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Václav Renč
ÓDA NA SKŘIVANA
Můj těžký krok! Ó Pane dechu mého,
jenžs učinil, že na smrt zraňuji,
kamkoliv útek svého bytí vedu!
Sta životu na mého kroku soud
po cestách čeká, svíjí se, i krátím
součet tvých svědků nejpokornějších.
Hlína sta smrtí! Kolik pokolení
z ní jedlo chléb! A kolik chroptících
úst prázdných hladu již ji těžce hnětlo
jazykem dřevěným. Kolika srdci prošla!
A stopy hledání i odcházení
ji drtily - ó, kolikeré již!
A přece zas, když jaro vytasí
zelené meče z pochvy země vlažné,
kolik to paprsků, kolik to dychtění
kolmo k těm smrtím naznak tlejícím
hroudami střílí mladou vášeň štav
v terč sluneční - a přece, přece zas.
Ó Pane dechu mého, jenž se chví
okrajem okřínu, jenž obzor sluje,
a hltá z něho víno azuru!
Ty znáš ten klíč, jenž v hroudě zakletý je,
to pro něj mrtví hroudu pod jazykem
žárlivě tisknou, aby otevřel
jim bránu nových jar, lán zlatých žní.
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Ty znáš ten klíček... Otče legendy,
když Syn tvé lásky s učedníky kráčel
potichlým polem a když dlaní zved
prsť mlčící а k zenitu ji poslal
na křídlech dechu stvořitelského
a chválu novou zazpívat jí dal.
Oč lehčích kroku bylo zapotřebí,
aby svá mnohá ústa mlčící
hrst hlíny po svém k písni otevřela!
A nyní jásá. Jásá. Jako věž,
ten z živých stromů nejživější strom,
jenž srdce má a klenby drží dvě.
Jak sluchem obsáhnout, jenž přechází,
katarakt perel, které pršejí
z bran firmamentu s čepy rezivými,
jásote, jenž se tichu podobáš
svým neproměnným trýskotem, ó věrný,
jenž osení sprovážíš ke stodolám.
Klenotem vsazen v přílbu letních žárů,
jež zakrývá líc Boha horoucího
a zadržuje plamen s námahou,
tkvíš bez lesku, však zvučně tkvíš, jak uzel na niti
od země k nebi vržené se kmitáš
a člunkem trsáš o stříbrnou strunu
všemocné harfy k svatbám laděné.
Svým hrdlem zajíklým tě stoupat cítím
vždy výš a výš na žhavý vrchol rtů.
Jak nesmírná však asi byla hruď,
z níž vzešel tento vzlyk nad všemi hranicemi,
vzlyk, jenž se rodí rok od roku znova
v způsobě holátek - jakých dálek strom,

z hluboká rostlý, sloup, jenž křídla má,
vždy strmější tou měrou, jak se blíží
tam k ryžovišti hlasů, zlatá tůň,
kde smích i pláč si nová najde jména,
nad tisícerou smrtí když se vznes
pernatý země prach, v nějž dýchl Pán
všech úzkostí, žnec nadějí a soudce.

Natalena Koroleva
LÉK
»Milosrdenství a pravda nechť neopouštějí tě...«
Přísloví III. - 3.

Aby zesílil pohybem váhu svých slov, zdvihl Abiatar pravou
ruku:
»Jak je Hospodin nade mnou a jako je živa moje duše, tak se
stane: nevkročí Samaritán a neznaboh pod jednu střechu s Abiatarem, synem Adonokamovým!«
Josabad, klidný a nehybný v hustých záhybech arabského pláště,
pokrčil sotva znatelně rameny:
»Nepřišel jsem na hostinu, rabí,« odpověděl vlídně a s neobyčejnou mírností, přesto však sebevědomě: »Nepřišel jsem ani proto,
abych se přel o vhodné místo, kde bychom měli sloužiti Pánu. Zavolali mě sem přece k nemocnému.«
Sklouzl okem po hloučku čeledínů, stojících před branou Lazarovy samoty.
Otrok, jenž sem Samaritána doprovázel, držel ještě oprať lékařova osla. Teď spěchaly ze stavení k bráně Lazarovy sestry a Šimon
Malomocný, syn Abiatarův, ten, který byl uzdraven Mistrem Nazaretským.
Kdyby aspoň dnes nebyl přijel do Betanie vážený Abiatar, jediný
bratr dávno už zemřelého Teofila, Lazarova otce! Nezmaří strýc
všechny plány a naděje pečlivé a přičinlivé Marty, jež vedla již po
několik roků hospodářství stále churavějícího bratra?
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»No, konečně, rabí Josabade!« začala Marta, pozdravivši známého příchozího. Už jsem myslila, že nás otrok jistě zabloudil na
konec světa, vyhledávaje tvoji moudrost.«
Strýc ji vsak nevlídně zarazil:
»„U rozumného - stojí moudrost před očima, ale oči hloupého
vidí ji až na konci země," řekl velemoudrý Šalomoun ve svých
Příslovích. A to se teď právě stalo tobě, Marto! Vždyť je už psáno
v knize mudrce všech mudrců: „Nerozvážná je žena a švitořiva".«
A stařec, jako by to bylo v sobotu v synagoze, začal vykládati
se vším důrazem:
»Což vskutku sama nechápeš, že samaritánské léky věrnému Lazaru nemohou pomoci? Jen si srovnej v hlavě: jak by mohly pomoci? Čím?... Ale kdepak! Jaké jsou to léky?« zlobil se Abiatar.
»To je modlářská ohavnost; květ, jemuž bezbožní Řekové říkají
„krev Adonisova"... A ty ses jej odvážila podávati bratrovi jako
lék při jeho srdeční nemoci?... T o jsi sestra? A teď voláš zase
takového neznaboha? Pravím ti - a už jsem ti to dávno říkal
a budu říkat znova: jest jen jedna nadějná pomoc, a při tom v mezích zbožnosti, jest jen jediný lék - obrátiti se na velekněze jerusalemské!...«
»Rabí, ale ti přece neléčí, ti pouze potvrzují uzdravení nemocného,« usmál se Josabad sotva znatelně koutky úst.
Abiatar však zachytil ten záchvěv úsměvu a teď už nic nemohlo
zahladiti jeho zaujatost.
» 0 tom také řekl král Šalomoun: „Ústy klopýtá nerozumný",«
vmetl pohrdavě v tvář samaritánskému lékaři a přísně rozkázal sluhům, aby zamkli bránu. Když těžká vrata doskřípala, obrátil se
stařec, aby šel domů.
T u vyhlédla za Martiným ramenem Maria, mladší sestra Lazarova, s pletenci zlatých vlasů a nesměle promluvila:
»Strýčku, snad... by bylo možno poslati... a poprositi, aby přišel
rabí Nazaretský, ten, strýčku, jenž očistil Šimona... Nemyslíš ?«
N a vysokém, dozadu ubíhajícím čele Abiatarově naběhly hněvem žíly.
