívala na kobzaře. Oko se mu zalesklo, ale
zároveň docela prostě nastavil dlaň. A když v ní měl peníze, poznamenal se velikým křížem a s prostou slavnostností řekl:
„Bůh račiž požehnat otci, matce i dítěti." Pak se obrátil k těm

339

maltézskym hodnostářům a dodal: „Bůh račiž milostiv býti nebožtíkům."
Uklonil se všem přítomným, živým i mrtvým... a chvatně odešel.
Byl patrně teprve někde v zámecké aleji, když Bětka polekaně
přiběhla:
„Ach, paní, zapomněla jsem mu vrátit to jeho křesadlo!"
„Pospěš, Bětko, utíkej za ním! Rychle!"
Ale děvče, když se za chvíli vrátilo, přineslo tu stříbrnou lodičku
na dlani:
„Nechtěl si to vzít, paní! Řekl, že to dává na památku Františkovi."
„To není možné! Utíkej za ním, Františku!"
Ale muž byl již pryč.
III
„Ale ne, vzácná paní, ale to ne! To přece dá rozum, že jste nemohla otevřít zámek neznámému člověkovi, který žije na silnicích.
A hlavně za dnešních nejistých časů!"
„Právě proto, pane abbé," namítla paní de Galart. „Jiné časy.
jiné zvyky... a všechno jiné bylo lepší, než zklamat našeho člověka."
„Ale, paní!... Slyšel jsem ho přece mluvit, toho vašeho šlechtice,
a věřte, že nikdo nikdy nemluvil tak cistě hornonormansky jako on.
A já přece jako bývalý clairvilský děkan tamní venkovany znám!"
„Mluvil tak, abbé, proto, že toto nářečí je nejsnadnější."
Chvíli přemýšlela a dodala:
„A kdož ví, pane abbé, zdali ten kobzař úmyslně nehrál tuto úlohu, když viděl, jak nuzně byl pohoštěn... a to možná jenom proto,
aby nás ušetřil výčitek svědomí."
Vypadalo to, jako by celý den byl prosáklý těmito ranními dojmy,
Byl těžký a černý. Jako by nějaké zvláštní očekávání, téměř horečné,
těžce leželo na celém zámku. Děti byly méně veselé a loudavější
než jindy. Stýskalo se jim po tom hudebníkovi? Nebo něco tušily?
Nebo je tak rozesmutňoval jenom ten severní vítr, prudký a mlžnatý.
fičící nad krajinou? Či snad proto, že právě v poledne, když polední
klekání bylo (místo ukradených zvonů) vyklepáváno jasanovou klepačkou, nějaký chlapec, neznámý v tom kraji, prošel příkopem ko-
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lem zámku, zpívaje pronikavým hlasem Carmagnolu? František a
Ludvička se tiskli k matce a dlouho se za ním dívali...
Prázdnota rozlehlého domu, dříve plného šťastných a činorodých
zvuků doléhala na psance. A pan de Galart se nevracel! Všichni šli
toho dne spat velmi brzy.
Paní de Galart nemohla usnout. Události toho dne jí přiváděly na
mysl vzpomínky na dávné časy.. A tyto vzpomínky nabývaly v ohavné
nejistotě dneška nesmírné lahody! Chladné přikrývky ji stále studily.
Cítila se na konci sil: i poslední její odvaha z ní prchala nějakou
tajnou štěrbinou a nechávala ji prázdnou a zoufalou. Ta píseň jejích
dětských let ji roztesknila a zjevila jí celou její ubohost. Několik
slov z Favillany se jí znovu vynořilo v paměti, slov, jejichž smysl
jí unikal, jež však právě proto měla jakoby nějakou kouzelnou moc:
Od Vallette až k Rabattu,
od Baydy až k Siroccu,
proraz útes, proraz vlnu!
Proraz útes, protni vlnu!
Jeden maják a šest mělčin
Proraz útes, protni vlnu!
. . . Těch strejčínků, tak veselých v jejich rudých pláštích . . .
Ale ....! To se jí jistě jenom zdálo! To jistě již spala!... Najednou totiž, v černé noci, se jí zazdálo, že znovu slyší tu píseň; ...
Ale ano! Favillana... s těmi svými vysokými, skotačivými tony, a
hraná na tutéž kobzu, na tu kobzu z dnešního rána! Také ráno na
ní tak huhňaly ty basové struny! Ale co to znamená? Copak se ten
člověk vrací? A tak brzy?... Ach, a jak hraje!... Vyskočila z postele a zlehounka pootevřela okno
On! Ano, byl to on! A jakou
Favillanu to teď hrál! Přerušovanou, supavou, udýchanou, rozčilenou, téměř strašnou! Hustou nocí se blížila, spěchala, zesilovala pronikavá hudba! Teď zněla již docela blízko. A stále silněji!... Ale
p r o č ? . . . Aby ji probudila?... Aby ji upozornila na nějaké nebezpečí ? . . . Ach! Abbé!...
Vběhla k němu: „Modří! Skryjte s e ! . . . Do skrýše!..." Starý
kněz skočil ke krbu, otočil tajnou deskou.
V téže chvíli otřásly strašné rány domovními vraty...
„A postel je teplá!..."
Vrátila se do ložnice, vběhla do světničky k dětem, vzala synka
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do náručí a chvatně ho odnesla do knězova lůžka. Dcerušku přenesla
od služky, s níž spávala, do hošíkovy postýlky a teprve potom spěchala dolů otevřít... Vrata se již rozestupovala pod kolbami. Vojáci obklíčili v tichosti celý dům.
Favillana zmlkla. „Někdo vykřikl, maminko," řekl František, ale
ona měla teď jiné starosti.
Modří nenašli nic. V knězově ložnici seržant něco větřil:
„Ale kouří po čertech brzy ten tvůj mládeneček."
(Na štěstí byla vůně tabáku již vychladlá.)
„Je to ložnice jeho otce," odpověděla mladá žena, „ale ten je dnes
ve Flersu..."
„To víme..., Tak tedy až příště!" vrčel velitel. „Ale to potom
tu už nebudeš mít toho svého kobzaře, občanko!"
Zachvěla se.
Ráno vešel František k matce. Díval se na ni starostlivě, byl bledý,
vypadal, jako by se bál mluvit a jako by to přes to musil udělat.
Pokynula mu, aby řekl, co v í . . .
„Netrapte se, maminečko," sepjal ruce, „ale na vodě v příkopu
plave kobza... jeho kobza . . . "
Také tělo bylo nalezeno. Píka je probodla od zad k prsům. Pan
de Galart dal s největší možnou poctou pochovat kobzaře, jenž
zachránil jeho rod. A neznámý muž pak odpočíval po boku komandéra pana de Galart, pod náhrobkem bez nápisu.
Teprve po matčině smrti František, když se stal hlavou rodu, dal
na kámen vytesat nápis. Otec mu před svou smrtí svěřil jméno toho.
jenž nechtěl zarmoutit jeho mladou ženu, takže kameník mohl vyrýt
tento náhrobní nápis:
ZDE ODPOČÍVÁ,
NEŽ PŘIJDE VZKŘÍŠENÍ VĚČNÉ,
VZNESENY A ŠLECHETNÝ
BRATR CYPRIEN DE CHEVESTRE DE RASMES
AUXERSKY KOMANDÉR
VELKOPŘEVOR CHAMPAGNESKY
A KAPITÁN MĚSTA MALTY
Oroduj za nás!
Přeložil Jaroslav Zaorálek
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Ať žije voda
Raoul

Ponchon
Když

prší na vinici,

jako by pršelo

víno!

Kam jsem dal rozum? Častokrát
jsem vodu s nebes proklínával
a milost jenom vínu dával,
vínu, jež piji — a dost rád.
Vždycky nám slunce dobře vládlo,
vinice naše spravujíc;
však vína měli bychom víc,
kdyby víc vody na zem spadlo!
Běda! Zle o vodu je dnes,
naposled trochu sprchlo zjara,
když se Bůh o nás nepostará,
vyprahnou louky, uschne les.
A vinice — co z těch by bylo?
A ť žije voda, přátelé!
Blednu a křížem žehnám se.
Kdo by stál o ďáblovo dílo?
Bez vody, než byl slovo řek,
révoví půvabně se pnoucí
vysušilo by nebe žhoucí
jak hnízda mrtvých užovek.
A zač by vinobraní stálo,
až místo zlatým podzimem,
tmou oděla by se nám zem?
Víno by v sudech nezpívalo,
pahorky purpurové kdys
a hroznů sladkou okázalost,
jen aby způsobil nám žalost,
na prach by drtil žhavý lis.
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Sbohem, hospůdky v loubí vinném!
Kdo s pijáky to neměl cit,
co do sklenic si budou lít
na tomto světě nehostinném?
A ť žije voda! Tak můj strach
teď volá z hlubin vyprahlosti.
Nebesa, vraťte nám ji dosti,
ale jenom ne v patokách.
A ť žije voda! To chci říci
vodě, jež na dně studní spí,
dešti, jenž mládne na listí,
a rose, nocí důvěrnici,
jezerům, řekám pod strání,
potokům, vodě v lesích skryté,
z níž v noci pijí šelmy líté
a ve dne malí skřivani,
vodě tam dole u vrbiny,
kde její krásnou rolí je
omývat s láskou lilie
a dávné růže Philidiny.
A ť žije! Je to její věc,
že vodou jest. Kéž hanbou více
neumírá ta nešťastnice,
nemůže za to nakonec!
Zač bych stál já? To by tak hrálo,
abych ji nevzal na milost!
Já, jenž mám na ni spíše zlost,
jsem vděčen jí i za to málo,
před Bohem prostě, bez ozdob
na umyvadlo přisahaje,
že napiji se blízko ráje
z kapky, jež sprchne na můj hrob.
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Přeložil František Hrubín

M á c h ů v čin
Jan

Strakoš

Nedávné jubileum Karla Hynka Máchy bylo u nás tuším první,
které se obešlo bez zvyklých frází, jakých se při podobných příležitostech vyrojí hned celé kopy. Cítilo se totiž, že Máchu nelze oslavo vati jinak než jako básníka a že mu může rozuměti jenom ten, kdo
také zná básníka Máchu. Mácha civilní, stvořený ad usum prospěchářských hesel, musel zcela zákonitě zmizeti v propadlišti svého
vlastního básnického díla jako celkem nevýznamná folie. Na účet
Máchova díla neujala se po pravdě žádná politika ani jiná užitková
ideologie. Dějiny naší literatury po Máchovi zjišťují pouze žalostné
konce takových pokusů. Máchovy verše s vlasteneckou tendencí nikdy
nestačily soutěžiti s verši Nerudovými, Cechovými, Zeyerovými,
Vrchlického, Sládkovými. Ale ani sociální buřičství, napájející se
v Byronovi, nemohlo založili nějakého trvalého a hodnotného kursu
typicky máchovského, neboť v oblasti Máchovy poesie znamenalo
jen průvodní a podružnou účast, splácející povinnou daň dobové,
nebo lépe řečeno, literární mánii.
Než přesto Máchův čin básnický je svým způsobem hodnotou politickonárodní prvního řádu. Snad právě proto, že její dosah projevil se spíše svými irracionálními a tím povrchnímu a příliš barnumskému oku sotva znatelnými kořeny, unikal pravý význam Máchova činu v dobách zcela zaujatých jenom povrchovou skutečností
ohrožené pospolitosti politickonárodní. A jestliže květnové převezení
Máchových ostatků na vyšehradský hřbitov dalo popud k spontánní
manifestaci národní, toto gesto bylo mnohem blíže k vlastnímu pochopení Máchova básnického významu, než kdykoli před tím při
podobných manifestacích. To proto, že doba sama. úzkost národního
celku připravily ono skutečné pozadí, na kterém se prudce odráží
vlastní světlo Máchovy pochodně. Mácha tvořil svůj básnický čin z národní úzkosti a proto nepotřeboval k němu návěstních rekvisit
hypervlasteneckého slovníku. Záchrance příliš málo dbá toho, aby
zdůrazňoval svůj vztah k zachraňovanému, jako spíše toho, aby využil i sebenepatrnějšího prostředku vhodného k záchraně. Nuže a
taková je i situace Máchova.
Tím více zaráží, že nebylo dosud spolehlivě a úměrně k významu
Máchova díla vykonána ona literárně vědná práce, která by nám —
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po stu letech — ukázala poctivě, byť i neúplně, v čem spočívá skutečná velikost této poesie, čím tato poesie opravdu žije, jaká to
vnitřní svoboda či elán osvobodily české slovo k lehkosti vánku a
plesu perutí? Jakkoliv se již dlouho uznává nutnost takové práce,
nemáme než dobře míněné i výmluvné řeči Šaldovy, důmyslné a
jemné rozbory Vyskočilovy a pochybné, byť i důkladné rozbory
Máchova verše od Mukařovského. Vše ostatní jsou skutečně jen výpravy, které ztroskotaly, neboť hledaly pol básnického ingenia všude
jinde, jen ne ve vlastním slově básníkově, t. j. v integrální jednotě
jeho stylu.
Kdybychom měli říci stručně, co je tedy podstatně nového v přínosu Máchovy poesie, řekli bychom, že je to jeho styl, styl tak odlišný od všeho toho, co předpisovala tehdejší oficielní poetika a kritika, že to vedlo některé badatele k úsilnému stopování nějaké určité
filiace, která by dovolila vysledovati zákonnou souvislost tohoto
stylu s domácím vývojem starším. Pokusil se o to na půl cesty
Albert Vyskočil.
Snad by velmi prospělo, aby nám ten rozdíl byl zcela patrný dnes,
kdy Mácha je nám tak srozumitelný právě charakterem svého stylu,
srovnati neohrabané veršování osvícenských Puchmírů i smělejší již
pokusy romantických výrobců ohlasů lidové poesie s dílem Máchovým. Poznalo by se názorně, jakými mílovými kroky předjímá Mácha
téměř sám — básnický styl až z konce 19. století, komorní styl Zeyerův
a Březinův, jeho hudbu a zhusta i jeho dynamické rozpětí. Ne nadarmo již Miloš Marten mluvil o akordu jmen Mácha-Zeyer-Březina,
tentýž Marten, u něhož se setkáváme tuším po prvé se smělým —
na jeho dobu — míněním o kontinuitě romantického stylu českého
se stylem barokním. Ostatně konfrontace slohu Máchova se slohem
typického barokního básníka Bridela vytěžila by leccos poučného a
přesvědčivého o oprávněném mínění Marten-Vyskočilově, že Mácha
musel znáti barokní duchovní písně a že jeho styl vyrůstal neposledně z této atmosféry barokně romantické, která osvobozovala slovo
— krystalisujíc myšlenku — i tvarovou deformací, leckdy právem
na úkor neživotným předpisům gramatickým.
(Mácha a Bridel mají na př. báseň apostrofující hvězdy. Mácha:
Noe, Bridel: O, nebesa, o, vy hvězdy. Obě básně vycházejí ze základ
ního pocitu stesku, který jímá básníka, když ze žaláře své pozemské
existence vzhlíží na hvězdy a marně se pokouší zachytiti něco pro
sebe z jejich výšky a záře. V básnické koncepci tohoto pocitu Bridel
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je lyricky patetičtější, Mácha úspornější. Nebo Máchova báseň:
Dobrou noc, o, lásko, zlatá cíše — připomíná duchovní barokní písně,
začínající podobně. Básně Umírající, sv. Vojtěch, sv. Ivan i žalářní
scény Máje mají mnoho obdob v barokní poesii. To vše mimochodem
vybízí ke studii: Mácha barokní.)
V době Máchově, kdy se zcela vědomě zapomínalo na zákonitou
souvislost našeho slovesného tvoření s údobím barokním, Máchovo
stylové novotářství, navazující na zpřetrhanou tradici barokní hudby
slova, bylo různě vykládáno. Současníci jej odsoudili, protože nenapodoboval lidovou poesii — ačkoli naopak tvořil z nejvnitřnějšího
jejího základu, jak ještě uvidíme. Má jisté původně zdůraznili u
něho revoltujícího ducha a pod. A tak teprve nedávno byl Mácha
právem prohlášen za Jana Křtitele naší nové poesie. Ale třeba říci,
že ačkoli se to cítí dnes a uznává, nebyla ještě po zásluze odhalena
tato skutečnost ve své plné závažnosti.
Nuže, Máchův čin nejpřednější spočívá v tom, že ukázal cestu nové
české poesii vědomým návratem k básnickému slohu orálnímu a mimickému, vysvobodiv slovo ze zajetí stylu psaného, stylu to po výtce
knižního.
A je to především Máj, v němž Mácha se zdarem pokusil se o
znovunalezení básnického stylu orálního, jakož i o znovuobjevení
kinetické funkce básnického slova. V tom směru je Máj historickým
činem první velikosti.
Není jistě náhodou, že Mácha zvolil pro svůj Máj, dílo celou svou
podstatou lyrické, formu veršových cyklů, které sice upomínají na
formu byronské povídky básnické, ale ve skutečnosti nejsou než zákonnou formou spontánních lyrických gest, rozvedených či sehraných
automatismem veršových paralelismů.
Ostatně Mácha upozorňuje, že děj Máje nebyl proň hlavním účelem, nýbrž básnická oslava májové přírody. Tím je také dáno východiště pro literárně vědné badání: odhaliti kouzlo básnické hry v jejích
jednotlivých fásích i v integrální jednotě jejího stylu.
Běžná literární estetika nám mnoho nepoví na př. o úvodní básni
Máje. Těch 36 veršů, pojatých i básníkem v samostatný oddíl, tvoří
uzavřený lyrický celek. Mohlo by se říci, že tento lyrický úvod je
obrazovou exposicí Máje. Ale to by bylo velmi málo. Ve skutečnosti
je to vědomé lyrické sehrání základního větního gesta, opírajícího se
o charakteristický snímek paralelismu, zakládající se na vztahu dvou
pojmů: večerní máj — lásky čas. Souvztažnost těchto pojmů je tu
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arci přirozeně pojata cistě lyricky. Tento snímek vnitřního pocitu,
tvořící základ větního gesta úvodu, promítá básník v různé fáse
větních gest dalších, jako by jej chtěl produkovati ve všech jeho
částech,s nezbytným kombinováním jeho formy. Každý jiný výklad
vede opravdu na scestí. Sledujme proto napřed obsahový index těchto
gest, vytrysklých z předlohového gesta větního a tedy základního
snímku všech ostatních paralelismů.
1. Hrdliččin hlas zve k lásce
2. Tichý mech šeptá o lásce
3. Kvetoucí strom lže žal lásky
4. Slavík pěje růži svou lásku
5. Růže opětuje vonným vzdechem svou lásku
6. Jezero, zvučící temně tajný bol lásky, objímají milostně břehy
7. Slunce bloudící blankytem planou slzami lásky
8. Světy jako bloudící milenci se sejdou konečně
9. Luna hledající milence mře láskou k sobě
10. Stíny dvorů splynou v objetí milostného šera
11. Stromy se vinou k stromům z lá.sky
12. Hory splývají v milostném šeru
13. Bříza se kloní k boru z lásky
14. Vlna za vlnou spěchá v milostném roztoužení
15. Každý tvor vře láskou (Kóda)