»Kněží jerusalemští uzdravili Šimona! Pamatuj si to už jednou!«
A zíraje s opovržením na bílé řecké peplum krásné neteře, dodal
s výčitkou: » Jakmile jsi odhodila závoj dívek židovských, zaplašila
jsi i skromnost s obličeje svého. Což jsi neslyšela: Žena ať se neplete
do porady mužů ?«
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Opíraje se pak o rameno Šimona, v přítomnosti otcově zamlklého, a neobraceje se už na dívky ani na Samaritána, kráčel k stavení.
Trochu líto bylo Martě, že měla dáti lékaři nové stříbrné šikle
za cestu, jež se ukázala tak nečekaně zbytečnou. Zvláště pak ji
mrzelo, že Josabad, o jehož vědomostech a zkušenostech šla pověst
daleko Široko, měl odejiti, aniž viděl stenajícího, ač byl od nemocného vzdálen sotva dvacet kroků. Avšak věděla dobře, že ani nebožtíku tatínkovi se nikdy nepodařilo přesvědčiti učeného strýčka,
kdykoliv tento začal se zákony, podpíraje své výroky svatými texty.
Povzdechla, vzhlédla k obloze a vrátila se k bratrovi. N a prahu
se ještě jednou ohlédla a viděla, jak samaritánský lékař - chakym pomalu odjíždí z Betanie směrem k Jerusalemu. T u však ucítila,
že z kuchyně vychází ostrý pach z »kočičí trávy« - kořene valeriany, který postavila na pec pro bratra právě před příjezdem lékaře.
»No,« řekla si, »přece to není modlářský lék, jen kdyby tedy
pomohl!«
V kuchyni ostatně nebyla nikým omezována Martina vláda, tam
na ni neplatila ani slova »krále Asmuila«, ani celé věhlasné »komonstvo Šalomounovo«.
Josabad nespěchal domů; litoval unaveného oslíka. Kolkolem
se prostíralo zelené údolí, do soumraku chyběly ještě aspoň dvě
hodiny. Má tedy dost času, aby se dostal před nocí do hospody na
nocleh. Pobídl proto svého oslíka: »Tak, tak, jen se popas! Zasloužíš si odpočinku.« Sám také, usednuv na zelený trávník opodál
studně, pojídal zvolna bílý chléb a přikusoval olivy. Uvědomil si,
že pravověrní Judeové pokládají za znečištění, když i jen stín Samaritánův by padl na jejich judejskou »čistou« vodu. Napil se proto
vína z nádoby, vyrobené ze sušeného melounu, kterou měl přivěšenu k sedlu i s balíčkem rozmanitých léčiv.
Po úmorném vedru parného dne, za něhož musel jeti po prašné
cestě, po dnu plném vášnivé nenávisti a urážlivých slov zapřísáhlého starověrce, ticho a čerstvý dech blížícího se večera dotkly se Josabadovy duše jako přátelský úsměv. Klidně přemýšlel, že se vrací
vlastně obohacen. N e Martinými šikly; nepřijal jich, neboť nechtěl
za ně prodávati své odborné vědomosti a zkušenosti.
Nabyl však znovu silného přesvědčení, že mezi nimi a »oněmi«
je bezedná propast, která se nedá překlenouti. Není a nemůže býti
dorozumění!... Není a nebude!...
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A náhle jako by někdo jemným vějířkem odclonil ve vědomí
verš, a to »jejich« verš:
Nechť neopustí tě láska a pravda! A nechť napíše na desku
srdce tvého »Láska«!
Tak to řekl jejich mudřec nad mudrci. A jak oni sami často
a dlouze mluví o té lásce! Jak dobře ji znají učení i prostí, kolik
toho vědí o všech jejích vlastnostech, o její ceně, jejích projevech
a schopnostech... A kdo zatím může opravdu říci:
»Očistil jsem srdce své a prost jsem hříchu nenávisti,« jak se
oni modlí slovy téhož Šalomouna? K d o je zbaven nenávisti, toho
překypujícího a věčně stravujícího hněvu »na bratra svého«? K d o
je bez nenávisti, bez tohoto vpravdě »pekla ohnivého«, které nosí
každý v srdci svém ?
Zvedl se a jal se navlékat oslíkovi opratě. T u uslyšel, že se po
cestě rychle blíží jezdec. Josabad zdvihl hlavu, ale hned zase sklopil
oči; kolem něho klusal na oslu judejský kněz. Poznal Samaritána
podle roucha a s pohrdáním se odvrátil. Potom se bedlivě vyhýbal
stopám, jež vytiskly v prachu Josabadovy nohy.
Lékař zadržel osla a počkal, až postava kněze zmizí v dálce a až
umlkne hlasité odfrkávání jeho osla.
Snad by bylo lépe vyčkati soumraku? Vždyť je už odtud blízko
do Jerusalema. Není třeba se báti, že by tu číhalo nějaké nebezpečí,
nebo že by tu řádili loupežníci. Ať jej raději zahalí tma boží noci
a skryje jej pohledům nenávisti a zaujaté nepřízně. Neboť jistě
»lidská zloba může uhasiti i slunce boží«, přemítal Josabad, veda
chvíli osla za oprať.
T o h o dne bylo mu snad opravdu souzeno, aby nespěchal. Nedaleko jerusalemského předměstí se objevil na křižovatce levita. Bylo
vidět, jak pospíchá, neboť tloukl po břiše svého osla, jako by
bubnoval.
Teď opět posečkal Josabad a když se konečně vydal dále, vyhlédla již z nebe první hvěda, aby popatřila na umlkající životní boj
obyvatelů země. Ale třebaže boj utichal, přece klid do lidských duší
nevcházel...
Kněz proklínal svůj trpký osud, přetřásaje ve svém srdci příkoří,
těžkost a smutek běžného života. Každý, i ten nejnehodnější tvor
pod sluncem má právo na odpočinek. I takový bezectný Samaritán,
hle, o n se tu povaluje na trávníku jako sám král David na svých
vinicích... A nic mu není po tom, že jiný na světě musí někam
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spěchat, něco pro druhého vykonat. Ale ty, Šešbazare, kněže Pána
věčného, ty pospíchej jako nádeník, zjednaný na hodiny, honě se,
jak jen můžeš, neboť dnes tě potřebují v Jerichu, zítra v Tiberiadě
a pozítří - kdož to ví ? Snad v samém Tyru neb Sidonu ?
Povzdechl při pomyšlení, že by teď mohl jako každý druhý poseděti bezstarostně v chládku na střeše svého prostorného domu
a ponořiti se v klidu nočního ticha do zbožného rozjímání. A jeho
duše, jež se ve styku s prachem drobných všedních věcí začala už
obalovati jakýmsi Špinavým zákalem jako voda za varu, dotkla se
teď, třebaže ne ještě zcela rozpjatým křídlem, nekonečného prostoru věčných snů a povnesla se nad vše pozemské.
»Chváliti budu Hospodina, pokud živ budu. Zpívati budu žalmy, dokud budu moci.« Jako bílý racek zavanula mu v mysli slova
žalmu, rozprostřela stříbrné perutě a pozvedla Šešbazarovu duši od
bezdůvodné lítosti.
Nechť si sedí jerusalemští kramáři po skončení denní práce ve
svých domovech, když se celý den jen sháněli po zisku a páchali
podvody! Aťsi, ať se tím zabývají dnes, zítra, až do smrti... Jaký
kdo může mít požitek z takového života? Ne, on nesmí naříkat; on,
Šešbazar, jenž je tu proto, aby chválil věčného Boha a aby i v srdcích
jiných lidí budil touhu sloužiti s radostí Pánu...
A ponořil se v modlitbu.
Zatím se cesta, dosud široká a volná, zúžila do hlubokého úvozu
a točila se mezi skalami, které ji stále těsněji svíraly. Večerní dohasínající už světlo ovíjely modré závoje Šera. Oslík teď klopýtl
o kámen, zafrkl, shýbl hlavu a očichal prach. Pak se zastavil, natáhl krk a zhluboka vdechl; zastřihl ušima, cítě krev, a lehce se
zatřásl.
Šešbazar zbystřil pozornost; poslouchal a zdálo se mu, že zaslechl slabé zastenání nebo těžký vzdech, který vycházel z temného
stínu skály, strmící nad cestou.
Oloupený nebo zraněný pocestný? Zde?... U samého Jerusalema?... N e b o snad dokonce nějaký malomocný, jenž blouzní
v horečnatém spánku? Či je to nemocný tulák?... Ne, to není možné! Je to až příliš blízko velkoměsta...
Stiskl nohama osla. Ale po několika vteřinách stalo se stenání
zcela slyšitelným; vycházelo zřejmě zpod skály. Šešbazar popojel
blíže a aniž slezl s osla, naklonil se nad ležícím Člověkem a zahleděl
se do jeho tváře.
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Slabé světlo mu ještě dovolovalo, aby ho poznal: Misfar! Ano,
je to on, penězoměnec od věže Antonie. Kde se tu vzal, bez pláště,
v potrhaném šatě, zkrvavený, a jak se zdá, těžce potlučený?...
Hm... Měl bych mu snad ovázat rány? Ale čím? Není zde ani
kapky vody, abych mu smyl krev... A pak! Ostatně... hm... polovina Jerusalema zakusila přece na vlastní kůži, že Misfar je zloděj a lump! Ba! Jen se chyť do jeho lichvářských drápů! Oloupí
tě, jako když lýko se stromu strhá, a nechá tě jít bez pláště za bílého
dne!... Veřejné, třeba na náměstí tě odře do kůže, ba víc - do samé
kosti!...
Šešbazar bodl osla. К vůli takovému hovadu se přece nebude
zdržovati, když tam v chrámě naň budou čekati zbožní, spravedliví
a pořádní lidé. Čekají na slovo Boží - a on snad bude tady civět,
a to k vůli komu? Ostatně, je to tak blízko Jerusalema, skoro na
p ř e d m ě s t í . . . A možná, že to ani nebyli lupiči, kteří lichváře přepadli, nýbrž ti, které o n sám okradl.
Snad - se mu tak stalo právem; vzali si jen své, a to je vše!
N a d a r m o se neříká: »Kdo křivdí chudému, chtěje rozmnožiti
své bohatství, ztratí je a sám zchudne...«
Byl tu tedy nejspíše oloupen sám loupežník; vyrovnávaly se tu
jistě lotrovské účty...
Upokojil své svědomí a poháněl osla dále. Musil jeti téměř
celou noc, aby přijel v čas, kdy na něho budou čekati lidé bohumilí...
Ze všech ctností, které zdobily levitu Sibu, nebyla statečnost
právě nejvýznamnější. Proto hnal Siba svého osla, jak to jen šlo,
aby ještě za světla dohonil kněze Šešbazara, jemuž byl v ťu dobu
dán na výpomoc.
Měli ujednáno, že se setkají u Velké studny, tam, kde nechal
popásat svého osla samaritánský lékař. Ale Siba musel jeti velký
kus cesty zpět. Mezitím, jako z udělání, jej zdrželi doma a tak kněze
propásl.
»Šešbazarovi je hej! Jakpak ne!« vzpomínal Siba, »jeho samota
je pár kroků od Betanie... A zatím on, Siba, nemá vlastní samoty.
Eh! Jenom takovou ubohou chaloupku si před rokem postavil na
dluh na předměstí jerusalemském proti Betanii... Ale jak daleko!
Proto, dohoní-li vůbec kněze, tedy jistě ne dřív než u Fenického
rozcestí, kde se sbíhají cesty fenických karavan a egyptských cestujících, skoro na samém předměstí.
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»Aspoň kdybych ho dohnal, dokud je ještě trochu vidět,« toužil
Siba, a znenadání narazil právě u studny na toho samaritánského
»hříšníka«. »A nepřijde na ně mor, na pohany! E h ! . «
V rozsedlině skal zaslechl Siba jakoby zcela jasné »kování«
oslích kopýtek na kamenném výmolu cesty a zaradoval se. T o je
jistě Šešbazar! Z d á se, že je slyšet i jeho hlas... Ještě více popohnal
oslíka - a octl se před zraněným. Div nevykřikl ještě mnohem
hlasitěji než ten, jenž ležel pod skalou:
»Jej! Ať mě Bůh netrestá, mýlím-li se! Zdá se, že je to kněz...
Ó Adonai!...«
Spíše z přestrašení než z milosrdenství skočil s osla a obrátil
k světlu obličej potlučeného. »Misfar! . . . Penězoměnec! Ha, ty
lotře, tohle nemáš zadarmo,« oddychl si Siba s úlevou a ne bez
spokojenosti. Ani se nenamáhal, aby si vysvětlil, proč a jak se tu
mohl octnouti prohlášený vyděrač a lichvář. Paměť mu osvětlila
ještě velmi jasnou vzpomínku, jak i jemu napočítal Misfar za to,
že choval v tajnosti půjčku, poskytnutou na stavbu levitovi. Mělo
to být tajemství, o němž se nesmělo věděti v chrámě.
»Ha, ha!... Tak teď došlo i na tebe, šelmo! T o máš z té lichvy,«
mumlal pro sebe Siba, poháněje dále osla... »Válej se tam třeba
do soudného dne, pro mne, za mne!...«
Josabad nalil do dřevěné mističky trochu vína ze své láhve
a postavil misku na plochý kámen. Z e zbytku, který zůstal ještě
v láhvi, vymyl pečlivě Misfarovy rány na hlavě, kde se zdály nejnebezpečnější, a pokoušel se zvednouti a ohnouti ruku raněného.
Třebaže raněný při tom zastenal, přece se Josabad o něm přesvědčil, že má kosti celé. Omyl vínem též rány na rukou, zalil je jeste
všechny olejem a cvičenou rukou natočil obvazy.
Ošetřený Misfar přišel napolo k sobě, žíznivě pil z misky víno
s vodou, jež mu lékař podal, a jal se děkovati: »Kéž požehná...,«
namáhal se zdvihnout pravou ruku k žehnajícímu pohybu. Náhle
však ji zarazil. Oči jeho ustrnuly v zmateném výrazu udivení
a opovržení:
»Samaritán!«
Josabad okamžité porozuměl tomu pohledu a uviděl v něm
dobré znamení, to jest - dávnou nenávist, s níž lichvář pronesl to
slovo. Pochopil vše, ale lékař se v něm radoval: když hlava a smysly
normálně pracují, je všecko v pořádku; případ není ztracen!