Sehrání předlohového gesta: večerní máj — byl lásky cas, je patrné především; v obsahové gradaci. Prvních 6 paralelismů pohybuje
se v oblasti genru čistě přírodního, neboť jsou tu: hlas hrdliččin,
šepot mechu, žal kvetoucího stromu, slavičí píseň, vonný vzdech
růže, jezero zvučící bolem. Od těchto paralelismů zakotvených většinou v názorně hmotné skutečnosti přechází básník k paralelismům
s prvky převážně kosmickými (paralel. 7—10): slunce planoucí slzami lásky, světy nebeské jako bloudící milenci, luna-měsíc mroucí
láskou k sobě, stíny dvorů splývající v objetí šera. Desátý paralelismus je zároveň již přechodem k další skupině paralelismů genru
přírodního, ale v sublimované podobě. Tato sublimace děje se prostředky cistě formálními, zvukovým a pohybovým automatismem
básnické hry. Ovšem gradace a odstíny její objevují se i v prostředích vyjmenovaných skupin paralelismů, tak na př. obsahová gradace v prostředí prvních 6 paralelismů: intensita obsahu stoupá od
zdůraznění hlasu hrdliččina přes kontrastně působící paralelismus
druhý, kde je řeč o šepotu tichého mechu — k personifikační metafoře: kvetoucí strom lhal lásky žel, jejíž stoupající intensita je vy-
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jádřena rafinovaností pocitu předstírání žalu, zatím co tu jde jen o
novou kombinaci pocitu lásky; ale i další stoupání křivky obsahové
intensity je určeno překvapujícími metaforami, neboť orientální
motiv slavičího vyznání lásky růži a naopak — svou neobvyklostí
stupňuje obsahovou sílu. Podobně je tomu i v prostředích ostatních
paralelismů.
Současně však začíná se uplatňovati nový živel tohoto formálního
automatismu. Objevil se v gradacním vrcholu šestého paralelismu,
totiž gesto objímání: jezero, zvučící temně tajný bol lásky, objímají
milostně břehy. Proto další paralelismy předjímají toto gesto a
obměňují je. Protože toto gesto je vpravdě mlčelivým dokonáním
lásky, přichází se sehráti. v paralelismech přírodního genru jako
nejkonkretnějšího prostředí: stíny dvorů splývají v objetí šera,
stromy vinou se k stromům, hory splývají v milostném šeru, bříza
kloní se k boru, vlna za vlnou spěchá v milostném roztoužení. Poslední paralelismus je kódou a pointou celé básně: Každý tvor vře
láskou.
Potom je tu otázka vlastní funkce jednotlivých skupin, kolónů
těchto paralelismů, máme-li na mysli jejich nejvlastnější formální
účin, přispívající k integrálnímu smyslu zvukového a mimického
automatismu básnické hry. — Nuže, assyndetické spojení prvních
pěti paralelismů, které se pohybují v jedno veršových gestech, má
zřejmě za účel zdůrazniti obsahový základ úvodního větního gesta:
potřebu lásky. To se arci ještě neděje zvukovými valéry, pouze jejich
logickými snímky: připomíná se hlas hrdliččin, šepot mechu, šelest
kvetoucích větví stromu, slavičí zpěv, vonný vzdech růže, zvučící
jezero. Je jisto, že každé další obsahové rozšiřování vedlo by zcela
důsledně k rozředění a oslabení základního gesta v podružných
částech obsahu. Tomu se básník právem vyhýbá. Vše je definitivně
odměřeno. Proto assyndetický nástup prvních paralelismů (paral.
1—5) zní jako povely, nebo lépe řečeno, jako úvodní kroky k tanci,
k mimickému rozkyvu veršů:
Hrdliččin zval ku lásce hlas,

kvetoucí strom lhal lásky žel,

kde borový zaváněl háj.

svou lásku slavík růži pěl,

O lásce šeptal tichý mech,

růžinu jevil vonný vzdech.

Teprve když obsahová intensita předlohového gesta vstoupila pevně
ve svazy hrtanoústní (hrdliččin zval ku lásce hlas — všimni si zvukového zdůraznění slov ,ku lásce‘ ve slovech ,zval‘, ,hlas‘; o lásce šeptal,
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lhal lásky žel, lásku pěl slavík), cítí se potřeba sehrání gesta opakováním (i několikerým) rytmické kadence verše. A tak již v šestém a
sedmém paralelismu spouští se a rozhoupává gesto v rozkyvu tří
veršů, v osmém paralelismu dokonce v pětiveršové podobě. Ostatně
tu již přirozeně také začíná působiti obsahová intensita pojmu objímání, které se přichází sehráti v rytmickou balanci pěti veršů:
I světy jich v oblohu skvoucí

změnivše se v jiskry hasnoucí —

co ve chrám věčné lásky vzešly

bloudící co milenci sešly.

až se — milostí k sobě vroucí

Jakmile pak obsahová intensita (arci za pomoci ještě tlumené zvukové aparatury) nalezla svou přiměřenou rytmickou rozlohu v rozky vech paralelismů osmého a devátého, snaží se snímkovati ji a tím i
prodlužovati a zdvojovati gesto rytmické činiteli čistě zvukovými,
ovšem s nezbytným zachováváním rytmické balance, objevené již
před tím v paralelismu šestém. Odtud si vysvětlíme chiastické prodloužení gesta: Ouplné luny krásná tvář — ve verši: tak bledě jasná,
jasně bledá, nebo paronomasii ve verši: jak milence milenka hledá.
Nyní také fonetická povaha verše: Ouplné luny krásná tvář —
snaží se podržeti zvukové gesto, zakládající se na aliteraci hlásek: 1,
n, p, s, k, r, ř, t, v, jakož i na asonanci samohlásek: a, ou, o, u. Není
jistě bez významu, že tyto hlásky přijdou se sehráti v devátém paralelismu celkem 86krát: s, z 11 krát, l 10krát, n 6krát, t, d, r, ř, k,
P (b), v po 5; a 20krát, e, ě 13krát, ou (ov), o po 3krát. Naproti
tomu stojí jen 9 hlásek, které se neobjevily ve verši základním. —
Ale ještě patrnější a přesvědčivější je tato tendence zvukového vyvažování a tím i prodlužování rytmické povahy veršů v paralelismu
desátém. Tu se již ostatně objevuje potřeba stereotypováním jen
určité aliterace (d, t, b, 1) a asonance (y, i, í) sevříti v pevný celek obsahovou, rytmickou i zvukovou intensitu veršů:
Dál blyštěl bledý dvorů stín

se vinuly v soumraku klín

jenž k sobě šly vždy blíž a blíž

až posléz šerem v jedno splynou,

jak v objetí by níž a níž

Ostatním pak paralelismům připadne již úloha doznívání, arci v definitivní rozloze, kde v integrálním účinu vazby hrají rovnoměrně
činitelé zvukoví i rytmičtí. Tak na př. jedenáctý paralelismus předjímá a tím i prodlužuje zvukově a rytmicky charakteristické slovo
splynou z předchozího paralelismu. V tomto paralelismu, stejně
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jako v ostatních závěrečných, předjímané gesto — splynou — prochází přímými nebo inversně upravenými podobami hlásek i metrického rozměru slov, jsouc takto snímkováno současně obsahově, zvukově i rytmicky. Tak se tu objevuje zjednodušené stereotypování
samohlásek y, í, ou s energetickou explosí p v b a aliterací l. I rýmům jako odrazovým můstkům připadne tu zvlášť výrazná funkce
prodlužování gesta, ale zvuková podoba veršových závěrů — ostatně
velmi jemná — osciluje v rýmech spíše nastíněnou jen a tušenou než
plně provedenou asonancí rýmovou. Závěr pak jako by prudkým
obloukem vrací se naplno k úvodnímu gestu, ke zvukové i mimické
jeho síle, vyslovené slovem láska, aby tu pevně a definitivně vyústil
jako přirozený počátek a konec: Vře plnou v čas lásky — láskou
každý tvor.
Upozorňuje na klasický úvod Máchova Máje, chtěl jsem zdůrazniti
to, co je tak příznačné pro všechnu poesii Máchova Máje, totiž hlubokou tvůrčí potřebu vyvolávati sílu lyrického pocitu zákonným
rituálem zvukového a pohybového mechanismu lidské složeniny,
jenž arci je pevně spjat s krystalisační mocí myšlenky. Tento mechanismus uvolňuje tlak základního gesta větního v nových a nových
formách, bohatě a zákoně členěných. A právě v této zvukové a
rytmické a současně i obsahové sublimaci předlohového gesta tkví
vlastní mocná evokační síla poesie Máchovy a pravé poesie vůbec.
Stačí připomenouti jiný klasický doklad z třetího zpěvu, v němž
vězeň sděluje oblakům své poslední přání anebo konečně závěrečnou
fugu Máje. V obojím případě cítíme zvlášť mocně, jak větní gesto
mocí vnitřního napětí, jež básníka ovládá tak, že se nemůže od něho
odpoutati, rozhoupává celou řadu recitativů, sehrávajících v nepatrných obměnách gesto původní. Opravdu, jako z tajemného ložiska vyvěrají tu úchvatné recitativy-paralelismy, připomínající prastaré improvisace starých národů východních, ale i jejich obdoby v lidové tvorbě všech národů. S tímto zjevem setkáváme se všude tam,
kde básník náhle objeví lyrické ložisko věcí a dějů. A tu máme pocit,
jako by básníkovi vypověděl náhle jeho knižní jazyk službu. Neboť
tento knižní jazyk se svým krunýřem periody větné, se svým složitým
prostupováním vsuvek, slovem, svým grafismem, je s to přerušiti
kouzlo zjevení básníkova. Před tímto nebezpečím básník jako by se
byl vysvlekl z tuhého krunýře, nasazuje nové tempo, tentokráte osvobozeného jazyka, v němž věty, utvořené jen z podmětu, přívlastku
nebo předmětu a sponového slovesa, nabývají spontánní výmluvnosti.
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tanečního spádu, pravého lyrického zvlnění. Cítíme, že teprve v tomto spontánním stereotypování, v tomto rozkyvu spontánních vět, jež
tvoří pravidelně vždy jeden verš nebo hemistich (jako na př. u závěrečné fugy Máje), na nějž stačíme jedním dechem, vyznívá z rozechvěného centra vlastní lyrická pointa.
Právě při Máchovi má význam zdůrazniti stylový problém, protože
Mácha vedle Erbena první uvědoměle dynamisuje básnickou větu
sehráním subtilních gest, napodobujících skutečno ve svém delikátním sřetězení. Tato nevšední, — pro dobu Máchovu — přímo objevitelská skutečnost Máchova verše, modelujícího myšlenku pomocí gest,
toto básnické mimování skutečnosti, dokumentuje svěží bezprostřednost a názornost, spontánnost Máchovy lyriky. Jeho paralelismy nejsou než sehráním primárního pocitu nebo stavu lyrického v metamorfosách přirovnání. Jako v kinematografu cítíme tu přecházení
jedné skutečnosti do druhé, třetí a tak dále. Jako by v nich básník
produkoval po částech své já. Mnohost přirovnání, těchto gest v nejrůznějších obměnách, není tu nijak únavná, jak by se zdálo na první
zběžný pohled, neboť básník stupňuje proces svého proměňování:
každý člen paralelismu je zároveň jakoby přestupnou stanicí k nové
proměně a obměně a proměny samy nastupují vniterně za sebou a
jedny nad druhé, takže se nám zdá, jako by básník mnohostí svých
proměn chtěl zaujati celou lidskou složeninu, vysloviti v celosti složité odrážení vnějšího světa ve své bytosti a tím uvolniti vnitřnímu
napětí, slovem, odpomoci své totožnosti. Proto vnímavý čtenář i posluchač musí nutně pocítiti při takovéto poesii i fysicky pronikavost
těchto lyrických úžehů, tlak této intuitivní a živoucí dynamiky stylové. A v tom je právě vrcholný účin Máchovy poesie, který si objevujeme uvědomělou analysou teprve nyní po stu letech. A je to
zároveň dokladem, jak náš vývoj slovesný již v Máchovi dopínal se
nejvyšších met uměleckých.
A i když v Máchovi, který, mimochodem řečeno, mohl se státí i
ukazatelem nových cest v prose, nahrazuje realistickou popisnost lyrickým zpředmětněním dějů a věcí, tedy slohovou sublimací jako
zákonného principu lyrické aktualisace, — toto úsilí nedostoupilo své
definitivní formy, nicméně byl tu signalisován první průbojný nástup
k nové formaci naší poesie, jež znamená osvobození živého slova
v celé jeho oblasti výtvarné. Tyto důsledky zdravé reakce máchovské
proti knižnímu jazyku většiny tehdejší produkce mohly, kdyby nebyly rušeny cizorodými idejemi v našem slovesném rozvoji, připou-
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távajícími tvůrčí činnost básníků až nebezpečně ad usum společnosti
a vůbec společensko-utiliářských zásad, mohly, opakuji, posunouti
vývoj naší slovesné kultury, zvláště básnické, o půl století blíže
k rozvoji evropskému, za nímž jsme se pozdili na sám práh 20. století.
Ale i tak Máchův čin byl nejzávažnějším přínosem k podstatné kodifikaci našeho básnického jazyka jako nástroje národa kulturního,
který Máchou v oblasti slovesného tvoření projevil svou nekolísající
vůli k trvalému životu a tím i svou zralost k soutěži mezi národy
Evropy a světa.