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Znovu se naklonil k raněnému: »Tiše, tiše!... Nerozčiluj se
zbytečně! N i k d o přece nevidí, že ti pomáhá Samaritán. Jsem náhodou lékař. Odkud jsi, promluv!«
Misfar zaváhal. Uvědomil si, že jak jeho zaměstnání, tak i jeho
jméno jsou zajisté odporné lidem i tohoto stavu, k němuž náleží
tento »nečistý« Samaritán... Má odpověděti, nebo ne?
Zatím Josabad mluvil dále: »Zde máš mého osla. Já mám času
nazbyt. Tedy řekni jen, kam té mám dovézti!«
Penězoměnec vzdychl a zase přemýšlel. Sám se ještě nemůže
hýbati; snad tento podivín není ani zdejší anebo třeha ani nepoznal
v něm Misfara a Žida. Co mu zbývá? Říci, že je také Samaritán?
Říci však to - pro osla ? Posměch zakmitl v lichvářově hlavě a také
jako by se ozval i jakýsi stín svědomí. Ale hned zas myšlenku vyrovnal a podepřel ji vážným a podstatným důvodem, jako se podpírá kůlem vinný keř: » N e pro osla, nýbrž pro zdraví a život čistého člověka. Musím se přece zachrániti!«
Samaritán se nad ním sklonil ještě níže: » N o dobře, dobře,
Judei. Bojíš se, co řeknou tvoji soukmenovci, až uvidí, kdo ti pomohl. Rozumím a nechci ti působiti novou mrzutost. Dovezu tě
k první hospodě a odtud sám pošleš domů posla. Co mne se týče,
je mi jedno, kde přenocuji. Ale ty potřebuješ této noci přístřeší a ne
tohoto kamenného lože.«
»Poznal tedy „nečistý" boháče - penězoměnce!« myslel si zatím
Misfar. »Počítá, duše Belzebubova, s velkou odměnou ode mne.«
A rozhodl se, že nepoví své jméno.
Sklopil oči a potichu zamumlal: »Učiň, jak sám za dobré uznáváš,« a dodal: »pane!« »Ale Čím já, oloupený, se ti mohu odvděčiti? Vždyť sám vidíš, že závisím na tvé Iaskavosti.« A vrátiv se
v myšlenkách k loupeži a bití, pocítil náhle záchvat děsu. - Ach, jak
hrozně ho tloukli!...
Opíral se usilovně, snaže se povstati, ale nešlo mu to. Plazil
se jako červ.
Josabad zavolal svého osla jako cvičeného psíka a znovu se
sklonil nad Misfarem: »Chyť se oběma rukama kolem mého krku!«
Potom s velkou námahou zvedl tlustého Žida a položil ho na
osla. Protože nemocný sebou bezvládně klátil, přivázal ho pro jistotu svým pásem.
»Lehni si oslovi na krk co možno nejpohodlněji!... Neboj se,
je zvyklý nosit nemocné!...«

10

N o c zahalila již Jerusalem hvězdným křídlem, když se pocestní
octli před hospodou. Šenkýř hned Misfara poznal, ale ten dal
prstem na ústech znamení, aby mlčel.
»Když se takový pán vydá tam, kam ho vede jeho cesta,« promluvil šenkýř, házeje nejistý pohled na Samaritána, a nabídl prozíravě oběma hostům nocleh na různých místech; raněného uložil
v hospodě, Samaritána v zahradním altánu.
»Zde to bude pro pána mnohem pohodlnější; je zde i lepší
zařízení. Když přijdou řečtí a tyrští kupci, také tady nocují. Prosím...«
N a úsvitě, když v domě ještě všechno spalo, díval se hostinský,
jehož Josabad probudil, ještě dlouho na šlépěje tohoto podivného
»nečistého« hosta. Jak by ne! Samaritán totiž nejenže bez smlouvání
všechno zaplatil, co mu šenkýř napočítal, nýbrž dal mu ještě peněženku se šikly a drachmami se slovy: »Tu máš a zavolej k nemocnému lékaře! Nebude-li pak moci jíti domů, ponech ho nějaký čas
u sebe, než se zotaví!«
A t o ještě nebylo vše! N a konec dodal: »Kdyby nestačilo, co ti
nechávám, doplatím ti příležitostně, až pojedu zase v tato místa.
Jsem Josabad, lékař ze Sychemu...«
Slunce se právě vymotalo ze závojů narůžovělé mlhy, když z jerusalemského chrámu zazněly zvonivé fanfáry, jako by chtěly přivábiti k zemi zlaté sluneční paprsky. Josabad pozvedl oči k rozzářenému blankytu. Z hloubi duše děkoval Hospodinu, že tak snadno
a lehce podařilo se mu rozptýliti ve svém srdci »mrak černé nenávisti« jenž zahaluje lidem i samo světlo božího slunce.
Pak se znovu zahloubal:
»Není možno, abych se vyhnul setkání s Judei, kteří nenávidí
nečistých Samaritánů, ,ani s Římany, kteří považují ty i ony za podrobené nevolníky! Není možno vyhnouti se tomu, abych nežil mezi
kramáři, kteří lační po penězích. Jest jen jedna cesta: zapomenouti,
že jsou - Samaritáni, Židé, Římané, lichváři, žalářníci a tak dále.
Nechť zůstanou pouze lidé a dost! Jen lidé!...
T a k to říká i rabí z Nazaretu!«
Z ukrajinstiny přeložila J. Opotenská
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Josef B e r k a
U OBRÁZKU
V korunách smrků sládne hlas,
jenž padal s větví před lety,
a nožky cupitají v nás
tisíci kroky, ó, ten hlas,
jemuž noc kráčí v ústrety.
Čistotou v mechu ztajeny,
dva důlky, ryté koleny,
slzy a smích a smích a vzlyk,
vzlyk v síti světla, rozpjaté
od korun bříz až k hvězdě, k té,
kterou je mezi všemi znát.
A zase ticho, tišší než
trn světla z Krista koruny,
ticho uzrálé ve vůni,
když k obrazu se schyluješ
a mlčením si šeptáš: snad A jako tenkrát nicota,
slzička v trávě blikotá,
jak hlas bolestí šílený
a lomící se v chrapot jen
v porostech březin, zvichřeny
zaskučí větry, sten a sten,
a zima třese rameny.
Maria, matko žádoucí,
zda i dnes děcko zmatené
nevolá po Tvé pomoci
věnečkem svitým ze rmene?

A dešti znovu matka v běh
se dává pěšinami Čech ó dítě, dítě ztracené!

Josef Berka
JAK D A L E K O . . .
Jak daleko jsme od dnů, které s třeskem
nás míjely, vzduch blesky čeříce,
jak daleko jsme od vás, měsíce,
my ještě ojínění vaším leskem?
Vidím vás zrát - a přec jen cosi tu je,
co kreslí stín na modrých pozadích,
pláč chlévů, mlčky zahleděných v jih,
tápavá ruka, která paběrkuje.
Ta rovnováha, v níž se někdo skrývá,
byť nezřeli jsme jej tmou přicházet,
jen blízkost tušíce, když v zvonech zpívá ta rovnováha hodin, dnů a let,
když padlo léto šťáv a do žitného chmýří
nevzhledná píseň bokem stráně míří.

Oldřich Králík
Z A B I J E Č I LABUTÍ
Případ Hálkův je hrůznou ukázkou, jak dovedeme hospodařit
se svými kulturními hodnotami. Podle velké většiny hlasů, které
o básníku lze slyšet, byl Hálek Šťastný člověk a umělec, který vystačil se ,svým malým f o n d e m básnickým právě na svůj krátký život,
přervaný roku 1874 před dovršením čtyřicítky. Existuje celá zásobárna hotových frází o Hálkovi, podle D u r d í k a jeho básně bývají
triviální, neladné, bez myšlenkové hloubky, jednotvárné, dětinské,
všední, titěrné, bez jakékoliv vnitřní logiky, pouhé klinkání a piplání, a jak Durdík shrnuje své výtky, »prohřešují se proti požadavkům harmonie a vkusu, není v nich dosti líbezného toku, zpěvnosti a jednoty«, podle Machara jsou Hálkovy skladby nesamostatné a nepůvodní, jenom matné a nezdařené napodobeniny větších vzorů, pouhopouhá sladkost a sentimentálnost, v jeho dramatech hrubá imitace, nedramatičnost, žádná psychologie, postavy - loutky bez masia a kostí, jinde scenerie přírodní dělá podle slov Macharových dojem divadelních dekorací z výpravných her nebo barvotiskové manýry, obrazy jeho sobě odporují, potírají se a jsou nepřípadné a v celkové charakteristice je Hálek spisovatel bez hloubky
a bez autokritiky, názorově dítě a básnicky slabá křídla, »duše malá, ueumělkovaná, nestrojená«. Tyto úsudky zevšeobecněly, najdeme je ve všech školních příručkách i v honosnějších pracích. Ustálilo se mínění, že Hálek je odbytá veličina, jak Machar říká, »Hálek měl význam a patřil době, kde žil«, zemřel v roce, kdy vyšly
první knihy Svatopluka Čecha a J. Vrchlického: »Jako by osud
sám chtěl mu uspořit marného soupeření a jisté porážky. Jeho život posmrtný trval jen několik roků, jeho sláva byla jistou Stranou
stále a stále galvanisována, ale marně.« Obecně se za Špatný příznak pokládá Hálkova rychlá popularita, jeho nadání prý příliš
snadnými úspěchy zplanělo, tak Durdík již za života Hálkova soudil, že u něho »umění váhu nedrží ,vloze« a příkře posuzuje verse
Hálkovy ve srovnání s »umělými a propracovanými« básněmi Burnsovými: » N e méně žádáme na básníku svém, ano víc, poněvadž
okolnosti jsou mu mnohem příznivější, a aesthetické vzdělání blíže, než
kdy bylo Burnsovi.« Podle Durdíka by tedy Hálek nestál ani na
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výši své doby. I kritik tak pronikavý jako Šalda se celkem kloní
k onomu příkrému názoru na Hálka, v jubilejním roce 1935, kdy
uplynulo sto let od narození básníkova, napsal studii, v níž mnohdy
jenom jinak formuluje a motivuje své odmítavé úsudky. N a Durdíka navazuje svými estetickými soudy: »Zvláštní buršikósní tón některých jeho písní«, »Manirism - líbivý, piplavý, zpěněný, idyllisující a zmalicherňující - je dědičný hřích české poesie... Upadá stále
znova a znova do povrchního malebného hračkářství slovného, do
měkké piplavosti a vyšumělé zvětralosti... do malůvek zcela titěrných, do polev skoro marcipánových...« A s Macharem se Šalda
shoduje v mínění o předčasné slávě Hálkově a rychlém vyčerpání
jeho dědictví: »Budoucnost vyplácívá uznání obyčejně jen těm knihám a jen těm dílům, kterým zůstali všecko dlužni jejich vrstevníci
a jejich potomci; kdo vybral moc á conto za života, po smrti obyčejně odchází s prázdnou. A tak tomu je také do jisté míry u Hálka.
Hálek je uzavřená kapitola v historii české poesie.« T o , co jsem
uvedl, stačilo by úplně, aby pochovalo kteréhokoliv básníka, vyřadilo ho dokonale z kulturní přítomnosti. Ovšem i nejpřísnější kritikové Hálkovi uznávali na jeho zjevu také kladné stránky, Durdík
proti umělecké nekázni Hálkově vrozenou vlohu básnickou a v podstatě se s ním shoduje Šalda, jenže onu nekázeň převádí na dědičný
hřích český proti Duchu, hřích manýry, který tak ostře pranýřoval
několikrát ma Svatopluku Čechovi a Vil. Mrštíkovi, hlavně v Duši
a díle. Kdežto však Durdík výslovně zdůrazňuje velký stupeň originality u Hálka a obezřetně posuzuje význam literárních reminiscencí
v jeho básních, Machar vnesl do sporů o Hálka nebezpečné a záludné kriterion původnosti. Rozlišuje díla napsaná »v žoldu cizích
duchů« a díla, jež jsou »výronem nefalšovaným čisté individuality
Hálkovy« - u Machara ovšem výronem individuality se myslí: »typy,
scény, zkazky, nálady, příběhy, jež básník kdys viděl, slyšel, zažil«
nebo »názory, pocity a pozorování, k nimž dospěl během let« - v y hledávání drobných detailů a drobnůstek, úzkostlivé až popisování,
záliba v klidu a pravdivosti«. Je zřetelně vidět, že za otázkou původnosti se skrývá u Machara cosi podstatnějšího, základní rozpor
uměleckých názorů: Machar nemůže snést romantické pojetí a podání poesie, vše vzlétající a toužící je pro něho »titěrná slzná rapsodie starého genru«, bere na milost pouze to, co aspoň tématicky,
obsahově má reálné jádro, co se dá ospravedlnit životopisnými fakty. Hálek byl dítě venkova, jak říká Machar, proto mu lze dovolit
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Pohádky z naší vesnice a některé prózy, v nichž »se vracel k vzpomínkám z rodné vísky«. T u Machar i promíjí názvuky puškinovské
a turgeněvovské a mluví dokonce o spřízněnosti se Smetanou a Mánesem, umělci nejčeštějšími. Zachraňuje tedy Machar z díla Hálkova právě jen to, co se poněkud dá vtěsnat do pojmů estetiky realistické, ale přece jenom sám příliš nevěří vykonstruovanému realismu Hálkovu z konce jeho života, přece jenom »jeho obzor nebyl
veliký«, t. j. asi jeho realismus přes tóny protivatikánské dost osvícený, a jak Machar groteskně srovnává, nebyl dost zolovský.