M á c h o v o výročí aneb z p ů s o b y
Literárního p o z n á n í
Oldřich

Králík

Cituji na začátek slova vynikajícího badatele Čyževského, který
významně zasáhl do badání o Máchovi jako o Puškinovi: „Badání
o Puškinovi v období mezi oběma výročími (1899 a 1937) hraje všemi barvami spektra. Při všech pracovních postojích k Puškinově poesii přece se badatelům ze všeho nejméně podařilo zařadit nějak přesvědčivě Puškina do duchovního vývoje ruského." Opravdu je mnoho
shod mezi postavením Puškinovým v ruské literatuře a Máchovým
v české, také výkyvy badání o Máchovi mezi památným jubileem
r. 1910 a dneškem jsou značně analogické, otázka byronismu, romantismu, struktura díla básnického jsou řešeny skoro souběžně.
Chci-li psát o máchovské literatuře, která se nakupila k stému výročí Máchovy smrti, musím nezbytně přihlížet k předběžným pracím jednotlivých badatelů (Mukařovský, Vyskočil), takže můj přehled bude nutně revisí podstatné části české liter, historie a kritiky
poválečné, abych užil obvyklého dělení, jinými slovy podám stručnou
kritiku našeho literárního poznávání.
Bylo by velmi laciné a snadné vypíchnout všechna protikladná
stanoviska a výklady, které se v hlasech o Máchovi nevědomky či
schválně srazily, ale takové relativistické podtrhávání protiv by nevedlo k praktickému výsledku, pokusím se naopak najít nějaký řád
v pestré směsici příležitostných projevů o Máchovi i v zápase růzŘád 23, 1939
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ných vědeckých metod. Pestrost je opravdu velká, a přihlédneme-li
blíže, také poučná. Rozeznáme skupiny více méně navzájem odlišné,
s velkým křikem zdůraznili svou výlučnost již na prahu oslav surrealisté (sborník Ani labuť ani lůna), s nejnovější, opravdu účinnou
výzbrojí vědeckou vystoupil Pražský linguistický kroužek (nezcela
sourodý sborník Torso a tajemství díla Máchova), zarputile se ještě
drží zbytky positivistických pracovníků. Dále můžeme rozeznávat
badatele podle mateřského oboru vědního, v celku velkou solidností
vynikají germanisté, romanisté se lehce pouštějí do povrchních konstrukcí, jedni vycházejí ze sociologie, jiní z filosofie, někteří pracují
na problémech tekstových, atd. Je bolestný fakt, že česká literární
historie se ještě v podstatě neustavila, problémy českých literárních
souvislostí jsou stále zastřeny temnotou a také metodicky stojí tento
obor nejníže (Ant. Procházka). Pracují tu buď bohemisté, kteří po
příkladu Gebauerově přicházejí k literatuře od jazykového badání
(Flajšhans), buď germanisté — tu je zvláště příznačné, že badatel,
který skoro osamocen přivedl literární historii českou nejblíže k realisaci a realitě, Arne Novák, se původně habilitoval pro literární historii německou. Soudím, že novou etapu literární historie české, t. j.
literární historie skutečně zakotvené v literatuře české, může znamenat průkopnické dílo J. Vašici a pro nejstarší fáze objevné práce Vilikovského. Pro XIX. stol. mnoho vykonal Alb. Vyskočil, ale někdy
je cítit jeho školení anglistické. Je tu velký rozdíl mezi lit. historií
a nemluvím-li již o historii, českou prací lit. estetickou — nelze naprosto přehlédnout veliký náskok této druhé discipliny, jmenuji skvělý zjev Ot. Zicha, k němuž se řadí J. Mukařovský a V. Jirát.
Byla zpracována nejrůznější témata, od vztahů Máchových k baroku po posmrtnou historii Máchovu v písemnictví a kritice, či vševšeobecněji v kulturním povědomí českém. Je zajímavé, čím více se
prokazuje, jak Mácha byl synem své doby, tím pevněji je zároveň
zapojován do staleté duchovní tradice české, tím důrazněji se rýsují
jeho vztahy k baroknímu včerejšku a básnickému dnešku. Téma
Mácha a barok bylo ve výročí Máchovo přímo módní, bylo i vášnivě
odmítáno, ale právě z těch souběžných, namnoze na sobě nezávislých
výkladů a následujících kontroversí vyplynuly dosti bezpečné poznatky. Celé toto zjišťování souvislostí mezi Máchou a barokem českým bylo umožněno objevy Vašicovými, již v proslulém článku jeho
Záblesky z temna je Bridelova báseň Co Bůh? člověk? uvedena
v souvislost s Máchou a tento vztah byl pak dále sledován Janem
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Mukařovským (Listy pro umění a kritiku, IV.). Ovšem podnětů bylo
více, Balda neklamným instinktem jako tolikrát vycítil i Máchovo
spříznění s barokem a již r. 1924 charakterisoval Máchu jako obdobu k baroku výtvarnému. Později v závěru své velké studie o literárním baroku ukazuje cestu speciálnímu badání: „A přece je možné, že alespoň jako spodní tón souzní v něm děs barokní; a přece je
možné, že jeho spirituální metaforika velikého rozpětí a veliké kontrastnosti vděčí za něco českému výrazu baroknímu... V tom velikém kontrastním rozpětí máchovském mezi abstraktně filosofickým
přesvědčením a konkrétnou láskou k teplé mateřské zemi může být
také něco z klíče a předznamenání barokního." V přesné analogii
k svým poznámkám o líbezné barokní zbožnosti u Erbena, proneseným při příležitosti Grundovy monografie, zdůrazňuje Šalda při referátu o Bitnarově máchovské práci, „že Mácha měl úžasný smysl
pro katolické zvyky a mravy, v době, kdy byly u nás ještě vydávány
osvícenskému posměchu", a poukazuje na báseň Ani labuť, ani Lůna
jako na pravou píseň poutní (Zápisník, IX., str. 157). A v studii
O krásné próze Máchově soudí Šalda, že „přehodnotit toto barokní
residuum v expresionismus nebo zenitismus romantický, byl, historicky vývojně mluveno, vlastní stylový čin Máchův". Mukařovský ve
zmíněné studii velmi jemně naznačil pravděpodobnost, že současní
čtenáři Máchovi cítili barokní zabarvení Máchovo a že takový Chmelenský protestoval právě proti oněm prvkům, kterými se Mácha baroku přiblížil nejnápadněji. Po letmém výčtu výrazových a motivických shod mezi Máchou a Bridelem snaží se Mukařovský postihnout
samu podstatnou shodu a protiklad mezi duchem barokní poesie a
duchem poesie Máchovy. Vychází při tom z Čyževského prací o barokní poesii a filosofii a dovozuje, že celé Máchovo dílo je přeplněno
barokním žalem z pomíjejícnosti člověka a všech věcí. Ale podle
Mukařovského nestojí u Máchy na rozdíl od baroka za prchavou skutečností jevovou neproměnná skutečnost ontologická, Bůh. Lidem
baroka byla jevová skutečnost pouhým souborem symbolů poukazujících k oné skryté skutečnosti ontologické: i u Máchy tato symbolická platnost zdánlivě trvá, ačkoli tomu, co by mělo být symbolisováno, se upírá existence. (Cituji přesně formulace Mukařovského.)
Tento výklad byl skoro doslova přijat R. Wellkem, který také mluví
o barokní obraznosti Máchově. Ale tím nebylo řečeno poslední slovo
o Máchově romantickém přehodnocování baroka, sám úhelný kámen
argumentace Mukařovského byl vyložen podstatně jinak. Opírá se
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totiž o slavné místo ze zápisníku: „Já miluju květinu, že uvadne..
Toto místo má již svou historii, jistě je obecně známo, že Salda i ve
studii z Duše a díla i v přednášce Mácha snivec a buřič datuje od
tohoto zlomku rozhodný obrat v nitru a tvorbě Máchově, podobně
Alb. Vyskočil v šaldovském smyslu cituje onen fragment ve všech
třech studiích pojatých do Básníkovy cesty, příznačně dvakrát vypouští poslední clen: „já miluju — více než miluju — já se kořím
Bohu, poněvadž není." Méně známé jsou rozpaky M. Martena
v Akordu, zastírané podivnou výmluvností: z prvních vět o květině,
zvířeti a člověku vyposlouchal žalující stesk snivce a platonský nihilismus, v poslední části vidí mnohem kladnější vyznání, které vyvažuje negaci prvních slov — ale ovšem vynechává Máchou podtržená slova „poněvadž není". Paradoxním způsobem Mukařovský
postupuje právě naopak, první věty jsou mu svědectvím, že se Mácha
na rozdíl od baroka obrací s láskou k pozemským bytostem, a to
právě pro jejich pomíjejícnost. Ze slov o Bohu podtrhuje právě slova
vynechaná Martenem: a tvrdí, že romantik Mácha popírá ontologickou skutečnost Boha a místo, které zaujímala, pociťuje jako pustou
prázdnotu zející za závojem jevů. Je zřejmé, že obojí postup, Martenův i Mukařovského, je logicky nesprávný, že se těmito výklady
trhá jednosměrná myšlenka Máchova. Rozřešení našel badatel nad
jiné kompetentní, D. Čyževskyj, který se s Velkou pronikavostí zabral
do problémů jak barokních tak romantických, který zajímavě vyložil, jak se v Rusku Puškinovy doby stýká opožděný barok s počátky
romantismu, který vynaložil mnoho důmyslu na výklad některých
staročeských skladeb gotických (Slovo a slovesnost, II., 2) a hlavně
se soustředil na největší dva zjevy barokní poesie a myšlenky české,
Komenského a Bridela (sr. na př. Vašicovo vydání Bridelova Svatého
Ivana). Čyževskyj nesporně prokázal styčné body Máchy s barokem,
ale stanovil také přesně, co Máchu dělí od barokních básníků: jeho
zoufání platí nikoli pomíjejícnosti světa, ale světu samému. Netvrdí
pouze, že svět je krátkého trvání, nýbrž tvrdí podstatnou nicotnost
světa. Odvolávaje se na mystické prvky, jejichž přítomnost v díle
Máchově sám zjistil, interpretuje tímto skvělým způsobem ono sporné místo: Jsoucno je u něho zahaleno v nejsoucno, splývá s nejsoucnem, takže on sám může mít, jak se mu zdá, vnitřní vztah jen k nejsoucnu. V souvislosti s Máchovým tvořením možno rozuměti větě
Máchově „Bůh není" jen tak, že Bůh nemá jsoucna ve smyslu Máchova jsoucna-časovosti. Abych znázornil výklad Čyževského, Bůh
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má v Máchově zlomku zvláštní postavení proto, že vůbec není zatažen do stínové hry života, že se nevrací do temnot absolutna jako
člověk smrtí atd., nýbrž věčně tkví v hlubinách mimo časové jsoucno,
proto „více než miluju — já se kořím".
Myslím, že tato podrobná konfrontace není zbytečná, že se jí
dospělo ke konečné interpretaci, která přijímá barokní východisko,
ale ovšem odkrývá zároveň jedinečnost Máchovy formulace. V duchu
uvedeného výkladu podařilo se Čyževskému nejpřesvědčivěji osvětlit
soubor otázek, spojených se vztahem Máchovým k baroku. Nezávisle
na Čyževském podal svůj příspěvek k tématu Mácha-barok Alb. Vyskočil dvěma statěmi v máchovské knize Básník. Pojetí Vyskočilovo,
opírající se o Pascala, bylo již v Rádu dostatečně oceněno Tim. Vodičkou (Tajemství Máchovo, III. str. 490 sl.), upozorňuji jenom na
jeden problém, nadhozený v poznámce na str. 498, poněvadž se stal
předmětem diskuse. Vyskočil staví do protikladu Pascalova „ľhomme—vivant" proti jesuitskému probabilismu, který je naočkován renesančním rozumem. Vodička popírá oprávněnost tohoto protikladu,
ale našel se K. Polák, který se s řečnickým patosem ptá: „Ale jaká
je spojitost mezi naším barokem a Pascalem, jehož nauku naši jesuité v Sporckovi pronásledovali pro kacířství?" Polák, který ve
zbožné úctě vzhlíží k pražské universitě a sektářsky klade všemu
ostatnímu badání literárnímu stébla v cestu, zapomněl se informovat
v díle J. Vašici, který již v zmíněné stati z r. 1930 ukázal, jak
Bridelova poesie roste z ducha velmi blízkého molinismu a spřízněnému s ním jansenismu. A přímo Sporckovým nákladem vycházely
barokní skladby české, jak se lze poučit v kapitole Vašicovy knihy,
nazvané Sporckovské sbírky českých veršů. Jistě má spíše pravdu
Vodička se svým vyrovnáváním protiv mezi jesuity a Pascalem než
Polák se svým pochybným prohlubováním propastí, v podstatě se
však asi these Vyskočilova, kterému jde v první řadě o možnost a samo bytí poesie, osvědčí. V první řadě bude ovšem potřebí barokní
poesii českou prostudovat a poznat.
Že ťaly studie o vztazích Máchových k baroku do živého, ukazují
podrážděné odezvy V. Černého a K. Poláka. Polák se chytá, jak bylo
již vyloženo, maličkostí a svými otázkami jenom zhrubuje problémy. Rád by zdrcujícím způsobem posoudil Vyskočilovu knihu v Naší
vědě (XIX) a Čyževského převratnou studii v Kritickém měsíčníku
(II.). Z jeho poznámek má jakousi hodnotu spojení Vyskočila s Čyževským, třebas ovšem odsudkem, a drobná životopisná doplnění
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k výkladům obou badatelů, jinak by rozhovor jeho epigonske kritiky
mohl pouze dovodit podivuhodnou schopnost neporozumění. V. Černý má proti Polákovi legitimaci ve své knize o básnickém baroku
(ovšem srovnej Šmídovy poznámky v Rádu a Albrechtovy v Slovu
a slovesnosti) a proto jeho vývody, zaujímající velkou část 3. č. I. r.
Kritického měsíčníku zasluhují větší pozornosti. Jako velmi sčetlý
a poučený romanista obrací se proti Vyskočilovi i proti Šaldovi. Proti
prvnímu dokazuje napínavým filmem citátů, že antinaturismus baroka se mění v naturistický pantheismus Rousseaua a celého praeromantismu, naopak konstruuje vývojovou řadu od renesance (anarchie ostatně plodná, vyvolaná myšlením renesančním) k osvícenskému deismu a dále k romantickému titanismu. Tato koncepce
odborným badatelům se již ukázala jako příliš umělá a abstraktní,
neodpovídající živému obsahu uměleckých děl, zvláště R. Wellek
upozornil, že nutno vésti ostrý řez mezi praeromantismem, který je
opravdu naturistický, a romantismem, který vychází z přesvědčení,
že naše vnitřní zkušenost mravní, estetická a náboženská ukazuje na
existující řád dokonalosti, a v protikladu k osvícenství zdůrazňuje
tvořivost lidské duše a tedy také obraznost (slova W.). Proti Šaldovi
se snaží Černý co nejvíce prohloubit propast mezi barokním a romantickým chápáním Calderonova niterného poznatku „Život je sen".
Černý racionalisticky pokládá tuto větu za jednu z klasických maxim, která koluje věky a zabarvuje se dobou, nemajíc vlastně žádného samostatného obsahu. Pak je mu ovšem lehko vytvořit rétorický
protiklad mezi Calderonem a romantickým světobolníkem, jak říká,
pro něhož život postrádá vší transcedence (v tom je snad nepřesný
ohlas Mukařovského výkladu z Listů) a demonstrovat se sebevědomou jistotou: „S romantismem nemá tedy Calderonův život-sen nic
společného." Celý problém je opět správně položen a vyložen ve studii Čyževského, který ostatně paralelně s Vyskočilem dobře objasnil
materialistické vyznívání baroka. Je jasné, oč jde Černému a Polákovi, lokalisovat „nebezpečí" baroku a naroubovat Máchu na osvícenskou tradici, odkrytě to vyjadřuje na několika místech Polák:
„Osvícenství, jeho ideologii i poesii je nutno studovat znovu, má-li
být pochopen jeho levobočný syn, K. H. M.... Osvícenství a rozum
diskursivní se pochopitelně právě na vrcholu romantismu vracelo a
tudy vede cesta k Erbenovi, Tylovi a — Havlíčkovi." Dobrácký humor K. Poláka, který stále umisťuje Máchu vedle Dobrovského a
úvod ke svému školnímu vydání Máje ukončil duchaplně jménem
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Masaryk, je už čtenářům Rádu znám z poznámky Básník a jeho
ctitelé v III. r.
S oblibou se dovolávají odpůrci Vyskočilovi Bitnarových studií o
Máchovi, z nichž jedna nazvaná Katolicita Máchova vyšla v Arše (r.
XXIV.), druhá pod jménem Hagiografické živly v díle Máchově je
pojata do druhého oddílu sborníku Literárně historické společnosti.
Citlivý bod jeho prací je v tom, že na Máchu béře měřítka poesie
barokní a nedovede dost spravedlivě charakterisovat způsob, jímž
Mácha transponuje motivy a obrazy baroka do poloh romantických
— a toho právě se chytají jmenovaní kritikové. Přesto shromáždil
Bitnar spoustu cenného materiálu a znamenitých postřehů. Především
ukazuje, jak se Mácha obírá českými patrony, od světce Ivana Poustevníka, vévody Václava Svatého a biskupa Vojtěcha přes abatyši
Mladu Svatojiřskou a Anežku Českou k Janu Nepomuckému. Vedle
chorálu svatováclavského (pěkně ukazuje barokní zaostření kultu
svatováclavského u Máchy Fr. Táborský) zaznívá také svatovojtěšská
píseň „Hospodine, pomiluj ny u , novým nálezem K. Janského se také
ukázalo, že si Mácha udělal výpisek z Dobrovského Geschichte právě
o této písni. Před Bitnarem již J. Vašica zařadil Máchovy skladby
o sv. Ivanovi do vývoje vedoucího od Bridela k Rokosovi (Legenda
svatoivanská) a Bitnar ve své neobyčejné sčetlosti sestavuje souvislou
řadu filiační od Hájka po Máchův triptych o Sv. Vojtěchu, jak pro
motiv poutnický, tak zvláště pro motiv dešťový. Pozoruhodný je Bitnarův výklad o hlubokém národním smyslu Máchova symbolu poutníka: "Již v časném středověku vytvářel náš národ typ poutníka jako
mezinárodní zvláštnost. Kdo u nás od desátého věku vyrůstal nad
průměr a zjemnil se stykem s uměním, kdo křesťanství pojímal vážně jako spasitelnou víru, dusil se obyčejně v průměrném ovzduší,
které dýchal doma. To byl i případ biskupa Vojtěcha Slavníkovce,
jemuž česká vlast nestačila, jenž musil cestovat do Říma... až posléze neukojitelný poutník nalezl mučednickou smrt." Bitnar také
mnoho přispěl k vyjasnění otázky, jakými konkrétními cestami mohl
se seznámit Mácha s odkazem baroka. Mukařovský myslil na zprostředkovatelský vliv německé romantiky, zvláště Novalise, proti tomu
Bitnar podpírá cennými poukazy dohady Vyskočilovy a Čyževského
o přímém vlivu barokní poesie, ukazuje totiž, jak se barokní kancionály otiskovaly ještě počátkem XIX. stol. Velmi nápadná je koincidence Bitnara s Čyževským v spojování Máchových obrazů s mystickými výjevy na barokních malbách. Když si uvědomíme důležitost

359

Schadowovy Mignon pro Máchovu Márinku (podnětné poznámky o
spřízněnosti Máchovy krajiny s romantickou krajinomalbou K. D.
Friedricha čteme u I. Liškutína ve sborníku lit. hist. spol., str. 150-1),
přiznáme jistě oprávněnost paralelním, nezávisle na sobě proneseným
doměnkám obou badatelů o Máchově vztahu k baroknímu umění výtvarnému.
Zbývají již jenom dva aspekty tématu Mácha-barok, ale rázu všeobecného & základního. Mukařovský vyslovil tvrzení, že Máchova
technika básnického obrazu se liší od techniky Březinovy, ale že je
blízká technice mystické poesie barokní: u Březiny v přísné logičnosti jeho poesie je jednoznačný a určitý plán smyslu vlastního i
přeneseného, u Máchy jako v poesii barokní je určitý pouze plán
smyslu vlastního při mnohoznačnosti významu obrazného — bohužel
Mukařovský formuloval tento poznatek jenom jako poznámku ke své
studii Genetika smyslu (sborník Torso a tajemství..., str. 105). Týž
Mukařovský napsal, že „podíl na vývoji českého veršového systému
zaraďuje Máchu do dějinné souvislosti české nejzřetelněji", ale sám
spatřuje v Máchovi dovršitele jenom veršové reformy, započaté školou puchmajerovskou. Zato R. Jakobson vidí Máchův čin na pozadí
celého vývoje českého verše od doby gotické a zjišťuje, že se v Máji
zachovává sklon k tradiční osmislabičnosti a k tradiční čtyřstopovosti: „Po této stránce se vrací romantické básnictví k tradici gotické
a barokní" (Torso a tajemství, str. 223). Podobně upozorňuje Jakobson, že Máchovo střídání trojstopých mužských jambů s čtyřstopými jamby mužskými má starou tradici (pozn. 40 na str. 273).
Ovšem Jakobson, sám velký obnovitel české teorie veršové, dovede
odkrýt vedle tradičnosti také úžasné novateurství Máchovo, karakterisovat rozličnost jeho meter a významovou jejich nosnost. Jakobsonova skvělá studie, která řeší problémy přímo s matematickou přesností, měla by se stát metodickým vzorem, jak přistupovat ke všem
těm složitým otázkám Máchova vztahu k tradici, t. j. především
k baroku. Bude-li se zachovávat po dle jeho příkladu zřetel k celku,
k nedělitelné struktuře, a. nebude-li se stranicky zdůrazňovat hned ta,
hned ona stránka jevu, pravděpodobně shodně vyzní i závěr: Mácha
se vracel k staleté tradici českého básnictví, ale stal se „jedním z nejryzejších tvůrců romantické poesie světové".
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Tragika ruské l i t e r a t u r y
Lev Kobilinski-

Ellis

Bytostná tragika ruské literatury není snad nejakou obyčejnou náladou, jež by byla podmíněna osobností nebo osudem a životní cestou
toho kterého spisovatele. Tragický osud většiny ruských spisovatelů
jest důsledek hluboké a nadlidské tragiky, jež těsně souvisí s povahou
duše ruského lidu. V každém spisovateli se tato osudová, nadosobní
tragika zrcadlí svým způsobem; zároveň však zjevuje i svou poslední,
nadosobní příčinu, jíž jest protipól nejvyšších intencí ruské literatury,
jejího universalismu a její mystické hloubky. A tak se tato tragika
objevuje jako strašlivý stín všude tam, kde není dosaženo vznešeného
ideálu všelidskosti ve světle věčnosti, to jest v jeho poslední, mystické
hloubce. Buďto celá pravda nebo nezměrná tragika zklamání, sebezavrhování a vnitřního neklidu — takové jest osudové dilemma tvůrčí
cesty a často i životního údělu nejlepších ruských spisovatelů, jejichž
bytostné tvořivé úsilí kořenilo v pocitu, že naplňují takto jakési vyšší,
neosobní poslání.
Tragická, nezměrná niterná osamocenost prvního průkopníka ruské
kultury a prvního ruského básníka Lomonosova, nikdy nepřemožená
antinomie mezi básnickou apotheosou a skutečnou duševní nuzotou
a hříšností kateřinského Ruska u Děržavina, nepřeklenutelný odpor
mezi citlivým sentimentalismem „ruského Sterna" a patriarchálním
ideálem tvůrce „Dějin ruské říše" v duši Karamzinově, protiklad romantiky staroruského Dněpru a středověkého Rýna u Žukovského,
básníka vnímavého pro Východ i Západ, rozpor mezi geniálním básníkem všelidství a slabým „dítětem tohoto světa" v Puškinovi, mezi
démonicky ničivým pudem a nebeským toužením v Lermontovovi,
jenž si svou strašlivou smrt takřka vynutil na svém osudu, nezměrná
tragika tragikomika Gogola, básníka, moralisty a hledače Boha Tolstého, objevitele ruské propasti Dostojevského, jenž byl současně zvěstovatelem „ruského Boha", konečný pesimismus Turgeněvův a otřásající sebekritika Merežkovského — zdaž nejsou všecky tyto tragedie
nejlepších ruských spisovatelů zároveň jedinou velkou tragedií, jejíž
poslední příčina leží v duši ruského lidu a v dějinách ruské duše ?
Skutečně tragické rozštěpení Ruska na Rusko „svaté" a „bezbožné",
to jest na křesťanskou a pohanskou říši v Rusku, tato mohutná, téměř
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bezpříkladně hluboká roztržka tvoří největší arcanum duše ruského
lidu, jeho mystických i empirických dějin.
Už odedávna postřehoval pozorný pohled badatelův, že na ruském
lidu spočívá nevýslovné požehnání, ale zároveň i o nic méně tajůplné
prokletí. „Svatá Rus" jest skutečnost, jejíž podstatou a smyslem jest
mystické převzetí staroindického (brahmanského) a staroperského
(zoroastrovského) světla moudrosti v nové, křesťanské, očištěné podobě a způsobu. To jest ono veliké požehnání ruského lidu a říše, jež
bylo dobře známo už prvním staroruským pověstem a kronikám. Veliké prokletí, jež tíží ruský lid a říši, jest způsobeno přenesením starého temného (magického) podání babylonského a turanského předčasí,jehož hlavním cílem bylo, zameziti Spasitelův příchod na svět.
Veliký spor obou polovin lidstva, totiž obou lidských pokolení, spor,
jenž se počíná Kainem a Abelem a pokračuje v úporných bojích národů světových dějin (v Pendžabu, v Iránu a Turanu, během křižáckých válek atd.), jde celými ruskými dějinami a rozpolcuje duši
ruského lidu téměř beznadějně.
Na jedné straně, září veliké požehnání nad „svatotu Rusí" počínaje
svatým Feodosijem Pečerským, svatým Sergějem Radoněžským až
po svatého starce Serafina Sarovského. Na druhé straně se šíří strašný
stín propasti nad bezbožným Ruskem Svjatopluka Prokletého, cara
Ivana Hrozného, Borise Godunova až po „svatého ďábla" Grigorije
Rasputina a démonii bolševismu.
Tento obecný protiklad, tato nepřeklenutelná antinomie mezi pravým (dobrým) a nepravým (zlým) lidstvem, mezi budoucími „syny
Kristovými" a „syny Antikristovými" v posledním boji dějin, rozpolcuje duši tragického ruského lidu. Zde jest ona poslední, mystická
příčina nevýslovné ruské tragiky i tragiky ruské literatury, právě tak
jako příčina jejího zcela zvláštního významu. A takto tedy nabývá
ruská literatura zároveň i obecného smyslu.
Polarita duše a dějin ruského lidu a spor mezi svatým (to jest přísně asketickým) Ruskem a bezbožným (= démonicko orgiastickým a
sektářským) Ruskem obráží se v nejlepších dílech ruské literatury.
Její úsilí o obecný, všeevropský význam a působnost uvádí ji samočinně do kulturní oblasti křesťanské západní a střední Evropy. Tak
se spřízňuje Východ se Západem a navzájem se prorůstají. Byly tu
však, bohužel, některé významné a trvale působící okolnosti, jež ztěžovaly toto postupné sbližování východní a západní kultury, což jistě
spolu zvětšovalo tragiku ruské literatury.
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Především je třeba upozorniti na zásadní antinomii mezi vnitřní
(mystickou) zbožností ruské orthodoxie, jež vrcholí v askesi „starectví" (s jeho stylitovstvím) a mezi ruskou vnější kulturní tradicí s jejím
racionalismem, přejatým ze západního osvícenství. Ostrá roztržka
mezi mnišstvím a světským kněžstvím v ruské církvi sama o sobě
ještě přiostřovala tuto antinomii.
Zde jest nejzávažnější důvod naprosté nutnosti všestranné synthesy
východní zbožnosti a kultury se zbožností a kulturou západní, synthesy, jež jest uskutečnitelná výhradně a jediné na neotřesitelném a
věčném základu skutečně ekumenické monarchie svatého apoštolaPetra.
Jiné okolnosti, jež ruské kultuře znesnadňovaly její cestu k universalismu, jsou:
1. politický rozkol různých ruských směrů v jednotlivých kulturních
okruzích (konservativní, liberální a revolucionářské proudy),
2. současný, často disharmonický vliv celé řady zcela rozdílných západoevropských neznabožských směrů (Voltaire, Helvetius, Byron,
Marx, Baudelaire, Nietzsche atd.),
3. příkrý předěl mezi ruskou vzdělanou společností a lidem v jeho
těžkém hospodářském a sociálním postavení a v jeho dlouhé politické
bezprávnosti,
4. řada těžkých otřesů vnitřního života ruského lidu z „času zmatení" (smutnoje vzemja) až po „prosincové povstání" (1825) a po dvě
revoluce, což vedlo konečně k „satanokracii" bolševických diktátorů,
5. výjimečná zmatenost v kritickém posuzování vnitřních vlastností
a zásad západní (a zvláště katolické) mystiky a zbožnosti.
Neboť pokud jde o katolickou církev byl a jest postoj většiny vůdčích ruských myslitelů a spisovatelů úplně jednostranný.
Tragika ruské literatury jest důsledek toho, že se jí nepodařilo
dojiti nejvyššího cíle, totiž obsáhnout a tvořit z principu obecně lidského (universálního). Proto dosáhla tato tragická nálada svého nejvyššího stupně a změnila se v zoufalství a sebezavrhování nebo v zásadní zklamání vzhledem ke všem hodnotám a zvláště vzhledem k významu básnictví a umění, a to právě u těch ruských spisovatelů, kteří
se při své tvorbě z principu obecně lidského setkali s nejtěžšími překážkami právě pro svou jednostranně východní orientaci. Proto neznala „zlatá doba" ruské poesie, jež byla nejhorlivěji oddána tomuto
duchu universalismu, náladu sebezavrhování a zoufalství, jak ji poznala doba pozdější. První ruský spisovatel, jenž musil vychutnat
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onen tragický vnitřní rozpor člověka a umělce, jímž byl zaveden až na
sám kraj zoufalství — Gogol — vzdal se těmto duševním temnotám
ne náhodou hned po západu slunce zlaté doby, po smrti svého mistra
A. S. Puškina.
Osudný úděl Gogolův záležel v tom, že jeho nejniternější touhu
po velikosti, hrdinství a pevně založené epice nepřekročitelně omezovala právě jeho vlastní omezená, téměř provinciálně patriarchální,
jednostranně východní orientace. Básník ruských „Mrtvých duší" zároveň věřil, že celá duše lidstva žije, žíti může a musí jenom v duši
ruského člověka.
Rovnováha básníka a moralisty ve Lvu Tolstém zmizela právě v tom
okamžiku, kdy úspěšný autor „Války a míru", „Anny Ivareninové"
a skvělých „Povídek pro lid" po prvé mocně zapochyboval o současném lidstvu a celém moderním světovém řádu, poněvadž pohlédl příliš
hluboko do duše ruského člověka. Tento první náraz rozbořil celý jeho
dosavadní světový názor. Přesto však byla a zůstala jeho rozhořčená,
nelítostná kritika především; západních principů, ideí, mravů, zřízení
a vnímání a jeho zavrhování všech západních Mistrů umění (od Shakespeara až po Richarda Wagnera) vesměs povrchní a nepodstatná,
zvláště pak jeho nepřátelství vůči katolicismu. Ještě zásadnější bylo
zavrhování Západu u Dostojevského. Jeho kritika katolicismu nikdy
nepostihla a nepronikla do jeho posledních, mystických hlubin, ale
Zastavila se vždy venku před branami římskokatolického světského
panství. Proto také úplně přehlédl proces vnitřního sjednocování a
obrozování katolicismu, počínaje už Piem IX. Dostojevský sice ukázal
hrůzu ruské propasti, ale před jejími zmetky se utíkal do utopisticko
mesianistického snění; všecky inkvisitorské, démonické příšery, jejichž
zrod očekával jenom v oblasti katolického Západu, vyvstaly právě na
Východě, aby se zjevily našemu pohledu v celé své bezpříkladné cynické nahotě. Hluboká tragika zní také ze slov V. Solovjeva, zvláště
z jeho posledního díla „Tři dialogy", jež se končí jeho geniální „Legendou o Antikristu".*) Tato jeho tragika hraničí s pesimismem, před
nímž ho přece jenom zachránil duch pravého universalismu a jeho
hluboké vědomí kladných i záporných stránek křesťanského Východu
právě tak jako Západu.
Proto se jeví jeho prorocká, přísná slova, jež už dávno nemilosrdně
ukázala na veliké nebezpečí, skryté ve snílkovství úzkého optimistic*) Česky vyšla r. 1937 v edici olomouckých Dominikánů „Krystal".
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kého nacionalismu, pravou cestou k naplnení mystického poslání Rus ka. Nadeje, že tato slova budou konečně slyšena a že se jich bude
dbáti, byť i od nás vyžadovala hluboké a těžké resignace, může se
opříti o onu nepopiratelnou skutečnost, že jest tato nálada resignace
hluboce zakořeněna v duši ruského člověka jako odpověď a průvodní
zjev nálady tragického zoufalství.
Prastarou východní ideu o podstatném, nepřeklenutelném protikladu vnějšího a vnitřního bytí (brahmanismus, tao-mystika, budhismus, východní mnišstvo) zdědila ruská duše už v kolébce. Časem
se tato idea stala základem ruského světového názoru a ruského psychologického, hluboce mystického sebezážitku. Velkolepá, kladná
stránka resignace projevuje se nejjasněji v hrdinských činech ruských
asketů a světců, jejichž základní zásadou byl nadlidsky silný odpor
proti všem lidským slabostem a proti všemu pokušení. Tato nauka
se různě obráží v mnohých náboženských názorech, zvycích a ritech
orthodoxního Rusa, na příklad v jeho zálibě pro rozjímavou mystiku,
pro trpnou morálku (milosrdenství, odpuštění, uhýbání před zlem) a
v jeho pojetí křesťanské cesty dokonalé pokory jako dobrovolného
bytí v Kristově nevolnictví (rab Christov). Záporné stránky této pasivní mystiky se projevují v přepínání zásady umrtvování nižší lidské
přirozenosti a v oslabování vyšší duchově tvůrčí mohutnosti. I na
Západě dobře známé převážné soustředění ruské zbožnosti na Ježíše,
Muže bolesti a na ony postavy evangelií, jež zpodobují zásadu pokory,
sebeponižování a lítosti (Nejsvětější Panna se svou odpovědí „Aj, já
dívka Páně!", kající celník a kající lotr na kříži atd.) nezřídka zastírají před duchovním zrakem orthodoxního Rusa postavy a činy
aktivní zbožnosti a uvolňují cestu křesťanské askesi, která takto zabíhá až do kvietistických, novobudhistických nebo pseudokřesťanských
nauk (na příklad do nauky Lva Tolstého o „neodpírání zlému"). Přehnaná nadsvětská askese východní křesťanské zbožnosti má v sobě
zárodek tohoto svého znetvoření. Tím se prohlubuje roztržka mezi;
rozjímavou a aktivní cestou ve východním křesťanství a zároveň i
propast mezi křesťanským Východem a Západem.
Ruská literatura byla od počátku jasným zrcadlem mystické resignace ruského člověka. Život vůdčích ruských spisovatelů (myslitelů
a básníků) byl bohatý na velké činy sebezapírání, pokory, obětavosti
(život a smrt Žukovského, smrt Puškinova, Život Turgeněvův, Dostojevského, Solovjevův atd.), ale i na činy přehnaného sebezachování
(Gogol, Tolstoj, Někrasov). Zároveň má právě ruská klasická literatura
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obzvláštní plnost poetických vzorů hluboké resignace, v nichž právě
záleží její největší krása a přitažlivost. Každý velký ruský básník vytvořil vlastní, sobě přiměřenou postavu, jež ztělesňuje tuto zásadu
resignace. Všecky romantické a epické postavy Žukovského (od Ludmily, Světlany a Minvany až po Kamoènse a svatého Ignáce Antiochijského) oslavují ideu resignace, z které básník učinil základní
zásadu své životní filosofie.
Nejlepší postavy Puškinovy (Maria v „Bachčisarajském fontánu",
Taťána Larina, Maria Ivanovna Mironova, Lastočka, Saveljič, svatý
jurodivý Nikolka, carevič Dimitrij, spící princezna, Mozart atd.), nesmrtelné postavy Turgeněvovy (Lisa Rakitina, Lukerja, Helena Stachova, Marianna), Tolstojovy (kněžna Marie Volkonská, Kutuzov, Tušin, Karatajev, Akim), Dostojevského (Makar Děvuškin, Soňa Marmeládová, Aljoša Karamazov, Šatov, kníže Myškin) a jiných ruských
mistrů „psychologického románu" mluví touž řečí a jejich poslední
tajemství jest resignace jako jejich životní cíl, jejich určení a nejhlubší podstata jejich bytosti.
V této touze po velké resignaci jest pravá cesta duše ruského lidu
k očistě a znovuzrození. V této touze také nalézá tragika, zoufalství
a sebezavrhování svou záchranu a východisko. Sám Kristus nezavrhuje
žádného kajícího hříšníka, a věřící duše ruského lidu, jejímž evangelickým předobrazem jest Marie Magdalena, může a musí přijít k Němu, protože jenom u Něho najde svou spásu a své posvěcení. Avšak
věřící Rusko jest samo o sobě přece jenom příliš slabé, než (aby odolalo
svému nejhoršímu nepříteli, totiž „bezbožnému Rusku", tomuto no vému Babylonu a Turanu. Aby mohlo vyplnit své vznešené poslání,
potřebuje křesťanské Rusko po všem, co na sobě zakusilo od svého
zrodu, přispění svých pravých křesťanských bratří a sester na Západě.
Jinak se stane mostem pro vpád asijských, třebas panmongolských
mocí na křesťanskou Evropu. Pod znamením pěticípé sovětské hvězdy
se to děje už dnes. Tím jest ohrožena celá říše Kristova na zemi a
ruská otázka se stává den ode dne naléhavěji otázkou evropskou, universální, ba ekumenickou. Své pravé, křesťanské kulturní poslání
Rusko může splniti jenom cestou náboženského, theokratického sebeurčení. Světlo moudrostí svatého Jana může se projeviti jenom na
základě (skále) víry svatého Petra ve viditelné říši Kristově na zemi.
Jinak se stane toto světlo moudrosti dalekým, vysoko se vznášejícím
světlým oblakem, jenž bude smutně zářit nad temnou propastí. Ale
vytvořiti „monarchii svatého Petra" tak, aby vskutku obsáhla vše,
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jest na druhé straně — v smyslu těchto výkladů — právě tak nemožné
bez světla moudrosti svatého Jana, jež musí přijíti od Východu. Jest
třeba znovu zjednati velkou mystickou rovnováhu mezi křesťanským
Východem a Západem. Vůdci principy Východu a Západu se totiž
doplňují takto:
Východ
Západ
moudrost
víra
duch a duše
duch a rozum
akce
rozjímání
duch bratrství
svět organisace
theurgie
theokracie
nálada duše
forma života
jednota
individualita
zvěstování (Gabriel)
naplnění (Michael)
Ruské kulturní poslání musí býti splněno na půdě mystické jednoty
s kulturou Západu. A proto jest velmi důležité poznání tragicky harmonické cesty největších západních mistrů: Danta Michelangela a
Richarda Wagnera. Tragické dilemma současné krise západní kultury jesť: buď se znovu sjednotí s podvracenou křesťanskou vírou
v světle moudrosti, nebo zanikne.
Pro sjednocení obojího kulturního poslání, východního i západního,
v duchu universalismu jest však třeba jako předpokladu mystické a
zřetelně ekumenické jednoty celé říše Kristovy na zemi, to jest naplnění nauky Solovjevovy o „svobodné a universální theokracii".
Vliv této Solovjevovy nauky prošel v poválečné době různými podstatnými proměnami. S počátku vyvstala příkrá roztržka mezi jeho
nejbližšími následovníky a pokračovateli a mezi žáky A. Chomjakova
a Dostojevského, kteří se od něho stále ostřeji odkláněli a v emigraci
byli označeni jako „novoorthodoxní" ruské hnutí.
Tato příkrá roztržka se však čím dále tím více zmírňovala. Noví
ruští vůdci náboženští myslitelé, jako na příklad prof. Berďajev, hledali a hledají stále zřejměji církevně ekumenickou orientaci, kterou
však můžeme pro její podstatnou původnost stěží pokládali za něco
jiného než za jakési rozvedení mystické nauky Solovjevovy o Kristově
bohočlověctví. Bližší příbuznost s křesťansko metafysickou naukou
Solovjevovou projevuje „intuicionismus" prof. N. Losského. Celý poslední stupeň ruského „novoorthodoxního" hnutí je však církevně
ekumenickému postavení Solovjevovu, bližší než dříve.
Na druhé straně má velký význam obnovení kladného vztahu dvou
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mužů k Římu, totiž nejvýznačnějšího ze všech žijících ruských spisovatelů, J. Merežkovského, a jednoho z nejvýznamnějších ruských
„symbolistu", V. Ivanova; oba bezohledně zavrhli všecky své dřívější
pokusy, totiž spojití křesťanství s předkřesťanskou, pohanskou „moudrostí".
A vzrůstá i počet katolických spisovatelů, kteří počínají chápati
celý význam Solovjevův a nemají už strach z jeho sofiologických a
eschatologických myšlenek, jež západnímu včerejšku příliš čpěly Východem. Tak žije a dále působí velký duch praotce ruské ideje unionismu!
Přeložil Karel Dvořák

P o s l e d n í Stuartovna
Jindřich

Středa
Výhoda

nepohnutelné

že je položena

zákonitosti

mez náročnosti

je

ta,

bohatých.

Chesterton.

Letošní rok je stopadesátý od smrti Charlotty, vévodkyně z Albany. Její osobnost je tak významná jako mezník v politickém vývoji,
že jsme se rozhodli použiti tohoto výročí jako thematu článku.
Charlotta byla totiž poslední ratolestí rodu Stuartů, jehož osud po
půl tisíciletí byl osudem Skotska. Skotsko pak má význam v dějinách
evropské politiky jako partner Anglie, jedné z velkých monarchií
západní vzdělanosti.
Poměr Skotska k Anglii byl zpravidla nepřátelský. Skotsko bylo
sice království staré, řadu svých polobáječných panovníků počínalo
mnoho staletí před počátkem anglosaských králů, a tudíž nikdy nepřiznalo Anglii nějakou vyšší hodnost nebo nárok na přednost: zároveň však jeho obyvatelstvo čítalo osminu až šestinu Angličanů,
prostředky neúrodné země byly daleko menší: a angličtí králové se
brzy snažili změniti tuto faktickou převahu v politické nadpráví.
Zejména se tak dálo po vymření rodné dynastie Kennethovy. Její
poslední muž Alexander III. ještě v bitvě u Largis vypudil Nory a
tím dokonal sjednocení země, ale nyní za sporů o trůn Angličané
hrozně zpustošili zejména nížinu, a usilovali zříditi feudální svrchovanost své koruny. Avšak šlechta pohraniční nížiny, ač sama anglonormanského původu, se postavila s nezlomným odhodláním proti
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nárokům Anglie. Robert de Bruče zvítězil u Bannockburn a Skotsko
zůstalo samostatné. Tato samostatnost ovšem byla možná jen za
cenu nepřetržitého válčení po tři sta let, které stvořilo řadu pevností
a krásných balad a znemožnilo rozvinutí plné gotické vzdelanosti
Bruceova sestra si vzala nejvyššího dědičného stolníka, a podle této
hodnosti — která pak náležela a náleží dosud nejstaršímu královskému synu, jehož skotský titul jinak je vévoda z Rothesay — neslo jejich
potomstvo jméno Stewart čili Stuart.
Málokterý se z nich dožil byť jen padesáti let, neboť boje s Anglií a,
se zpupnou šlechtou nížiny (kde se mluvilo a psalo zvláštním anglickým nářečím) a vysočiny (obývané keltskými kmeny) plnily jejich
vládu.
Konečně třistaletá válka s Anglií se končila. Jindřich VII. vdal
svou dceru za skotského krále, nezklamav se v naději, že si tím
umožní krvavé zásahy do sousední země: ale když vymřely děti
Jindřicha VIII. z jeho platných i neplatných manželství, trůn Anglie a Irská připadl jejímu pravnuku, Jakubu VI., v Anglii pak I.
Ten na znamení sjednocení přijal pro zahraniční styky titul krále
Velké Britanie, nechávaje ovšem „svému starému království skotskému" plnou státoprávní samostatnost. Jeho krajané se radovali
z toho, že tři království byla spojena v rukou jejich dynastie, a rádi
přicházeli na jeho skvělý londýnský dvůr. Na pomezí konečně zavládl klid a byly tam zavedeny řádné soudy. V té době také m čalo působení renaissance a k věžím se střílnami byly přistavovány
zámky s ozdobnými okny a pavlačemi.
Skotsku však nebylo přáno z klidu se dlouho těšiti. Reformace
v zemi, anglickými válkami zdivočelé a ostatně nezcela vzdělané,,
vytvořila neobyčejně příšerný druh nábožnosti: presbyteriánství,
které kombinovalo kulturní úzkoprsost prvotních Českých bratří a,
občanskou nesnášelivost Táboritů se slovíčkářstvím novodobých marxistů. Toto hnutí, z jehož tradicie se můžeme ještě dnes těšiti při
pohledu na Wilsona, Armádu Spásy a černošské sekty v Americe,
nalezlo ovšem své vůdce v bojovné šlechtě. Tito pánové, vyplundrovavše církev, hodlali nyní nahraditi monarchii, roztrhnouti zemi ve
spolek patrimoniálních panství a kmenových držav. Za tím účelem
uvrhli Skotsko a brzy i Anglii do občanské války. Ta ovšem neměla
utěšených účinků, které byly očekávány, to jest vyhubení katolíků
na Britských ostrovech a nastolení tam skotského presbyteriánství*
Řád 24, 1939