Pod záštitou jména Macharova popravoval se Hálek v duchu
českého realismu dále a popravuje se dodnes. Cituji ze středoškolské příručky dnes používané: »Posléze dospívá Hálek k realistickým širším obrazům venkovským, v nichž se znovu zabývá osudem
výměnkářů«, to jest pochybná macharovská záchrana »čisté individuality« Hálkovy, skoro doslova se opakuje také jeho odsouzení
romantismu: »V dramatě podlehl Hálek dvěma velkým vzorům...
marně se snažil jich dostihnout.« I v přehledné karakterisaci české
prózy z pera prof. A. Nováka čteme obměnu mínění Macharova:
»Hálek dospěl zaslouženého úspěchu hlavně v reliefní kresbě lidových typů, živě odpozorovaných a účastně prožitých«. Tedy zase
podle zákona realistické nauky o ceně Hálkových pnací rozhoduje
dogma prožitosti a odpozorovanosti. A pravověrná lit. historická
věda v čele s J. Vlčkem rozvedla názor Macharův o nepůvodnosti
Hálkova romantismu a jeho přechodu k svéráznému realismu z posledních let jeho života, ukázala, »kterak Hálkovo dozrání bylo
podmíněno i přivoděno tím, že se umělec spíše instinktivně než
uvědomělou úvahou rozhodl nadobro odložiti teorii i praksi svého
mládí«, t. j. škodlivý romantismus byronský a jiný (formulace A.
Novákova).
Vidíme, že se názory o Hálkovi pohybují stále v začarovaném
kole pověstného Macharova článku z Naší doby, napsaného 1894
k dvacátému výročí Hálkovy smrti. Ale onen bludný kruh se přece
počíná trhat, Mukařovský, po dlouhé době opět jednou badatel literární, který není zatížen estetikou realistickou, ukázal především
na pozadí Macharova útoku na Hálka: »Gelkový ostře polemický
tón rozpravy je třeba chápat v dobovém kontekstu... První, kdo na
článek reagoval, byl Vrchlický... Ozval se tedy ten, o něhož především šlo; smysl boje byl jistě tehdejšímu obecenstvu od počátku
jasný: hlásilo se o místo v literatuře mladé pokolení básnické a své
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nároky ohlašovalo bojovně útokem na vedoucí básnické školy - předpředešlé, který však vlastně platil Škole bezprostředně předchozí« škole Vrchlického. A Mukařovský správně dodává: »Otázka Hálkova významu, má-li být položena pod zorným úhlem dnešního
poměru k básnictví, musí být od stop tohoto boje oproštěna.« Jistě
nebezpečnější než odsouzení epiky a dramatu Hálkova je zabírání
nejzralejších kusů lyriky a prózy Hálkovy pro samospasitelný realismus. Již A. N o v á k r. 1920 mluví o zrání Hálkově »pro to, co se
velmi povrchně nazývá jeho realismem«. Ovšem stěží lze souhlasit
s výkladem, kterým nahrazuje Novák výklad realistický: podle něho
je Hálek z rodu impresionistů, jeho hlavním orgánem je »básnický
zrak - dobyvatel, vladař a rozkošník«. Ve zmíněném jubilejním článku ostře Šalda účtuje s míněním o realismu Hálkově, zcela obdobně
jako v proslulém essayi o Boženě Němcové ukazuje na bytostnou
Hálkovu potřebu optimismu a tvůrčí malomoc zla v jeho díle, ale
rovněž vyvrací domněnku o Hálkově impresionismu, upírá mu soustředěné pěstění smyslového vnímání, bez něhož prý není pravého
impresionismu. Obhajobou J. Mukařovského byla v Hálkově při
provedena jakási restitutio ad integrum, je třeba soudní akta prostudovat znova.
Abychom poznali, co je skutečnou hybnou silou Hálkova díla,
podívejme se pozorněji na dílo Hálkovo z r. 1873, roku před smrtí
Hálkovou, tedy po domnělém realistickém zmoudření, a podle
školské karakteristiky na »realistický širší obraz venkovský«, totiž
na knihu N a vejminku. Není to nic jiného než mythus hudby a zpěvu, v němž se docela rozplývají konkrétní obrysy děje a osob.
S realistického stanoviska je to prapodivná kniha, několik z empirické souvislosti vytržených scén, smrt výminkáře Lojky se šaškovskými řečmi posíláka Vény, se zpěvnou hřbitovní idylou dětí Fraňka
a Stázy, s pohřební muzikou na statku, při níž se domluví svatba
mladého hospodáře a vybere se něco dopředu ze svatebního veselí
(kap. 1-4). Druhý oddíl knihy je postupné vyhánění zpěvných
mocností ze statku Lojkova, se Šumaři utíká z domova i malý
Franěk, vlastní dědic starého výměnkáře, a s posledním zaplápoláním veselé muziky odcházejí hospodáři na vejminek (kap. 5-7).
Dramatický zápas zpěvu a němé lakoty vyvrcholuje v třetí části:
Franěk se očišťuje hlasy přírody a jeho utýraný otec zesílí (je to
realisticky velmi chabě motivováno) a prchne na hřbitov, kde vykřičí svou muku zabarvenou chiliasticky, a musí pak projít rovněž
Řád VI. 2.
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tragickou očistou na svém putování vesnicemi a lesy. Nakonec všechny ty štvané mocnosti zpěvu, Franěk s otcem a Stázou jsou na
hřbitově u hrobníka Bartoše a protizpěvný démon, nevěrně držící
statek, podnikne dvakrát útok na hřbitov pro starého Lojku, jednou s čeledíny a po druhé s půlkou vsi, ale jsou zahnáni Lojkou
a hrobníkem (kap. 8-10). V posledních dvou kapitolách nastává
obrat, ale velmi prapodivným způsobem, mocným slovem hrobníka
Bartoše, statek dostane pravý dědic Franěk a ten přivede na statek
vypuzené harfeníky, vyštvané povídky a pohádky a uvede pak
s hudbou pravého vladaře, svého otce, na trůn. Už tento dějový
nárys jasně ukazuje, že Hálek ničeho neslevil se svého proslulého
pojetí z Večerních písní, se svého přesvědčení o božském poslání
pěvce a zpěvu. I když nezamlčujeme závažné konstruktivní vady
prózy Hálkovy, nedostatek pořádajícího rozumu, 1 ) nelze přehlédnout důslednost básníkovy koncepce, pronikající všechny postavy
a podrobnosti. Sám rozvrh rozbíraného díla upomíná naléhavě na
drama a přímo na drama Shakespearovo, je to zápas zpěvného Ariela
s hrubým Kalibanem z Bouře, je to šílený král Lear, vyhnaný vlastními dětmi; to zároveň ukazuje, že Hálkovo shakespearovství bylo
něco hlubšího než pouhá móda. 2 ) Jsou tu scény, které mají něco
z ducha Shakespearova, tak snový návrat pološíleného Lojky na
statek: »Bylo již hezky pozdě... zdělali« (str. 144-5 vyd. Pantheon
z r. 1925), jsou postavy jako posílák Véna, který mluví hbitě a ostře
jako šašci Shakespearovi, a hrobník Bartoš, který je čiře romantickou malou prozřetelností. (Zprostředkující služby mohl tu vykonat
takový Turgeněvův Vesnický král Lear.) Všechno tryská z jednoho
mohutného zdroje, že zřídla zpěvu a hudby. Zpěv je světlo a život,
vše ostatní je tma a smrt. Lidé se k sobě řadí podle stupnice zpěvnosti, podle síly svého slova: »Teď byla osoba starého Lojky jako
úplná. Po jedné straně Véna, to jako ta vtělená kyselost, po druhé
hudebníci, to jako ta vtělená jeho měkkost a bodrost mysli. Každý
byl Lojkovi jako jedním křídlem a on na těch křídlech cítil se na
Netřeba tu ničeho měniti na Šaldově kapitole »Kousek ideografie«.