nýbrž naopak se skončila tím, že Cromwellovo vojsko nastolilo anglickou vládu.
K tomu došlo takto. Když Angličané popravili Karla I. (kterého
jim skotští presbyteriáni odevzdali z peněžitých důvodů), vznikla
tím ve Skotsku reakce. Episkopální církev (to jest ta strana skotského protestantismu, která odmítala presbyteriánský Národní Covenant z r. 1638) byla od počátku stranou královskou: vlastně stranou konservativní proti revoluční, ba anarchické theokracii Covenantu. Skotská vysočina patřila většinou k církvi episkopální, nebo
i ke katolíkům: výjimku ovšem tvořil kmen Campbellů, jehož náčelníci, vévodové z Argyle, byli dědičnými vůdci presbyteriánské,
protikrálovské věci. Jejich dědiční nepřátelé, kmen Macdonaldů,
byli tudíž nejhorlivěji oddáni dynastii. Jakub Graham, markýz
z Montrose, nyní vedl horaly: ale byv zajat po slavném vítězství nad
Argylem, byl na jeho popud a za jeho přítomnosti popraveni s divokým jásotem, který zpravidla provází takovouto justici. Ale vítězům
se nechtělo býti bez krále z národní dynastie: a Karel II. nevida jiné
možnosti nastolení, přijal Covenant a byl ve Skotsku korunován.
Cromwell ovšem vytáhl proti Skotům. Ale ti byli nejlepšími vojáky
v Evropě: jako Češi v XV. stol. nabyli skvělého vojenského výcviku
ustavičnými náboženskými válkami XVII. veku a dělali instruktory
všech armád včetně ruské. Dovedli tedy Cromwella skoro poraziti.
Avšak vojenské rady kazatelů jim přivodily pobití u Dunbar. Pak,
ještě Karel sám byl poražen u Worcester, a nyní celé Skotsko padlo
do rukou Lorda Protektora Anglie - Cromwella. Ten zrušil skotský
parlament a potlačil politický vliv kazatelů.
Po smrti Cromweliově byla tedy restaurace Karla II. uvítána
s všeobecným jásotem. Avšak brzy nastaly nové nepokoje. Přívrženci
Covenantu prohlásili, že Karel nedodržením jeho porušil slovo a musí
býti sesazen (to byl přibližný smysl rozličných projevů, plných
biblických úryvků a sprostých nadávek). Avšak králův levoboček
Monmouth je rozptýlil u Bothwellského mostu: a pozdější pokusy
se nedařily, hlavně péčí Jana Grahama, jenž pak dostal titul Dundee. Tak oficielní episkopální církev a revoluční sesazení kazatelé
„zůstatek" Covenantu, se dočkaly anglické Revoluce.
Mezitím si krátily tyto složky křesťanstva čas různými výkony,
jako bylo zavraždění episkopálního arcibiskupa Sharpa (při němž
jeho dcera byla krví postříkána — vrah pak, poněvadž byl později
popraven, byl a je ctěn jako mučedník).
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Po anglické revoluci vláda v Edinburgu po některé úvaze přešla
k Vilémovi Oranžskému. Dundee však sebral horaly, to jest hlavně
Macdonaldy, a zvítězil u Killiecrankie. V bitvě však padl a země připadla Vilémovi.
Oranžský režim byl právě takovým zklamáním jako Protektorát
Cromwellův. Vilém sice pronásledoval episkopaliány (kteří ho neuznali) a tím surověji katolíky: ale jinak nepřijal Covenant a vládl
dosti pokojně. Určité věci ovšem musely být. Ti, kteří před pozorností Dundeovou kdysi emigrovali do Holandska, domohli se náležitých odměn. A lidem, kteří anglické levičáctví a puritánství spojují
s pojmem humanity, doporučujeme úvahy Vilémových rádců o vyhubení Macdonaldů v Glenooe: pustili na ně Campbelly v zimě, rozvažujíce, že v tomto čase není možno ženám a dětem uprchnouti
do lesů. Zatím „trpící zůstatek" se toulal po blatech a houštinách,
ve svém zoufalství ochoten se smířiti se starou dynastií a dokonce
přijmouti myšlenku náboženské snášenlivosti.
Strana Whigů dobře seznala, co se ve smýšlení skotského lidu
děje. Proto za Anny byla provedena Unie, a Skotsko ztratilo vlastní
sněm, měnu a daňovou soustavu. Souhlas skotského sněmu byl ovšem
opatřen úplatky a provázen rozhořčením celého národa. Neboť po
Unii se teprve objevily důsledky Revoluce. Sesazením přirozené dynastie bylo národní tělo sťato a umrtveno. Přestával vlastní politický
a kulturní život, přestávalo i národní uvědomění: anglicky mluvící
část země se ponořila do trudné a nevraživé kalvínské nábožnosti,
jejíž hlavní starostí bylo vypleniti lidové svátky, písně a radovánky,
zameziti veškerou práci a veškerou zábavu v neděli a naslouchati
kázáním o mukách pekelných. Poněvadž strana Whigů, to jest nepřátel Stuartovců, tuto zbožnost podporovala, kazatelé se co nejhorlivěji pričiňovali (a podnes přičiňují) změniti Skotsko v provincii,
Anglie a vyhladiti památku Stuartovců. Zatím vysočiny setrvávaly
ve své kmenové organisaci, náboženské rozličnosti a zvláštním kulturním stavu, kde vedle sebe byly latinské školy na chudých ostrovech a staré životní zvyky. Jejich poangličtění krajané hleděli na
horaly jako na divochy a z politických i náboženských důvodů na ně
pohlíželi s nenávistí i strachem.
Po narození prince Karla vznikaly nové sloky k národní hymně
anglické.
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Bože

whigovství lživého

chraň kněžice

pravého

a nevraživého

dědice,

na její

jejž jsi nám dal.
Ještě nás jednou

čest.1)

slyš,

krále nám navrátiž,

Bůh žehnej poddané

jak rodině té již

i zbožím nadané

jsi

i drobný

udělal.

lid:

aby se vrátil ten,
Bůh církev

zachovej,

jenž k vládě oprávněn,

Bůh církvi požehnej,

neb národ takto jen

čistá ať je

lze zachránit.

od bludu

křivého

Jinak celá Britanie věděla, že musí dojít dřív nebo později k pozdvižení. Nálada lidu se vyjadřovala v jeho písních. Některé ovšem
byly tak nevinné na začátku, že se nápěv mohl zpívat s prvními verši
i v neznámé společnosti.
Rukávy má zelené —

vetřelcům lživým na strach všem

povězte

a my

o

milené,

teď

Jemu

připijem!

kde jen asi může ležet —
chci tam s housličkami

běžet.

Všem přátelům již trpí bídu
na té i oné straně Tweedu,2)

Zdar naší práci za mořem,

a vetřelcům též na strach všem -

ať král se brzy vrátí sem

my nyní Jemu připijem!

Jak se pozdvižení blížilo, stávaly se písně ovšem již zřetelnějšími.
Dobrá zvěst, že válka bude

každý Brit má na kolenou

po

princi hold svůj vzdáti

vší

vysočině,

pestré štíty zvučí všude

až se v chvíli

již na kovadlině:

z cizích krajů vrátí.

nermuťte se více

vytouženou

hořem,

už je to věc jistá,

Pod prapory

na Jiřího, že za mořem

Keltové se strojí,

hedvábnými

s terči hřeby

nám se pomoc chystá.

s kalenou svou

kovanými
zbrojí,

Po moři ho vítr shání,

s kralevicem bez obavy

jede od

boje žádostiví

východu,

zbraně veze na rozdání

poženou se do té vřavy

slavném po příchodu:

jako lvové diví.

1)

Věroučné úchylnosti

anglikánských

prelátů,

parlamentními vládami

jmeno-

vaných, byly a jsou ctitelům tradice těžkým pohoršením. Socialisty byl na př.
jmenován biskup Barnes, osobní nepřítel Eucharistie.
2)

Hraniční řeka proti Anglii.
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Keltové

Mnozí

jsou u praporů

lidé připili

statní, nezkrocení,

pravdivému

už se těší do

sklenice též rozbili

plní

těch sporů

vetřelcovi

zanícení:

by

králi,

nechcem víno prolévati,

králi slouží

nejvěrněji,

nebojácně

seči,

už je doba jiná —

nádherně se

ohánějí

málo krve více platí

španělskými

meči.

nežli proudy

v

Junák statný prostřed
příjemně

celou silou
když

boje

vína3)

Ať je více rudé luzy4)

nám píská,

pod ramenem dudy

by,

láli:

—

často menší síla
svoje

při utkání, plném hrůzy

stiská:

mnohé porazila:

tak jasně, sladce zpívá,

k nám jdou ze severu páni,

do odvážných duší

s Gordony to Lovat5)

k pobíjení

smělým jezdcům v širé pláni

chuť nám vlívá,

bít se jak se sluší.

chce se

—

atakovat...6)

Nedočkav se slíbené francouzské pomoci, kníže Waleský se konečně vrátil domů.
Dlouho

Ač nás Bůh dal chvíli

postrádaný

hubit stádu sviní,

klenot náš je tady,
ctnostmi

obetkaný,

v němž jsou všecky

zrádce plni
rozdrtíme

vnady.

síly
nyní...

radovala se pěvkyně Macdonaldů.7) Ale Cullodenská bažina viděla
rozražení keltského šiku a pobíjení raněných... Mimo to, plenění a
pálení, byly i takové výjevy jako dostihy svlečených děvčat z poražených krajů. Jakou popularitu si Angličané získali podobnými
pacifikačními způsoby, snadno lze pomysliti: přistoupil nevděk
k vládním kmenům: a brzy celá vysočina horečně toužila po nové
výpravě.
Avšak nezdar pozdvižení roku 1745 zničil vysočinu. Vítězové,
ještě se třesouce strachy (vždyť Jiří II. už nalodil svůj vzácnější majetek) spěchali rozdrtiti kmenovou organisaci a zkrušiti keltský živel.
Skotsku bylo právo na státnost upíráno s touže pečlivou malicher3)

„Pivní" stoupence mělo hnutí zvláště v Anglii.

4)

Anglický stejnokroj je červený.

5)

Náčelník kmene Fraserů, popravený pak za účast.

6)

Složil Alexander Mac Donald, provázel pak během povstání prince.

7)

Keltské

písně

tohoto

článku

jsou

vzaty z anglického

překladu J. Lorne

Campbell: Highland Songs of the Forty-five, Edinburgh 1933.
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ností jako právo na národní život. Zákon, zakazující nošení národního kroje, nazývá zemi „část severní Britanie zvaná Skotsko":
prostě Anglie šlapala po poražených.
Princ Karel, uniknuv do Francie, marně se zde doprosoval pomoci. Marně se dovolával krve, kterou Jakobité prolili pro Francii
za slibovanou pomoc: marně se dovolával příbuzenských styků
s královnou: marně vysvětloval vládě, že nebude-li Skotsku okamžitě pomoženo dostatečnou vojenskou výpravou, anglická vláda
národ zničí do beznaděje. Francie byla stále ochotna poskytnouti
královskému vyhnanci pocty, subvence, sliby — a to ještě si od něho
chtěli dát slíbit Irsko, což ovšem rázně odmítl: pomoženo však nebylo. Stejně jako jeho otci a dědu bylo mu vysvětleno, že rozhoduje pouze zájem Francie. A náhradou za prolitou krev a za
nedodržené sliby mu nabídli palác: dokonce s tělesnou stráží.
Princ Karel se Ludvíku XV. vysmál, jeho ministrům vynadal, a
byl z Francie postrkem vyhoštěn.
Takto se skončilo staleté spojenectví franko-skotské. Neskončil
se ovšem Jakobitism. Jednak bylo příliš jasno, že hanoverský režim
je vskutku jen stranickým podnikem Whigů — o právu staré dynastie nepochyboval vlastně nikdo. To uvádělo zejména duchovenstvo v rozpory svědomí, v nichž si pomáhali vynechávajíce jméno
v modlitbě za krále a podobnými rozpaky.
Bůh

žehnej

Bůh žehnej

králi, církve pomocníku
(žehnat může?)

—

nápadníku:

však kdo je nápadník a kdo je král —
požehnej Pánbůh! to kdybych tak znal!

Jednak také Jiří I., který neuměl anglicky, a Jiří II., který v hanoverském stejnokroji statečně bojoval u Dettingen a anglicky
mluvil špatně, byli příliš zjevnými Němci. A třebaže hanoverský rod
je jedním z nejvýznamnějiších v Německu, Angličané a Skoti si
toho neuvědomovali, dělajíce naopak vtipy na „toto nepatrné kurfiřství" (vskutku jeden z větších německých států) a na krále
„Německa". Nadto Jiří II. se nepohodl se svým synem, takže
tento otevřeně sympatisoval s Jakobity, chtěje se vrátit domů.
A tak princ Karel, dostav se r. 1750 tajně do Londýna, vstoupil do
anglikánské církve; podle revolučních zákonů by mu tím byl připadl trůn. Netřeba říkati, že vláda si toho ani nepovšimla. Karel
byl nucen se toulati Evropou, prchaje před vrahy a fízly hanoverské
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vlády, trpě bídu a zoufale hledaje možnost zachránili Skotsko.
Tvrdí se, že v tomto neutěšeném postavení se oddal pití.
Ve vyhnanství se Karel setkal s dcerou agenta svého otce u císařského dvora, která mu byla představena za jeho správy ve Skotsku.
Klementina Walkinshaw s ním navázala poměr a 29. října 1753
byla pokřtěna jejich dcera Charlotta. Avšak Klementina měla sestru,
zaměstnanou u Londýnského dvora; to na ni vrhalo podezření a tak
se jeho milostnice stala pro prince předmětem trpkých výčitek
vlastních straníků. Konečně se nepohodli, a r. 1760 Klementina
prince opustila. Podporoval ji při tom Jakub VIII. — (III.) přesvědčen, že při svém „nejistém a pocestném životě" kníže Walesský není s to se o dceru a její katolické vychování .starati, a doufaje také jej pohnouti ke sňatku s některou princeznou. (A vskutku,
Karel pomýšlel jeden čas na carevnu Alžbětu Petrovnu.)
Princ ovšem zuřil a odmítal se smířiti s matkou a dcerou; a tak
obě žily z podpory Jakuba VIII. — (III.) po jeho smrti r. 1766
pak je podporoval jeho mladší syn, kardinál princ Jindřich, vévoda z Yorku a Albany.
Karel III., navrátiv se zatím do Církve, oženil se r. 1772 s princeznou Louisou ze Stolbergu, ale manželství se ukázalo nešťastným.
Usadili se ve Florencii a žili tam pod názvem hrabat z Albany a r.
1780 pak Louisa pod ochranou velkovévody (našeho potomního
krále Leopolda II.), který se s Karlem nesnášel,8) opustila svého
manžela a po čtyřech letech došlo k rozvodu od stolu a lože.
Nemaje manželských dětí a maje bratra kardinálem, Karel III.
musel jinak pomýšleli na následnictví. Neboť jeho strana trvala
dále. Jsme o tom sice málo zpraveni, poněvadž lidé si neschovávají
„velezrádné" papíry, a proto, že řada papírů, dokazujících trvání
strany v Anglii, ve Skotsku, ale i v Americe, byla se strany vlády
ještě během XIX. století úmyslně zničena. Věrní stoupenci zajisté
byli ochotni uznati i potomstvo Karla I. po přeslici, avšak přáli
si přímého pokračování dynastie. Proto již 30. III. 1783 Karel svoji
dceru legitimoval, povýšil na vévodkyni z Albany9) s titulem Král.
Výsosti a ustanovil svou dědičkou. Kardinál — vévoda ovšem se
ohradil proti tomu, že byl udělen jeho vlastní titul, že nebylo dbáno
8)

Karlův životopisec a národovecký autor dnešního Skotska, Compton Macken-

zie, mu proto nemírně nadává.
9)

Albany je skotský titul: jeho nynějším nositelem z udělení královny Vikto-

rie je vévoda Koburský, náčelník svazu národně-socialistických bývalých vojáků.
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jeho práv na trůn a že byl přijat lnový člen královské rodiny beze
svolení parlamentu.
Po svém rozvodu Karel konečně povolal svou dceru z Paříže, a
na den sv. Ondřeje r. 1784 udělil jí a jednomu ze svých dvořanů,
řád Bodlákový — poslední jakobitské povýšení. Během následujícího
roku se s ní smířil i kardinál — vévoda, byv ubezpečen, že jeho
práv na trůn nebylo umenšeno. Smíření obou bratří předcházelo návratu Karlovu a jeho dcery do Říma, kde ztrávil konec života.
Legitimace Charlotty nezůstala bez umělecké oslavy — jakož
vůbec anglická a skotská literatura je plna jakobitských motivů.
Národní básník severního království, Burns, na ní složil verše:
Mé

srdce žal a smutek jal,

že dělí mořské
sad zelený

jí

hlubiny,
zděděný

od hezké dívky z Albany.
Toť ratolest z té krve jest,
jež vládla v trojím království:
ach, škoda jí, že nedají,
co patří krásce z Albany.
Kde

Clydský

proud se výš chce dmout

tam strmí ostrov slavený
a pyšný hrad jímž nazývat
se sluší dívku z Albany.10)
Však hloupý kluk tu, hromotluk,11)
na místo její

vsazený:

my ho pošlem tam, odkud přišel k nám
a vrátíme svou
Ach,

Albany.

běda, den že přišel ten

kdy vyhrál cizák falešný,
jenž pánem jest teď panství, měst,
jež patří kněžně z
10)

Albany.

Nejsme ovšem sto předložití šplouchání a dunění Burnsova verše:
In the rolling tide of spreading Clyde
There sits an isle of high degree
And a town of fame whose princely name
should grace the lass of Albany

11)

.

Bedřich, vévoda z Yorku a Albany, polní maršálek slynoucí ne sice vítězstvími, nýbrž úplatností své milenky a protikatolickým záštím.
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My

nocí, dnem se modlit

chcem,

my na kolena kleknem si,
ať přijde čas, dud našich hlas,
že přivítá zpět Albany.

Její otec pak se chystal raziti minci s jejím obrazem, a s lodí.
blížící se ke břehům Britanie. Nápis byl: Pendet Salus Spe Exigua
Et Extrema.
30. ledna 1788 Karel III. zemřel v Římě v náručí své dcery, a
tam je pochován.
O starém Skotsku!

žalu pln

Teď

ptáci, zpěváčkové

v lese,

je každý příboj mořských vln,

žalostně s námi zkormuťte

jenž

— však cítí naše hory,

přináší ti zvěsti z Říma:

tvých králů dědic v rakvi dřímá.
V naději žil jsem

bezpečné,

kterak nás všecky srdce bolí.
Však my, se dejme na modlení

že loďstvo spatřím válečné,

a nebe poprosme,

že uslyším Tvé heslo známé —

pomstěna

až v soudný den se uhlídáme.

že naše zem jí ukřivdila.

Kokarda

ta Bílá,

Teď

Tě nyní oplakávají,

Kokardu Bílou pojal

zarmucuje

že za Tebou

žel,

by rád byl šel.

s Bohem

ať není

Junáci mnozí potají,
mnohého

se,

doly,

do skonání dob

tam leží do Soudného

—

Hrob:
dne.

Teď Nashledanou posledně

...

Tak veršoval Vilém Ress, syn podomního obchodníka na ostrove
Skye. A stalo se podle jeho obav. Přes to, že nošení národního kroje
bylo zase povoleno a krvavá pronásledovaní přestala, vysočina se
nezotavila. Zrušení kmenové soustavy přineslo s sebou velké hospodářsko-společenské změny. Nebylo již v zájmu šlechtice, aby z vojenských důvodů měl co nejvíce poddaných: naopak, bylo jeho zájmem, aby se zbavil chudých a neplatících nájemců. A tak se počalo
vylidňování vysočiny. Ostatně Jiří III. nesdílel již neoblíbenost svých
předchůdců. Poplatníci si vážili na něm severoněmecké prostoty,
která jeho předchůdcům ve srovnání s nádherou Stuartovců, přepychem anglické šlechty a honosností skotských náčelníků byla trpce
vyčítána. Ostatně se již sám pokládal za Angličana, třebas jeho rod
vždy zůstal Německu věrný.12) Nad to po smrti Karlově episkopální
12)

Nikoli ke škodě Němců. Jiří IV. učinil vůči Metternichovi a jeho kolegům

prohlášení, že „nemůže přiznati německým spolkovým panovníkům neomezených,
neboli čiře despotických práv nad poddanými".
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církev Skotská se usnesla modliti za Jiřího III. — nechtíc patrně
kardinála. Konečně Společnost pro šíření křesťanské osvěty dostála
státní subvenci na hubení katolické víry a keltského jazyka.
Poslední Stuartovna nepřežila dlouho svého otce. Po pádu s koně
již nenabyla zdraví a zemřela 17. listopadu r. 1789 v Bologni.13) Jindřich II.-IX. ji následoval do hrobu r. 1807, a královna Louisa r.
1823. Jejich práva přešla na potomstvo Karla I. po přeslici, jemuž
nikdy nebylo lze se jich domáhati.
Zatím Skotsko padalo hloub a hloub. S rozvojem kapitalismu vždy
více skotských panství přicházelo do- rukou Angličanů, kteří při
vyklízení nájemců postupovali ještě energičtěji, nežli domorodí páni.
Bylo totiž výnosnější chovati ovce nebo zvěř nežli chalupníky.
Proto se chalupníkům dala výpověď; a když nešli pryč, nemajíce
kam jíti,14) zbouralo se jim stavení nad hlavou, nebo se zapálilo.
Ba někdy šla důkladnost majitele tak daleko, že dal strhnouti i přístřešky, které si vyhnaní na troskách zřídili. Šli tedy do Ameriky,
nebo do kolonií, nebo do průmyslových měst.
Co se zbylých týče, ještě v polovici XIX. století byly školní děti
tělesně trestány za užívání keltského jazyka.15)
A nemajíc politického, a duchovního střediska, nížina se stávala
provincií Anglie, vyznačenou toliko zvláštní sveřepostí v provádění
industrialisace a puritánského nedělního klidu — snad i tím, že proletáři pili žitnou místo jalovcové.
Ale již i reakce vznikla. Vytvořil ji genius jednoho člověka — a
to byl Sir Walter Scott. Stvořil netoliko nový druh literárněhistorického románu a tím také nové nazírání na historii, netoliko novou
školu básnickou — romantism, ale vyvolal znovu z trosek národ.
Neboť dal Skotům to, co nemajícím zvláštního jazyka ani zvláštní
dynastie jedině mohlo udržeti svébytnost — historické uvědomění.
Vrátil jim hrdost z vlastní historie, z vlastního právního a státního
13 )A

v témže roce osud se obrátil proti věrolomnému domu Bourbonskému —

praví Karlův životopisec.
14) Kdežto totiž u nás při zrušení poddanského poměru půda zůstala sedlákům,
Angličané ji přidělili velkostatkářům, takže tito měli teď právo (a zájem)

své

bývalé poddané naházeti do moře, jestli nemohli platit nájem.
l5)

V téže době vyhubili všechno obyvatelstvo ostrova Tasmanie, pořádajíce na ně

štvanice pomocí psů a trávíce je jedem. Což Angličanům nebránilo, hlasitě sympatisovati s utiskovanými Neapolitány, Arménci a Poláky. Ba později se slitovali
i nad Zulukafry, utištěnými

od

Burů, a podnikli válku na jejich

ovšem v rámci Britské říše; šlo při tom také o démantová ložiska . . .
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osvobození,

zřízení, z vlastního drsného kraje — obnovil zájem, o tradici a její
doklady. Z jeho popudu byla po stu letech vyňata z truhly skotská
koruna, ujaly se znovu i ve vládnoucí třídě národní kroje — pomalu
se dostalo severnímu království viditelné skoro rovnoprávnosti.16)
Teprve nedávno ovšem byl na př. Edinburský palác vybaven stolním
stříbrem — ne na náklad společného panovníka, nýbrž z vlasteneckého daru. A zbídačení zemědělského a průmyslového proletariátu,
hubení keltské národnosti ovšem pokračovalo. Ale reakce už se
nedala zadržet. A dnes je tu netoliko řada keltských organisací a
keltské písemnictví, nýbrž i literárně-politické hnutí skotských vlastenců, kteří velmi řízně kritisují anglickou politiku, která ze země
dovede čerpati dobré vojáky, úředníky, průmyslníky, lacinou pracovní sílu a laciné obilí, dříví a ryby, ale nedává za to nic než jednotvárnou anglickou školní výchovu s příslušnými společenskými předsudky.
V nastávající době rozkladu Britské říše je toto hnutí jistě předurčeno ke značnému rozvoji. Je, pravda, následkem zprůmyslovění
země pod značným socialistickým vlivem, což je také vzdaluje od
jakobitské tradice. To je reakce na planý historism anglofilských
kruhů, hledajících v minulosti jedině pitoreskní romantiku a neživotní popudy. Jak se tradice a naděje sloučí, bude zajímavo sledovali.
Úmrtí poslední Stuartovny v roce francouzské Revoluce není
bez významu. Tak jako vyhnání Stuartovců, představitelů božského
práva,17) v roce 1688 připravilo liberálně kapitalistickou epochu, tak
doba francouzských republikánských a napoleonských válek ji přivodila. V této epoše nebylo místa pro Bílou Růži.
A nyní, 250 let po jediné revoluci, 150 let po druhé, doba vlády
parlamentů a bank se končí.
16)

I Scottovi ovšem dnes vyčítají zájem spíše starožitnický nežli prakticky po-

litický, útěk od skutečnosti. Ale stojí tu převysoko nad svými napodobiteli. Srovnejte s ním Jiráska pro něhož hřebíčkový kabát jeho hrdiny, nebo suknice brunátné barvy, byla neméně zajímavá než-li Desky Zemské, které teprve jeho republikánští ctitelé zrušili. Victor Hugo a Alexander Dumas ovšem mají ještě mnohem
méně smyslu pro minulost ve státním životě.
17) Je

pravda, že Božské právo

(episkopálním, vysoko církevním

ve své britské způsobě bylo

ovšem)

vystupňováním

protestantským

středověké, katolické le-

gitimity z Boží milosti. Ale přece na ní se zakládalo.
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Varia
Na o k r a j j e d n é

knihy

Na samém začátku letošního roku vyšla nákladem Essener Verlagsanstalt v sbírce
„Volkslehre und Nationalitätenrecht in Geschichte und Gegenwart", vydávané v tomto nakladatelství Karlem G. Hugelmannem, Maxem Hildebertem Boehmem a Wernerem Hasselblattem, kniha mladého doktora práv a docenta university v Halle nad
Sálou Hanse Raupacha „Der tschechische Frühnationalismus"

(s podtitulem „Ein

Beitrag zur Gesellschafts- und Ideengeschichte des Vormärz in Böhmen") . Je to pokus
t) vylíčení procesu, v němž se zrodil — v prvé polovině minulého století — náš český
novodobý nacionalismus — pokus zaměřený však ne toliko k ideovým souvislostem
tohoto procesu, jimž věnovala v poslední době se strany německé celá řada autorů
(Lemberg, Winter, Bittner, Pfitzner, Schmidtmayer a j.) svoji pozornost, ale i k jeho
souvislostem sociálním a hospodářským. Jako takový přináší — jsa i solidně fundován jak literaturou novější, tak literaturou starší, více méně pramenného rázu —
celou řadu nových, nikoli nezajímavých pohledů na t. zv. české obrození. A bude
jistě hojně glosován českými odborníky historickými — a to ze všech oborů, thematu se dotýkajících: z dějin politických, z dějin sociálních a hospodářských, dějin
duchovních v širším toho slova smyslu i dějin literárních.
Nám však nejde tentokrát o historický rozbor Raupachova pojednání ve smyslu
odborně vědeckém, který by sledoval krok za krokem jeho údaje i jeho vyprávění
a vytyčoval tu svůj souhlas či nesouhlas, nýbrž o politickou stránku věci. Chtěl
bych postihnouti v knize stanovisko, jaké zaujímá dnešní, o našem národě solidně
Informovaný a v ovzduší

soudobého Německa

pevně zakotvený Němec k pro-

cesu opravdu základního významu pro utváření dnešního vnitřního života národního i vlastně naší situace mezinárodní, vyložiti, jak chápe tento proces, jak mu
rozumí a konfrontovali konečně s výkladem Raupachových stanovisko naše, české.
Nemusím jistě obšírně dovozovati, že zjištění a vytčení názorových rozdílů v těchto
věcech má svoje důsledky i pro politickou přítomnost a že je nezbytně třeba, abychom si objasnili základní různosti v pohledu na kořeny dnešního stavu, máme-li
dojiti k opravdu jasnému a upřímnému řešení poměru českoněmeckého.
Kniha Raupachova není psána — třebaže vznikla v dobách vrcholícího napětí
mezi Československem a Třetí říší (předmluva je datována 1. července minulého
roku, text je patrně o něco starší a třebaže její autor se zřejmě (zejména v závěru
svého pojednání) hlásí pod prapory vítězného národního socialismu německého —
s nějakým zaujetím protičeským. Naopak: pročtete-li sepsání Raupachovo, neubráníte se dojmu, že autor si přinášel k práci jistou sympatii pro malý národ, který
se od počátku minulého století za okolností tomu ne vždy plně příznivých probíjel
k lepší budoucnosti. To, jak líčí Raupach třeba české zbrojení v obecné zbrojnici
západoevropského liberalismu, přizpůsobování myšlenek a hesel, přijatých namnoze
odjinud, pro vlastní, úže české poměry a potřeby, nebo jak popisuje cílevědomou
osobní politiku „vůdčí skupiny" české (Palackého a jeho přátel) i jiné partie knihy
jsou jistě dokladem živého uznání jeho pro naše předky a jejich kulturní i politickou aktivitu. Ba domnívám se, že Raupachova kniha po této stránce může vy-
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konati značné poslání mezi německou veřejností, pokud se zajímá o náš politický
život a jeho historické kořeny, neboť přibližuje celou řadou postřehů jak jednotlivé
postavy svého děje, tak jednotlivé zjevy obecnější, se kterými se byl autor setkal
v dlouhém procesu „zrození novodobého nacionalismu" u nás, názorovému poli
dnešního německého člověka, jeho představám a do jisté míry i jeho sympatiím.
To platí na př. o Havlíčkovi, kterého nejen Ranpech po prvé, pokud vím, představil obšírným a bystrým rozborem jeho myšlenek a zásad německému čtenáři, ale
u něhož našel také nejeden rys, schopný dojista probuditi oň porozumivý zájem
v duchovém světě dnešního Německa, líče jeho porozumění pro vytvoření „vůdcovské vrstvy"

(„Führerschichte")

v českém národě, jeho plány na zvlášní vý-

chovu mladých mužů pro národní společnost, jeho kritiku stávající církve a volání
po „volksnahe Kirche" i jiné podobné jeho plány a myšlenky. Zvláště bych však
položil důraz na to, že kniha Raupachova může svým výkladem o vzniku novodobého českého nacionalismu německému publiku objasniti i učiniti srozumitelnějším ono pevné, až tvrdošíjné ulpívání českého člověka na principech liberalistické
demokracie, které nám bylo tolik s německé strany vyčítáno, které však zklidnělý
pozorovatel jistě dobře pochopí, sleduje-li v proudu Raupachova vyprávění jeho
kořeny: jak tato liberalistická demokracie napomáhala u nás svou myšlenkovou
i heslovou výzbrojí vzestupu nacionálně diferencovanějších středních vrstev, představujících

hlavní

nositele

novodobé

ideály jejich politické myšlení

myšlenky

a osudově

národní,

jak

prorůstala

svými

přímo pomáhala formovali cíle je-

jich z počátku kulturních, později politicky vždy vyhraněnějších a vyhraněnějších snah.
A přece s českého stanoviska — i konečně se stanoviska objektivní historické
kritiky — není možno propustiti sympatické jinak sepsání Raupachovo bez jistých
námitek, které míří k věcem ne nedůležitým a které nejsou, tuším, nezajímavy
i

v oněch

shora podtržených

souvislostech politických. Hans Raupach líčí po-

čátky českého novodobého nacionalismu jako zjev, zakotvený svými kořeny jen
a jen v půdě X I X . století. Sociálně je mezi novým národem, který se prodírá
kupředu v době předbřeznové a historickými představiteli vůle národní, českou
šlechtou, v jeho líčení hluboká propast: Česká šlechta není sice docela cizí potřebám a požadavkům širších vrstev českého (spíše ovšem ve smyslu zemském: českého) obyvatelstva, ale přeci jen stojí v podstatě mimo jeho souvislosti — je to
vrchnost „ohne

verantwortliche

Verpflichtung",

bez

vnitřní

zodpovědnosti

smyslu dnešní terminologie Třetí říše) vzhledem k ovládaným,
zeným

pramenům

a

akčním

okruhům

[Wirkungkreise]

k

(ve

vzdálená „přiro-

půdě

připoutaného

vlastnictví". — A také kulturně nemá nový národ co dělat s tím, co v duchových dějinách země předcházelo:

s onou, aristokratickou ostatně, barokní kulturou, kte-

rá naplňovala Čechy po celá dvě předchozí staletí a jejíž působení nebylo plně
utlumeno, ani široce se do našich zemí valícím proudem

osvícenství za vlády

Marie Terezie a Josefa II.
Nemusím jistě vykládati, že takovéto pojetí našich dějin v minulém století je
se stanoviska historického ve své podstatě neudržitelné. Nejen to, co Raupach sám
ve svém textu uvádí o zásluhách české šlechty o rozvoj české kultury hmotné i
duchovní v X I X . věku a co bychom mohli ještě hojněji doložiti z prací Hanušových, Mendlových, Hochových a j. — ale i to, co můžeme dnes říci na základě
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výsledků Pekařových, Milkových i jiných našich badatelů v dějinách XVII. a XVIII.
věku, kreslí nám obraz české aristokracie podstatně jinak, než je tomu v knize
„Der tschechische Friihnationalismus". Česká šlechta nestála k českému obyvatel
stvu tak daleko, jak by se podle Raupacha zdálo, nebyla tak pohlcována službou vojenskou a dvorskou, jak tomu chce mladý německý badatel — naopak: prudké
společenské i politické reformy Marie Terezie a hlavně Josefa II. vrhly ji chtě
nechtě zase nazpět, do oposičního stanoviska jejích předků a sbližovaly znovu s nacionálně procitajícími vrstvami českého obyvatelstva, jež byly — po jiné stránce
arci—postihovány současně vídeňským josefínským centralismem a jeho germanisujícími sklony. A její „landespatriotismus" musil se proto státi východiskem rodícího se českého nacionalismu, musil proniknouti jeho základy v míře naleko větší,
než připouští Raupach. Snejně pak platí i o českém baroku, v němž právě novější
badání odkrývá vždy více a více netoliko tradici a přípravu českého národního
obrození ve smyslu jazykovém, pronikající tu v dlouhé řadě apologií a přiznání
k jazykovému odkazu předků od Bohuslava Balbina až po Ondřeje Devalda, ale
i

základy

onoho

historismu,

charakteristického

později

pro

buditelskou

práci

českou na počátku romantického století.
Ale Raupach se nespokojil jen jakýmsi odpoutáním počátků novodobého národního cítění v našem národě od jeho historických perspektiv, hlubokým přetětím souvislosti, jež tu byly a jež dávají právě českému „ranému nacionalismu"
jeho vlastní historickou tvářnost: jeho vývojové postavení i přechodní rysy. Přirozeným a více méně logickým

důsledkem silné rozlišovací čáry, vedené mezi

starým světem, jehož prvním, představitelem byla šlechta, a mezi novým světem,
představovaným především drobným měšťanstvem, v jehož prostředí vznikal náš
novodobý nacionalismus, bylo, že Raupach ztratil pochopení pro všechny, či skoro
všechny ty znaky, které ve skutečnosti přijalo nové hnutí nacionálni z minulosti
— v tom především pro jeho pevné zakotvení v pojmu a představě vlasti, země
české,

příp.

země

moravské.

Jestliže

se český nacionalism,

vedený

Palackým

a Havlíčkem, hlásil k nárokům na onen čtverhran, jak byl ještě před počátkem
naší existence národní vytvořen hřebeny Rudohoří, Krkonoš, Českomoravské pahorkatiny a Šumavy, i na trojúhelníkový útvar, sevřený se severovýchodu Jeseníky, z jihovýchodu pak Karpaty, v plném jejich rozsahu, byla v tom jen nedůslednost — ba, Raupach to neváhá říci —

byl to duch násilí, imperialismu,

který sahal na državu získanou v dlouholeté) práci jiným

národním

kmenem,

A tu jsme tuším na bodu, který má obecnější a hlubší význam než jeho pouhá otázka historická, pouhý problém více méně odborného rázu.
Mladý a —

znovu opakuji —

jinak velmi svědomitý a sympatický badatel

se zřejmě svésti jistými obdobami, které nesporně jsou mezi vývojem našeho národa a mezi vývojem našich německých sousedů, k tomu, aby posuzoval obecně
českou duchovou situaci podle duchovní situace německé. Vidí ji příliš shodnou
s procesem, v němž se utvářela druhá a třetí Říše, a v němž ovšem nové národní cítění, nový nacionalismus se musel plně odpoutati na konec od historické
minulosti a jejího
území německé

vývoje,

a jejich

saského, bavorského,

od historických územních
dogmaticko-stavovského

virtemberského

celků, tříštících národní

světa, od „landespatriotismu"

atd., aby dosáhl svého

cíle, plného sjed-

nocení celého německého lidu v jediném státě — ačkoliv u nás byly poměry do
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značné míry jiné a mezi „zemským vlastenectvím" českým (ev. moravském) a cítěním národním nebylo nikdy těch hlubokých rozporů a vnitřních konfliktů jako
u

národa

německého,

ba

politika

české

nacionálně

orientované

žoasie mohla spolupracovati s „historickým" národem daleko déle, než
nacionálni

buržoasie německé,

až

bur-

politika

do let osmdesátých a devadesátých minulé-

ho věku, kdy německý nacionalism se už dávno byl vnitřně rozešel s „feudály"
a vůbec s historicky založeným konservativismem. A nechápe proto ovšem, respektive zkresluje si to, co by bylo lze pochopit už prostě ze slova „český", značícího
stejně „český"

ve

smyslu

zemském

jako

„,český"

ve

smyslu

národním,

nebo

z hymny „Kde domov m ů j ? " i ovšem z tisíce příkladů jiných a co nebylo než
citový i představový výsledek celých předchozích dějin našeho národa, slovem
„imperiálism".
Není však v tomto optickém klamu Raupachově vlastně kus tragického nedorozumění našich dní vůbec? Nebylo to právě to, že oba národy — český i německý — posuzovaly situaci stále jen se svého stanoviska a v zorném úhlu vlastního svého života, jeho představ i citových vztahů? — Čech jen a jen sub specie
svého zemsky orientovaného nacionalismu, Němec pak opět výhradně s hlediska
„völkisch-national" — a že nedovedli jeden druhému vyjiti vstříc v základním pochopení j e h o

stanoviska, co znemožnilo, abychom ve vzájemném poměru došli

zavčas k smírnému a oboustranně uspokojujícímu vyrovnání? Neotvírá se tu kus
základní perspektivy celého českoněmeckého poměru v nedávné minulosti a i kus
poučení (zejména pro nás) nazpět i snad do budoucna?
Zdeněk

Knihy

a

Kalista

umění

W. B. Y e a t s z e m ř e l
Chvíle, kdy zatoužíte zamysliti se nad dílem milovaného básníka, jenž vám
však není dostupný v originále a postačujícím výběru, mívají slastnou příchuť
pokušení a při tom jsou skromně prochvěny vědomím slabosti. Musíte se ubírat
málem po slepu, upustivše od chronologického postupu, od srovnání s jinými zjevy cizího písemnictví, jímž bývá literární rozbor tak zmnožen a zpříjemněn; ale
vaše myšlenky mohou se opět podobat v něčem vlašťovkám, které by se odvážně
vnořily do bezbřehého a znělého blankytu, prosálého tvůrčí sílou a radostí, radujíce se více spíše z té až nevýsloyné krásy, nežli z vlastního úlovku.
U básníků jako W . B. Yeats nemůže jít se strany čtenářovy ani zdaleka o vztah
dojmový,

o ten frivolní postoj, jenž hodlá soudit autora podle čtenářovy ná-

lady, hned měníc trpaslíka ve velikána, hned strhujíc mramorné dílo v špinavou
mlhu svých přespříliš proměnlivých dojmů. Slova Yeatsova prosvítají i z překladu
a to t r v a l e
hvězda;
mohou

být?"

onou základní, neporušitelnou ryzostí, jíž blýská křemen,

mnohé a mnohé stránky jeho životního díla, usilujícího
stát pod

strmou

a hrdou devisou

zlato,

o podstatné,,

„nač bych se chtěl zdáti,

mohu-li

Když došla letos v únoru z Mentonu zpráva, že tam ve věku čtyřiasedmdesáti
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let zemřel William

Butler Yeats, ucítil zajisté

mnohý

z těch, kdož

si vážili

básníkova díla, ač je znali jen zcela neúplně, prudké přání procítit znovu alespoň
ty knížky, které jsou dostupné v českém překladě [z nich na příklad: Tajemná
růže, ve staré Říši na Moravě,
1926;

Tři

1915;

Příběhy ryšavého Hanrahana,

Aventinum,

hry, Sborník světové poesie, 1928, Per amica silentia lunae,

nakl.