) Kladnější postoj k dramatickému umění Hálkovu teď zaujímá V. Jirát: »A Hálek, nikoli největší básník a nikoli nejbystřejší kritik mezi svými vrstevníky, dovedl rozpoznat význam opomíjeného dramatika (sc. Kleista), dovedl se poklonit právě jeho nejgeniálnějšímu dílu.« Ostatně i Šalda, probíraje Hálkovy kritiky, říká o L. Čechovi, kritikovi Hálkových dramat: »Při Čemž sám Shakespeara pojal a nakreslil hrubou a zjednodušující patronou podle Taina.«
2
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tu chvíli spokojeným.« - »Jestliže v duši Fraňkovi skákali a zpívali
ptáci, v duši Stázině kvetly celé záhony, míhaly se nejkrásnější
barvy« (podle tohoto místa lze soudit, že Hálkovi byly malířské
barvy přírody něžným ženským doprovodem vedoucího hlasu,
totiž vše pronikajícího zpěvu). Bartoš zachází se slovem jako s pěstí,
je silák spíše řečí než fysicky. Manželský pár z konce knihy. Franěk
a Stáza, tvoří od počátku dueto zpěvné, na pohřební hostině zazpívají »Odpočiňte v pokoji, věrné dušičky«, (což je leitmotiv
knihy): »Hudebníci, harfy i housle doprovázeli je. Stázin hlas pronikal jako ze stříbra, hlas Fraňkův věrně se k němu družil a ta doprovázející hudba - jako by kapaly slzy.« Jindy zazpívají v posvátném mlčení lesa: »Začali zpívat „Odpočiňte v pokoji, věrné dušičky", - ale sotva že to vyslovili, dala se Stáza do: pláče, a když se
utišila, bylo jí, jako by slyšela nad sebou varhany.« Nejrafinovaněji zazní tento dvojzpěv, promíšený pláčem, v dramatické scéně
hřbitovní po útěku šíleného Lojky: »Ale když slyšel otce, kterak se
směje... N a hřbitově teplý vítr, na nebi měsíc, u kříže drkotajícího
zoufalý otec a opodál u chvějícího se kříže Franěk, který plakal
nahlas, a Stáza, která plakala zpěvem, slovy pak všecko k míru
napomínajíc.« N a d m í r u karakteristické je také to, co je prvním
slovem k finale lásky mezi Fraňkem a Stázou: »A když tak dlouho
stál a slova nenacházel a přece mluvit chtěl, nic jiného nenašel, leč
že se zeptal: „Stázo, ty teď nezpíváš?" Stáza se těmi slovy zachvěla«
(136). A v závěrečné scéně, kdy Franěk požádá o Stázinu ruku,
scéně refrénovitě obměňující počáteční scénu prvního jejich setkání,
čteme: »Stázka usedla si na matčin hrob, a oko její upřelo se na plechového Krista na rudém kříži. Za chvíli šeptala více než zpívala:
„Odpočiňte v pokoji, věrné dušičky." Ale nedozpívala. Cosi jako by
jí bylo přeřízlo píseň na dví, druhá polovice zůstala nevyslovena.
A tu bylo Fraňkovi teskno; jako by měl doplakat, co Stáza nedozpívala. Jako by jí ubližoval mlčením.«
U Hálka prostě každé lidské gesto vybíhá do hudby a zpěvu.
Nemluvím ani o momentech, motivovaných obecným řádem života
venkovského, jako na př., když ženci chodí rádi na žně k Lojkům,
protože »nebylyť obžinky v celém okolí tak veselé jako u Lojků«
(65), ale chci uvést několik výjevů, které jsou myslitelné pouze
u Hálka. Umírá výměnkář Lojka, ví přesně, kdy umře, má starost
jenom o vnuka Fraňka a o to, aby bylo veselo o jeho pohřbu, pošle
proto posíláka Vénu, postavu v komposici díla tak významnou,
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pro rosolku, aby se lidé napili a rozveselili: »„Vidíte, já vám povídal,
že staří lidé vědí navlas, kdy umrou. K o m u je sto let, každý to ví.
I tu rosolku dal přinést, aby měli o pohřbu." Okolnosti se tak
stýkaly, že jenom podporovaly toto všeobecné podivení« (20).
Šílený Lojka odchází ze statku a říká: »Toulat se chci s hudebníky,
aby o tom složili písničku a na trzích mne ukazovali, já že to jsem,
já starý Lojka, který už nesmím mít v domě muziku, protože m ů j
syn ji vyhnal, který musím za muzikanty jiti až na trhy« (113).
A nepřítele zpěvu ze statku vyhání a doprovází na útěku slovo
hrobníkovo, které se stalo písničkou: »I jakýsi popěvek koloval pod
jménem „kalounkářská"...« a Véna se těší, »kterak mu brzy zahrajou
tu jeho na rozloučenou« (131). A na samém konci knihy nestačí, sejdou-li se na statku všichni ti šťastlivci, potřebují dotvrdit
své Štěstí výslovně h u d b o u : »A když pak večer přišli hudebníci,
byla ve statku nejkrásnější idyla.«
Celý svět měří Hálek tak, že tam vrhne olovnici zvuku. Nebyl
to ledajaký básník, kdo dovedl napsat »den byl na počátku Června
teplý, průhledný, průhlasný«. Básníkův mythus hudby osvědčuje
svou sílu utvořením nezvyklého, překvapujícího slova »průhlasný«.
Prochvět všechno mocí hlasu zpěvného, zahnat nepřátelské temnoty, to všechno je vtěleno do slůvka průhlasný. Axiomaticky říká
básník hned na prvních stránkách knihy, co dává duši krajině: »Za
dne bývalo kolem hřbitova veselo. Lidé pracovali v polích, hovořili,
zpívali, hvízdali, volali na sebe přes pole - a zvuk, slovo jest zřídlem
všeho veselí.« Rozdíl mezi polem a lesem je podán rovněž v této
základní kategorii Hálkova myšlení: » N a polích jako by přebývalo
cosi, co zve do skoku a do zpěvu, tuto v lese však jako by přebývalo
cosi, co zve k poslouchání, k mlčení, protože bude vypravovat
samo.« O něco dále podává básník sám poetiku svých »drobnojemných obrázků« veršem i prózou: »Jinak zase bylo, když přestali poslouchati ten šum, když přestali se dívati na to veliké; když před
jejich duší umlkal ten hlahol varhan a vyškytaly se věci drobné,
snadno pochopitelné. T u zavolání kukačky, tu krásný list kapradí,
tu mech, tu motýl, brouček, muška. T u Stáza nacházela řeč, tu dostavovala se slova, na těch podrobných věcech nacházela zase sebe,
a tu by málem byla se opět dala do skoku i do zpěvu« (98). Mnohonásobně básník přeměřuje zvukem rokli: »... v té rokli nebylo zvuku nějakého, všecko mělo jako mlčení uložené, a zašustil-li krok,
lekal... Kyž si tu někdy usedli, ani se jim nechtělo mluvit slovy.