Atlantis].
Právě v době, kdy vlivem politických přesunů a kataklysmů měnívá se i naše
každodenní perspektiva až tak, že se může podstatně zazdát pápěrou, a pomíjivá
vločka být považována za stavební kámen zítřka, hovoří to k nám nadmíru povzbudivě a mužně z košatého a míznatého díla Yeatsova. Na něm si ověřujeme
známý zákon poesie: kdo se nutí z příkladu a povelu dne do utilitářských polotvarů, ten zanechá po sobě jen barvotiskovou veteš, kdo z celé své bytosti žízní po
správně chápané svobodě, ať již ve volbě námětu, ať v zacílení díla a v jeho
tvaru, ten; tvořívá zpravidla

i dílo vpravdě národní, protože

živné, pobádavé,

živoucí.
W . B. Yeats, onen velký podněcovatel irského národního procitnutí, neměl, jak
sám doznává, nejmenšího pochopení pro záměrně

ciselované

obrazy z irských

dějin,, kde by bylo příliš cítit zorný úhel autorova záměru a čertovo kopýtko
tendence. Musil tvořit směle a prudce, podle zákona své bytosti. Některé stránky
Yeatsova díla, na nichž je příliš patrna atmosféra z „f i n d e s i è c l e" „končícího
století", zastarají ostatně dost rychle, jako nám může být cizí část jeho essayistických výkladu o magii, kde Yeast, váben dálnou Indii, přechází do světa nám dosti
cizího. Pouhého čtenáře upoutá básník, dramatik a prozaik Yaets nejvíce tam,
kde básníkova touha po prohledání k základním pramenům lidského bytí, citu
a snovosti, vtělila se v dokonalý tvar, v onu zvláštní kouzelnou směs tesklivosti,
pohádkové jadrnosti, splývavosti a něhyplné vroucnosti, s nimiž nám

vstupuje

v zrak Irsko Yeatsovo. Velkým obnovovatelem mythů chtěl býti Yeats, a bojovníkem a věštcem před omlželou irskou budoucností.
Víme dnes, jak důležitý je s hlediska srovnávacích literatur onen keltský prvek, jeden z těch tajemných, prazákladních ostrovů, kol nichž se ustavičně shlukují nové a nové poznatky, nové a nové dohady, literaturu francouzskou, španělskou, anglickou, nemůžeme si věru v některém údobí prostě představit bez
ustavičných odkazů na ony snivé, věrné, vzrušené a měnlivé city dávné rasy keltské a všechno, co se z nich zachvívá v dochovaných památkách slovesných.
A znalci tvrdí, že jsou skladby básnické a dramatické skladby Yeatsovy důstojným moderním navázáním na ony drahocenné legendy a mythy, že uměl básník
rozechvíti, rozezpívat a zvláštnit svou angličtinu až tak, že z ní zavonělo nenapodobitelnou irsko stí.
Yeats se, jak víme na př. z essaye Anima hominis, dohadoval v sobě vždy jen
podstatného. V jeho díle cítíme ustavičně touhu ohledávat zrakem básnickým ony
základy mythotvorného zaujetí, jež se v životě jednotlivců i národů dává jednou
cestou falešnou, zrůdnou, a jindy patří k tomu nejlepšímu, co je dáno člověku
do duše, jestliže ony neurčité sklony směřují k pohádce, k oslavné písni, k milostnému vyvýšování. Nebýt onoho proměňujícího mythisování, nebýt oné básnivé
touhy žít nad všední, prostotvarou skutečnost, nebyl by svět světem. Pouhá denní
zpráva, drsné a špinavé gesto, mohou se z moci onoho neustávajícího pramene.
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obraznosti a ohrožující mohutnosti, stát tesklivou, či jásavou básní, a tím spíše je tomu tak tehdy, jde-li o zemi jako jest odlehlé a v sebe uzavřené Irsko. Yeatsovo dílo
odhaluje nám zvlášť dobře ten mythotvorný kvas Irska, onen do tmy a do mlhy
zírající Erin, a také tu zemi, kde bylo tak hlubinně pociťováno čisté mateřství
Marie Panny, tu zemi, kde jako by dosud dozníval milostný mythus tristanovský,
tu zemi bardů, světců, hrdinů a mučedníků.
Čeští čtenáři měli by se po dílech tak vzácných vskutku pídit.
Četl jsem nedávno v deštivý den, plný tesknoty knížku: Příběhy ryšavého Hanrahana a vychutnal jsem do poslední řádky tu svobodně plynoucí, živnou a hudebnou prózu Yeatsovu. Z každého odstavce tam prozírá ona přetvářecí schopnost
irského zraku, která umožňuje, irskému děvčeti nevšímat si cárů na básnickém
tulákovi. A

pochopíte, proč právě

zdrané, jakoby

opuštěné,

močálovité

Irsko

hledělo tak obdivně na své Hanrahany z hloubi svého pokoření i naděje, Nemohu pomyslit bez hlubokého dojetí na skvělou prózu: Hanrahan a Cathleen,
dcera Hoolihanova, kde láska k rodné zemi je vyslovena tak jitřně, tak tesknoteskně a tak cudně, že nad tím až zrak přechází a srdce se chvěje. Tu knížku měl
by číst každý!
Stejně jímají též: Tři hry, mezi nimiž těžko vybrat tu nejlepší, tak jsou kořenně irské v své složité symbolice a ryze yeatsovské v svém výraze, hned snově
prchavém, hned mistrně názorném — jako v hře Na břehu Bailově; toť opět
knížka, k níž se dlužno vracet. — A což Tajemná růže, kde je symbolika něčím
tak přirozeným a vonným jako samo zvrstvení a věčná svěžest růže, ta knížka obsahující několik vskutku drahocenných próz, jež na trvalo utkví v paměti! Z takové
četby — Yeatsovy odstavce je však třeba pozvolna prociťovat vždy jako hvězda
za mlžným mrakem schystává se někdy zvolna jejích světelný lem — vracíte se
do všedního dne okouzleni, obdarováni, vnitřně rozezpíváni.
Myslím, že nebude nikoho, kdo by se nechtěl po té četbě aspoň jednou v životě
toulat Irskem a naslouchat jeho tajemným hlasům. Básník, jenž nade všechno miloval svůj „ostrov poesie", má v této naší touze svou odměnu nejvyšší.

Zd. Šmíd

K ř e l i n ů v H l a s na p o u š t i
Místo očekávaného třetího dílu trilogie Hlas na poušti — Puklý chrám — Pokoj vám, z něhož jsme zatím měli před očima několik ne vždy padařených ukázek
po novinách a dva pozoruhodné výňatky v Řádu a zejména v Akordu, dostalo se
nám nedávno nového vydání Křelinova Hlasu na poušti a tak i příležitosti, vrátiti
se znovu k počátkům Křelinovy tvorby.
Je

to

hlavého

návrat

tím

zajímavější,

vášnivce, či vášnivého

že

jde

tvrdohlavce

právě

o

životního

ono

dílo

tohoto

řádu, kterým

si

tvrdobásník

(a je to vidět na každé stránce) buduje svůj duchovní svět, v němž se propracovává
k pojetí a postoji, který pak

zaujme nekolísavě a pevně

a v němž

si rozžíhá

světlo, v jehož záblesku bude pak vidět život a svět; i když se jeho obzor bude
postupně rozšiřovat a jeho

rozměry růst do hloubky i do výšky. Viděli jsme

pak tento růst v Křelinových „Hubených letech", v románě, kterému po skladebné,
komposiční stránce tvorby dovedl dát Křelina, z celé své románové tvorby nejsevřenější, nejpevnější tvar širokého záběru a hlubokého pohledu v „Jalovčích
Řád 25, 1939
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stráních", románových studiích a ovšem nejvíce v „Puklém chrámě", v díle, jehož mravní pathos snad právě pro vysoké zaměření autorovo nebyl zcela vyvážen komposicí celku. Řekli-li jsme již, že ve všech těchto dílech Křelinovo vidění, jeho obzor, rozměry se sice prohlubují, rostou do šířky i do výše, ale že
zůstávají v podstatě tytéž, uvědomujeme si to právě při četbě této jeho románové
prvotiny.
Všechno to, co nás uchvacuje na pozdějším

Křelinovi, onen mravní pathos,

pronikavost, s jakou se dívá do lidských duší i srdcí, vášnivé přilnuti, s nímž
jejich pře bere za své v oblasti vidění, umění, postavit scénu, nechat ji od kořene vzrůst před vašima očima, tedy umění v pravém slova smyslu dramatické,
v oblasti proposiční, stejně jako umění vyvolat duchovní tvář postavy, umění postavotvorné, v oblasti prychologické a dar bezpečně propracované, pevně vyztužené a při tom konkrétní, téměř hmatatelné věty, jejíž všechny členy mají pevný a
— zvučný úder, v oblasti slova — to všechno tu máte již v tomto prvním románovém pokuse. Všechno tu je přísnost, pevnost, určitost sama — byť třeba ještě
v zárodku. Jsou tu ovšem kazy; tak třeba stojí za zmínku, kterak zejména drobnější, méně výrazné postavy u Křeliny nerostou, nerozvíjejí se dějem, že jejich
duchovní fysiognomii nepoznáváme z jejich projevů a jednání, ale že nám o nich
řekne autor s á m vše podstatné hned napoprvé, při prvním setkání; typický příklad
je Josef Klaban z „Hlasu na poušti"; hned na druhé stránce románu se o něm
dozvíme tohle: Josef Klaban z Chlumu vyprovází svou nevěstu k její rodné vsi.
Kráčí po pravici bez ohledu na to, zdali jde sám čili nic, vysoký, statný, ale všecek jako nesouměrný. Oči klopí k zemi a jen občas jimi střelí zpod víček — tento
jeho kukuč mu věru nedodává laskavosti, ani příjemnosti. Vkládává každému v
úmysly své vlastní myšlenky a vidí pak všude zlo, lačnost, závist. Tento úděl pak
lidský je milostí sprostným, zatvrzelým není než trestem — a z jejich rodu je i
tento Klaban."
Neboli: Josef Klaban nás už nezajímá; psychologicky víme o něm vše; dovedeme si představit, všecky jeho reakce, nic nás nezaujme, nic nepřekvapí. Zejména
plní-li autor v celém dalším ději důsledně „formální" své postavy tak, jak nám
je po prvé představil, jen takovými projevy a záchvěvy, aby vypadala skutečně tak,
jak nám ji po prvé představil.
Samo o sobě zajímavé spojení symbolismu s realismem je snad příčinou, že
posuzujeme-li jej po stránce komposičního celku, je Křelinův první román zřejmým nezdarem. Není nic nepravdivějšího, než čteme-li na konci románu, že „Hlas
na poušti je dílo úplně samostatné"; není to pravda, poněvadž „Hlas na poušti"
je mnohem spíše torso románu, než románové dílo, torso, které ukazuje až příliš
markantně, že autoru na konci došel dech, že se octl ve slepé uličce. Příběh sám
zůstal nedořešen, otevřen i po bědném veršovaném epilogu, který mimo to neni
ani křelinovský, to jest není v souhlase se základními prvky Křelinova založení,
které jsou morálka vyšší než jen lidská spravedlnost. Přechází-li nepochopitelně
vina dědova a otcova na dceru („z dračího símě roste mládě dračí"), ačkoliv celý
rozvoj této dívčí bytosti ukazoval před tím naopak k narovnání, usmíření, odpuštění a odčinění viny, je to nejenom zlom nepochopitelný, ale i, jak jsme řekli,
nekřelinovský. Ale i kdyby nebylo tohoto zlomu, byla by na konci románu katastrofa nikoli děje, ale básníkova, nemůže si zajisté romanopisec dovolit dílo nero-
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mánově, v našem případě básní, i kdyby tím bylo dílo skutečně ukončeno, příběh
vyřešen, což není případ „Hlasu na poušti."
Všimli jsme si těchto nedostatků podrobněji (byly by ještě některé menší), aby
se ukázalo, že „Puklý chrám" tu znamená znamenitý pokrok zejména právě pa
stránce komposiční; a bude-li stejný pokrok od části druhé (Puklý chrám) k třetí,
jako byl od části první k druhé, budeme moci u třetího dílu trilogie, románu
„Pokoj vám" mluvit jako o díle takměř dokonalém. Po ukázkách, které jsme z tohoto románu četli zejména po novinách, nelitujeme ostatně ani příliš, že se jeho
vydání

mimo

vůli

autorovu poněkud

k „Puklému chrámu", že může-li co
příliš

bezprostřední

a hluboké

pozdrželo.

Řekli

škodit Křelinovu

ponoření

do

aktuality,

jsme již

v

poznámce

rozvoji a růstu, je
které

svádí

k

to

pomí-

chání a porušení hierarchie hodnot, vede k tomu, že se přisuzuje příliš veliká
důležitost zjevům podřadným, akcesorickým. některé pasáže Křelinových děl mění se pak jistě proti vůli autorově ve znamenitě zosnované úvodníky, porušující
celou strukturu díla; právě to, co by měl Křelina postavit, ukázat, zhmotnit v příběhu

si tam

prostě a jednoduše odřeční, A

přesto je zřejmo, že Křelina

je

celým svým založením z toho rodu básníků, kteří jsou povoláni, nikoli k tomu,
aby objevovali v lidech prvky a rysy podřadné, ale prvky a rysy hluboké, základní, ať již V dobrém, či ve zlém. Objevovat pravou podstatu, hloubky lidských duší a srdcí, to je jeho pravé poslání, jeho pravý úkol. Proto také Křelina

nebude

a také nemůže být básníkem

„plodným"

co do kvality, aby to

nebylo na újmu hloubce a pronikavosti jeho díla;

neboť celý jeho dosavadní

růst ukazuje, že nepřišel

aby tvořil

do naší

literatury proto,

díla

průměrná,

nýbrž díla skutečně dobrá. Kdyby se zpronevěřil tomuto určení nevytvořil by ani
ta, ani ona.

J.

Sigrid Undsetová: Věrná manželka
[Vydal Vyšehrad v Praze v překladu J. Vrtišové 1939.]
Sigrid Undsetová se připíná snad z obdobné nutnosti jako Gustav Flaubert buď
k středověké minulosti, kdy norský národ žil v plnosti křesťanského života, nebo
k době současné, kdy je autorka puzena, aby svému národu přes přítomné bludy a
strázně ukazovala, kde lze nalézt ono ztracené zdraví životní plnosti. Je proto přirozené, když velké historické romány jako je Kristina Vavřincová nebo Olaf Audunsson působí úplně jako dokonalá umělecká díla, kdežto taková Ida Alžběta,
Jenny, Gymnadenia, Hořící keř anebo i její poslední román Věrná manželka spíše
svádějí pozornost jenom na etické otázky.
A přece nenajdeme v přítomné době druhého umělce, který by postavil hned
vedle nás člověka, hříšníka, blízkého skutečně tak jako náš bližní, s životem všedním, jaký vedeme rovněž my, doma v městě i na venkově, v kancelářích a v nehostinných hotelích. Ale zde je nutno si povšimnout, že tento všední život i s tím okolím na celém světě stejně bezvýrazným, se stává slovem Sigrid Undsetové nositelem čehosi velmi dalekého, vážného, ba někdy až krutě přísného. Člověk, nelze jej
dobře nazvat hrdina, se s tím střetává, zraňuje do krve a padá jako mátoha na dno,
nebo pokorně sebere své síly, aby vzpouru nekázně potlačil. Ztrhán poznává takto
celý životní řád, zasazuje se v něm na svém původním místě a splňuje věrně to,
co je po něm v životě žádáno.
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Upírejte třebas těmto dílům poutavost, ano vynášejte se svým zjemnělým vkusem, který těžce snáší jasnou realistickou kresbu Undsetové, ale uvažte rovněž, že
tato zachmuřená Norka snad jediná dnes řádně vidí, kudy vede cesta důstojná, lidského tvora ze současných bolestí a zmatků. Čím člověk zneuctěný, zeslabený a ponížený dávným řetězem vlastních vin i omylů předcházejících generaci zase může
povstat ve cti. U Undsetové vede tato cesta skrze důvěru v Boha, radostným díkůvzdáním Bohu za vše, čeho se nám dostává. Je to láska, s kterou bychom si nevěděli
rady, kdybychom za ní neděkovali Stvořiteli. Dnes, kdy je skoro mrtvo veškeré chápání nadpřirozena, přichází Sigrid Undsetová, aby alespoň jako v zrcadle ukázala lidem, jak se komolí, jak si přímo podtínají svou životní sílu, znají li se jen k přirozeným požadavkům života, pracují-li jen na té skutečnosti, kterou znají, avšak neberou vůbec v úvahu onu skutečnost, v kterou je nutno věřit.
Tak i Věrná manželka, nový román Undsetové, podává vlastně jen obraz toho,
jak se hroutí skutečnost i člověk, omezuje-li se vše na míru, kterou dává člověku
jeho rozum a smysly. Manželství je zde tedy sníženo na legální soužití dvou kamarádů, kde žena, poněvadž nemá děti, vydělává, aby nezahálela. Ale toto manželství
se roztrhne. Zaniká proto, že muž, upřímný alespoň v své duši — revoltuje proti
tomuto svazku umělému, který stojí jen na lidských základech. Jde za dítětem.
Chce býti svým v celé poctivosti, které je člověk schopen. Co zbývá jeho nešťastné
ženě? Nejdříve projít peklem, které se strojí na každého, je-li tak připoután k marnostem svého srdce, a pak se vzchopit a s důvěrou v Boha začít nové manželství
s bývalým manželem. Je zde rodina, a před tou padá vše, co se vymyká z přirozeného a nadpřirozeného řádu. Naděje, která proniká věrnou manželku před novým
rodinným životem, je tou silou ohrožující, která je jedině s to, aby vyvedla i dnešní
společnost do lepšího zítřka. Ta naděje přikazuje totiž vědět jasně, komu se má
děkovat za radost.
Změřit klid a jas, v němž Sigrid Undsetová líčí epicky osudy svých postav, seznámit se s její tvůrčí silou, která jenom zdánlivě postrádá barvy a lyrického
vznětu, k tomu stačí, uvědomit si, s jakou střídmostí a novostí podává Undsetová na
příklad seznámení a zasnoubení Torkildovo se svou ženou. Zvládnout pak v takové vyváženosti epické dílo, znamená být vidoucím umělcem v nejvyšší míře.
Karel Vach

J e a n de la V a r e n d e : K e n t a u r B o ž í
[Vydalo nakladatelství

Novina v edici LUK.

Přeložil

a úvodní

poznámkou

opatřil J. Zaorálek. Str. 370, K 25.—, 1939.]
V románové kronice z Normandie, čímž je tento Varendův Kentaur Boží, uchovává se nám v bohatém pásmu epických scén obraz života posledních členů šlechtické rodiny de la Bare, která zůstala věrná Církvi a legitimnímu králi. Setkáváme se tak s radostným svědectvím, že ta Francie, kterou nebývá při každém zakopnutí ve světě hned slyšet, poněvadž hrdinství přikazuje pokoru a tichost, že
ta je alespoň i dnes za věku prostředností v jednání a smýšlení chována v živé paměti. Dílo Varendovo, ač vypravuje o závěru nešťastných bojů šuanských a o době až do pařížské komuny, není dílem,, vzniklým jen z historických reminiscencích.
Autorovo

zaujetí,

zevrubná

znalost

normanského

kraje,

jasné

vystižení

ducha

normanských rytířů, jakož i živá účast vypravujícího přibližují nám do blízké
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naší přítomnosti minulost, aniž se jí ubírá na barvitosti. To souvisí s Varendovým uměním výpravovati a líčiti prostředí; dávné mravy, a v tom je se ctí srovnáván

s uměním

romanopisce Jules

Barbey

ďAurevillyho.

Svou básnickou

ve-

likost dokládá Varende právě v tom, s jakou silou výraznosti před nás staví tvář
rytířské a hrdinné Francie, která svou slávu založila na oběti, skládané pod příkazem věrnosti Bohu a králi.
Tito normanští šlechtici, milovníci krásných koní, pečující o dobrou, křesťanskou smrt, žijící v pevném řádu předměšťáckých časů, byli téměř poslední z těch,
kteří věděli, co je to pravá důstojnost člověka, vznešenost života, jak je nutno
vykupovat hřích, jakou úctu je nutno vzdávat kněžskému stavu a jakou lásku je
třeba mít k své vlasti. V křesťanském hrdinství uskutečňovali svou vrozenou potřebu býti rytířem. A

zůstali tím,, i když si vyvolili stav duchovní, aby odčinili

hříchy svého rodu, neboť i ke kněžství je vedla křesťanská myšlenka, učiniti dílo
vykoupení o něco snazší.
V takové vysoké a přece lidské oblasti přímých a hrdinných bojovníků za vlast
poníženou se prostírá Varendovo

vyprávění.. Pro nás pak je Kentaur Boží pře-

devším blízký tím, jak básnicky čistě a jasně k nám promlouvá, že ti, kdož se
Boha nespouštějí, nepostrádají také hrdinství, nezbytného,

jako

slunce pro náš
Vch.

Vezdejší život.

Svatého Bernarda z Clairvaux Chvály Panenské
matky
[Přel. O. M. Petrů a B. M. Michálek O. P. Edice Krystal, Olomouc 1938. Str.
160.]
Význam,

jejž

má pro

současný duchovní

život známost literatury

patristické

v širším smyslu, si stěží dovedeme uvědomiti v plné míře. To, co zaujme naši
pozornost při prvním setkání s některým dílem církevních otců jako nejvýraznější
rys, není bohatství učenosti, není důmyslnost logiky, není ani vynalézavost exegetická ani subtilita spekulace; to všechno jsou nástroje, prostředky k stavbě díla,
ale jeho pravá povaha je v něčem jiném. A můžeme říci hned, že je to něco,
čeho se nedostává v nebezpečné míře průměru duchovní literatury i duchovního
života současné doby. Snad právě tento rozdíl j e příčinou toho, že patristická literatura byla tak zanedbávána, ale také toho, že se již počíná pociťovat nutnost
návratu. Ten rozdíl by se dal nejlépe vyjádřiti rozlišením mezi dvojím věděním —
pouhým věděním o věci a skutečnou znalostí ze zkušenosti. To první vědění je
příznačné pro dnešní duchovní život; většina lidí a většina spisovatelů se spokojuje tím, že vědí o duchovních věcech, znají jejich popis, jejich zařadění, uvědomují si jejich pojem, ale jaksi jen suchou cestou — řekli bychom, že je takřka
znají jen z doslechu; a poněvadž se jim nedostalo poučení o jiném poznání, jsou
dokonce náchylní domnívati se, že je to pravé duchovní poznání, a spokojují se
s ním jako s jedinou potravou duše. Jen tím si vysvětlíme všechnu tu duchovní
mdlobu, když přece víme, že nepochází z nedostatku dobré vůle. Naproti tomu
díla

prvních, theologů a mystiků Církve vynikají právě

tím, že nesou vždycky

silnou pečeť zkušenosti. Ponoříme-li se do některé homilie nebo traktátu svatého
Augustina, svatého Jeronýma, svatého Bedy nebo svatého Bernarda, pocítíme ihned
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přítomnost zcela jiného vědění a vidění věcí. Uhadujeme tu ihned vědění, jež
vzniká z přítomnosti a okoušení svého předmětu. Všechny naukové prostředky zde
jsou něčím druhotným;

v základě všeho jest přímá duchovní zkušenost, jež se

neztrácí z dohledu ani v nejsložitějším výkladu. Nuže, právě tato stará sláva křesťanských Otců jest věcí nejpotřebnější pro nás, a v tom jest praktický důvod pro
to, abychom uvítali každý překlad z těchto pokladnic duchovního života.

Svatý

Bernard, jehož několik mariánských homilií a kázání právě vydali olomoučtí dominikáni, má s hlediska čtenářského tu přednost, že je snadno přístupný sugescí
svého básnického výrazu, prostou a hlubokou vroucností lásky a líbezností pohledu, jež si podmaňují i ducha málo zkušeného v pokladech patristické moudrosti.
Chvály Panenské Matky jsou tedy užitečným překladem; měli bychom jen určité
výhrady k metodě překladu. Zdá se, že dikce svatého Bernarda v něm byla příliš
zjednodušena, a to bez dobrého důvodu, poněvadž je sama o sobě dost živá a názorná, aby mohla býti bez násilí uchována při překladu; třeba ta vytknout tím spívv

še, že to mělo místy za následek i nepřesnosti co' do smyslu.

N a o k r a j de W a l d t o v y C h v á l y č e s k é h o j a z y k a
[Boëmici praeconium idiomatis. Vydal a kritickou poznámkou opatřil Josef Vašica. Praha, Pourova edice sv. 12, 1938.]
Už skoro celá knihovnička literárních děl z českého baroka vydaným péčí Josefa Vašici, Zdeňka Kalisty a Viléma Bitnara, bude svědčit o kráse, líbeznosti,
jadrnosti a nepomíjející svěžesti těchto památek, zrovna tak, jako o nových a
mocných výbojích českého jazyka v této době. K tomu poslednímu mám tu na
mysli zvláště osvěžení spisovného jazyka řečí lidovou s celou její bohatostí a
šťavnatostí, kterou se odlišují zřetelně umělecké výtvory katolického literárního
baroka od písemných děl bratrských. Stačí srovnati jen Tannerův Životopis pátera
Albrechta Chanovského s některým spisem Komenského. Kdo četl tyto tisky, mohl
se podivovat všem divům, jimiž nás ještě dnes obdarovávají kdysi zapomenutí a
posmívaní vzdělavatelé českého jazyka: jadrnosti v Kanýziově Katechismu, strhujícímu pathosu v Bridelově básni „Co Bůh? Člověk?", širokému a klidnému vyprávění v Tannerově životopise pátera Chanovského, o kterém jsme se již zmínili,
spanilosti a měkké melodii Adama Michny z Otradovic v „Loutně Czeské" nebo
v

Bridelově

„Slavíčku

rajském",

stejně jako

odvážným

rytmům

homiletických

textů u Bílovského, Dvořáka, Lašťovky a jiných, kteří teprve přijdou na řadu.
Nemusela by ani vycházeti tato Chvála českého jazyka napsána roku 1729 katolickým knězem a vynikajícím kazatelem P. O. de Waldtem, kterou z latiny výtečně přeložil Josef Vašica, abychom byli ujištěni o péči, již věnovali, spisovatelé a
kazatelé té doby své mateřštině. Odkud prýští ta láska a všechny ty vášnivé obrany české řeči v té době? De Waldt nám dává nahlédnout do tohoto tajemství způsobem opravdu jedinečným. Všechny jazyky jsou od Stvořitele, a byly-li dány národům, je jejich povinností je uchovat a zvelebit, jimi mluvit, děkovat, zpívat i
chválit. Je tedy jazyk český dílo Boží a jako takové má být milován a chován
v úctě i od cizích národů. Je to jazyk posvěcený mnoha světci, kteří jím mluvili,
a De Waldt si tu béře za vzor osobnost sv. Jana Nepomuckého, to veliké světlo
doby „Temna", které zapálilo a ozářilo všechny země koruny svatováclavské i ce-
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lý kus ostatního světa, aby svým slovům dodal vzletu a váhy. Ten, kdo uráží českou řeč, dílo Tvůrce, uráží víru i samotného Boha. Ale řekněme to obráceně, Stvořiteli jistě záleží na tom, aby byl chválen tímto jazykem a slyšel tento hlas v symfonii ostatních jazyků země. Český národ a jazyk nemohl opravdu zahynouti,
měl-li zvelebovatelé takové lásky a úcty ke slovu, kteří čerpali svou naději z ta«
kových hlubin, jako to vidíme u tohoto kazatele.
Temnoty slovem se rozzářují; slovem, objevováním textů, z nichž mnohé zařadíme mezi skvosty českého písemnictví!, se rozsvětluje i doba temna. Kdo by se
po této ukázce netěšil na výbor českých kázání Waldtových, který chystá prof.
Vašica a k němuž předmluvu píše Jakub Deml? Zajisté všichni kromě těch, kteří
milují temnoty, nedbajíce verše Písma:

„Linquam

nostram magnificabimus

—

František Lazecký

Jazyk svůj budeme velebiti!"

Poznámky
Hrad

nitra

Snad v onom mystickém vidění základního vztahu, ba samy jednoty člověka s Bohem, může se národ přiblížiti Bohu stejně tak vroucně jako člověk v své bytostné
podstatě a v svém chápání věčného a jediného smyslu. Člověk spolutvoří dějiny a
národy jsou předmětem dějin. Byl už zcela přesvědčivě naznačen rozdíl mezi člověkem a národem: člověka, duši lidskou čeká soud posmrtný, národy pak jsou souzeny svými dějinami již zde v svém životě, jenž jest pro smysl jejich dějin především životem politickým.
A jsou národy, jimiž jest Bůh rozumovým „nic". Tyto národy dovedou býti tak
lhostejný k existenci Boží, že i vztah jejich příslušníků se nivelisuje v netečnosti a
duchovní zaostalosti, jež je národu jejich zhoubná stejně jako by byla politická zbabělost a malomyslnost. Nespějí k heroismu, protože nechápou

propast

činu a

věčné zásluhy, neznají tragiku, protože jejich vůdcové jim našeptali, že nikoliv
mučednictví,

nýbrž

jakési

životní

živoření,

jakási

„drobná práce"

dokonce,

„malý člověk" může je povznésti k jakémusi mlžnému, rozplizlému, neurčitému
ideálu, zajisté malého jakéhosi lidství.
Jsou pak národy, které Boha buď milují nebo nenávidí. Bojuje-li však kdo
proti Bohu, uznává Ho, ví, že je: počítá s ním. Jen vášnivě Ho nechce, až k svému osobnímu sebezničení —

nebo k svému obrácení. Avšak v takovém národě

je Bůh i vášnivě milován. V takovém národě vysoko tryská sláva mučednictví. V takovém národě dochází i k slavnému konečnému nejvyššímu „zasnoubení", jak je
známe od sv. Terezie Avilské: v tomto vášnivém národě dochází k tiché, avšak
k úplné a věčné jednotě s Bohem v úplné svobodě a sebezapomění. Vizte národ
sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana od Kříže a sv. Terezie z Ježíše!
A jsou konečné národy, které nepřestoupila novozákonní míza křesťanství, které
neokusily milosti, jež se vylévá na ty, kdož o ni prosí a horoucně si jí žádají.
Era jejich křesťanství v národě byla krátká, byla přerušena politickým znetvořením, jež se obyčejně nazývá reformací. Tyto národy marně hledají, marně bojují,
jejich jistota je mama. Tuší Boha, avšak neznají Ho. Nemilují Ho, proto se tím,
jako j e n svým, pyšní. Není jim tvůrcem nebe i země, je jim a jen jim v jejich
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zdání nakloněn. Takové jsou vztahy národů k Bohu. Proto jsou dějiny soudem
nad národy. Avšak i jednotlivé duše jsou podrobeny tomuto soudu. I tu člověku,,
Čechu, Španělu, Italu, Němci, Angličanu vyvstává řada nástrah, úkladů, pokušení..
Kdyby žil člověk jen v národě, kdyby žil jen politicky, nezachránil by se pro
život věčný. Tato spása je osobní, protože láska Boží k duši je strašná, strašně
miluje Bůh své duše, a proto ani národ, který bloudí, nebude stračen,, protožemá v sobě i duše, které budou blažené, protože uvěřily a milovaly. V tom je
moc

a velikost Církve, že v každém národě našla cestu k duším, které svůj

národ zachraňují a vysvobozují: v každém národě se někdo za svůj národ modlí
a obětuje. Stačí jeden pevný „hrad nitra" a národ žije. Jiné jistoty není, neboť
bylo řečeno: et portae inferi non praevalebunt adversus eam. A nebude mít život
věčný, kdo nepřijme tento nebeský klíč od Církve. Proč tedy mají národy klesati na mysli? Proč se bránit této jistotě nad všechny nejmohutnější?

Prosme

každý o hrad svého nitra, aby i celý národ se mohl opřít o jistotu, v níž se
nikdy nezklamal, a v níž přečká k věčnosti.

Dva

J. Martinek.

kostely

Doba určitého řádu vytvořila vždy určitý styl, nebo způsob stavební platný pro
budovy všeho druhu, vytvořila podobně i styl malířský a sochařský. Nositelem
stylu byla však především

architektura, jejíž

ostře řezavé profily přímo

byly

spojovány s pojmem slohu.
Co však prozradí formy architektury nedávné minulosti?
Vezměme za příklad dvě významné stavby sakrální: kostel svatého Václava ve
Vršovicích a kostel Božského Srdce na Královských Vinohradech.
Kostel svatého Václava je jistě pozoruhodnou ukázkou úsilí o moderní styl.
Styl ten (na rozdíl od dob minulých, které architektonický řád nikdy násilně neporušovaly) měl být oproštěn úplně od vlivů historických. Z ničeho však nic nelze
udělat. I byl stylový základ nalezen v moderních stavbách průmyslových. Zdáloby se tedy, že moderní styl byl vynalezen; mnohde i s pochvalou byl uvítán nový
sloh tovární. Zapomínalo se ovšem, že tak zázračně rychle objevený styl má dvě
základní vady. Není to především naprosto nový způsob stavební; podobně byly
stavěny tovární objekty dávno před tím než se staly uznávaným slohem. Druhá
vada vyplývá z porušenosti hierarchie: dříve se i každá sýpka podobala kostelu,
nyní se každý kostel měl podobat sýpce. Rovnost nepřipustila výšin.
Řekli bychom, že toto je dostatečný důvod k tvrzení, že se moderní doba docela
dobře odráží v současném umění, kdyby nebylo kostela Srdce Páně na Vinohradech. Zde je také zřejmé úsilí o styl, jež se opírá o některé předlohy historické
a komponuje tak celek, jehož rovnováha visí na vláknu. Odstraňte jedinou cihlu a
všechno se zhroutí. Stojí tu tedy vedle sebe stavby ze stejné doby: první zcela nepokrytě přiznává svou prázdnou monumentalitu a beztvárné násilí, druhá? plná podivných forem, směřuje k monumentální prázdnotě cestami velmi složitými.
Jest zajímavé, jak rozdílný je způsob, kterým obě tyto stavby docilují svého
smutného účinku. Formální pustota a formální plnost podávají si tu ruce, aby zapíraly pravou tvář doby. Tvář ta je nepostihnutelná. Na první pohled by se zdálo,
že jde o tváře dvě, ve skutečnosti však není tu tváře vůbec.
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B. Š.

R o d n ý kraj zaslouží veškeré V a š í lásky
Čtěte knihy, které zachycují krásu naší domoviny i rázovitost našeho lidu!

Jan

Bartoš:

BĚLČICKÝ KLUK

Kus života jižních Čech na předělu století. S mnoha obrázky Vojtěcha
Sedláčka. Je to především vlastní životopis spisovatele, ale jak pečlivě
a jak srdečně zachycený, se všemi podrobnostmi rodinného a krajového
prostředí. A nadto je v tomto realisticky věrném obrazu tolik kouzla
a poesie venkova, že při něm vzpomínáme na nejlepší popisná díla z literatury naší i cizí. Stran 168. Cena brož. K 18.—, váz. K 26.—

Jan Fr.

Hruška:

NA HYJTĚ

Ukončený pětidílný cyklus pohádek i zkazek, které za léta nasbíral
na Chodsku učený znalec i vzácný umělec slova. Z této pokladnice lidové
moudrosti mluví staletí. Pro budoucí věky jsou zde navždy uchovány
v ryzí čistotě obrazy onoho půvabného chodského svérázu, který nenávratně mizí. Každý svazek je ozdoben několikabarevnými obrázky význačných umělců. Díl I. Str. 175, váz. K 24.—. Díl II. Stran 116, váz. K 3 0 . - .
Díl III. Stran 164, váz. K 25.—. Díl IV. Stran 150, váz. K 30
Díl V .
(závěrečný). Stran 106, váz. K 25. — .

U MÁMY, U MAMIČKY
Dětské obrázky. Kresbami vyzdobila Jana Brožová. Když se začtete do vyprávění o mladých letech spisovatelových na rodném Chodsku, budete
uchváceni krásou a pohodou této vzácné knihy. Stran 144. Brož. K 16.—,
váz. K 24.—.

Z PAMĚTÍ DĚREČKA VČALAŘE
Pěkné povídky ze spisovatelova rodného kraje. Č. I. a II. Brož. K 10. — ,
váz. K 18.50.

Hans

Watzlik:

JIŘINA

Podivuhodné dětství děvčátka ze Šumavy. S 28 obrázky Fritze Loehra.
Něžný obrázek dívčího života, položený do rámce Šumavy. Okouzlení
i zmatek mladé duše, neurčitá touha i stesk, to vše je podáno tak prostě
a přirozeně, že se mladý i dospělý čtenář neubrání hlubokému dojetí.
Stran 152. Brož. K 16.—, váz. K 2 4 . - .
U knihkupců
Nakladatelství „ V Y Š E H R A D “ ,

s. s r. o., Praha II., Václavská 12.

Právě vyšlo stěžejní české dílo theologické
Prof. B E D Ř I C H

MALINA

Dějiny římského breviáře
Úvodní slovo napsal J. E. Th. Dr. Mořic Píchá,
biskup královéhradecký. Díl I. a II. 416 stran
lexik. formátu. Tištěno ve vzorné grafické
úpravě na silném papíře. Brož. K 65. —, v plátně
K 8 5 v polokůži K 1 1 0 . - .
Malinova práce podává po prvé v české bohovědě systematicky zpracované dějiny breviáře a podrobný historický
a liturgický výklad římského oficia. Nebude jediného kněze,
řeholníka, bohoslovce i vzdělaného laika, který by se bez
tohoto základního díla obešel.
U

knihkupců

NAKLADATELSTVÍ

„VYŠEHRAD“

V PRAZE

O s l a v o u bezejmenných
členů rodu je román
I. R.

MALÁ

BEZ POČÁTKU A KONCE
První svazek románové trilogie. Širokým tokem plyne tu
před našima očima národní, kulturní, politický a hospodářský život Cech druhé poloviny minulého století.
2. vydání. Stran 320. Brož K 2 7 . - ,
vázané v plátně K 37.—.
U

knihkupců

NAKLADATELSTVÍ „VYŠEHRAD“
s. s r. o.,

Praha

II.,

Václavská

ulice

12
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