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Slovo se tu odráželo ode stěn, stěny mluvily jejich slovem, a to
bylo sice veselé, ale přece to dlouho nesnesli... Protož obyčejně
jenom šeptem k sobě mluvili, podle sebe sedíce, aby si ty stěny
nerozhněvali. Ale nejednou se stalo, že i ty stěny počaly šeptat.
Neboť padající po nich a třepící se hrudka je také šepot, šustící
k svému pelechu ještěrka jest také šepot a padající v chvění shora
lístek jest také šepot. A takýto nenadálý šepot byl s to, aby zarazil
ten jejich...« (100-1). A velmi krásně zvukem se rozsvěcuje dvůr
statku Lojkova. O dožínkách: »Bylo veselo ve dvoře, srpy a kosy
se naklepávaly, hrábě se spravovaly, leccos se zatloukalo - jako když
se na dvoře vyzvání... dvůr plnil se hovorem a zvučností příprav to starému Lojkovi lahodilo... Ženci a žnečky pozdravovali ho,
usmívali se na něj, hovořili, ptali se to a ono, a starý Lojka miloval
ho vor.« Při svém podivném návratu Lojka dříve než do statku dá
se zavést ke komorám, kde přebývají šumaři, harfeníci a houslaři:
»Slyš, Véno, p ů j d u na statek. Ale dříve doveď mne ještě tam k těm
kůlnám, abych se podíval na ty duchy, kteří tam čekají na duši
mou!« (143). A znovu vzkříšení radosti na statku na samém konci
knihy: »Vedle kůlny do obou komor přistěhovaly se opět ty dávné
pověsti a ballady, které byly odtud po tolik let vyhoštěny, a dvůr
Lojkův zalesknul se opět jako tvář šťastného posluchače« (157).
A není ani ten zdroj Hálkova zpěvu tak docela mělce u povrchu
země. Zcela jako v estetice Nezvalové prostupuje se v hloubce za
jevovou skutečností zpěvu pláč a smích; moudrý šašek Véna říká:
»Tak tedy s pánembohem bez muziky, když není žádná k dostání.
Inu, jednu bych věděl radu. Kdybyste totiž cestou se smáli anebo
plakali, to prý platí v nebesích zrovna tolik jako muzika« (90-1).
Co Lojku vyžene ze statku, nejsou vnější tahanice, nýbrž věc dosahu
metafysického: »Velké prázdno, jež vyplniti nelze žádným zvukem« (95). A ve velké scéně hřbitovní ozařuje Lojku hvězda všech
romantických náměsíčníků a šílenců, bledá luna: »Pohleděl k nebi,
porozhlédnul se po hvězdách a uviděv měsíc v plném lesku paprsků, zasmál se náhle, smál se beze slov a v smíchu neustával.
Véna hledě tím směrem, kam Lojka se díval, pravil: „Pantáto, mne
také měsíček šimrá paprskem pod nosem; já to nevydržím, dám se
do smíchu!" A smál se také.« T o t o dueto smíchu šílencova a bláznova, třebas v selských halenách, smíchu beze slov, smíchu tragického a lámajícího se úmyslně do grotesky, smíchu, který je ponurým zpěvem duší ztracených, samo stačí na důkaz, že próza Hál-
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kova nemá nic společného s realismem. 3 ) Ještě jeden rys dokresluje
Lojku v jeho tragické zkoušce: když už je zdráv, chce i vzpomínku
na hrůzu vyhnanství vzít s sebou do říše zpěvného jasu: »A to bylo
jediné, kde mu neříkali pravdu úplnou, protože viděli, kterak se
mu to velice líbí, že lidé myslí, že byl veselým i v největším neštěstí
svém« (18). Tak docela nepravda to není, ovšem byl veselý veselím šílených, smíchem měsíčního světla. Konečně není bez stínů
tragických, stínů smrti ani postava Stázy, která »na hrobech rostla,
jako na nich rostly traviny, květiny« (39). T o t o živé hřbitovní kvítí
melodisuje hrůzu a chlad hrobový, její přítomnost je živý úsměv,
který přelétne přes hroby: »Byl to pocit velmi milý, který Fraňka
naplnil. T o děvčátko po hrobech jako motýl, kropící unavenou
zvadiost životem jako deštík a zpívající tomu všemu: „Odpočiňte
v pokoji, věrné dušičky." Ze hřbitova přestala vanouti zima, bylo
tam cosi, co hřálo; oteplilo se, snad i nebožtíci to pocítili. Pak zase
Stáza odběhla do stavení a nebylo tu ničeho. Ani zpěvu, ani skoku,
jenom traviny zvedaly výše unavené oudy. Fraňkovi se zdálo, že tu
přece smutno a chladno.« Největší kletba, kterou může pronést
starý Lojka k svému trýzniteli, zní: »Aby ti jazyk zkameněl!« (63).
A obě tragicky poznamenané postavy Hálkovy prózy vyjadřují nezbytnost svalit tíhu nevyřčeného slova, nevyzpívané písně se srdce.
Lojka: » Vždyť to není možná, aby slovem se člověk musil zalknout
- ven, ty tvrdé slovo a změkni« (141). A v roztomile zkonkretisované obměně říká se o Stázce: »Vytáhla z duše jednu po druhé,
jako vytahujeme z truhly šat po šatě, abychom je prohlédli a provětrali. I ty písně musejí časem na vítr, aby v prsou neztuchly« (36) . 4 )
3

) Hálek různými způsoby oslabuje »realističnost« svého vyprávění, záměrně na př.
dělá ze scén »starou písničku«. V první kapitole řeci o mrtvém lojkovi jsou zbaveny
jakékoliv sensačnosti, každý mluví svá slova jako sehraný herec po několikeré zkoušce.
Cituji dvě scénické poznámky: »Ptali se někteří, ačkoliv to věděli, že se tak nestalo, protože snad už několikrát i druhdy tak se byli tázali.« (15.) - »Pravili sousedé, divíce se
Lojkovi sedláku, ač i to s tou vodou byli nejednou slyšeli.« (17.) A charakter obřadného
hraní má i pohřební hostina s náhlými námluvami, je tam pěkná poznámka o spojení pláce
a »slavnostního způsobu odříkávání« (56) a také poznámky sboru jsou diktovány souhrou,
nikoliv psychologickou realističností: „Podívejme se," pravila sousedka, „a my dosud neměly ani zdání." A ostatní sousedky jí přisvědčovaly, ačkoliv měly zdání dávno tuze
dobré, protože celou tu věc již několikrát byly probraly doma, cestou do kostela a z kostela, cestou na trh a z trhu, na návsi i za humny.« (53.)
4
) Shodnou charakteristiku Hálka podává v L. F, (1935) J. B. Čapek: »Hálek
i Heyduk melodisují celou skutečnost a toto smířlivé slaďování se projevuje i v představovém obsahu jejich rytmů.«
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Rozhodně nelze po podrobnější analyse Hálkovy povídky N a
vejminku pochybovat o nosnosti jeho mythu vševládné hudby
a stejně je zřejmá básníkova elementární potřeba zpěvu, potřeba
pustit písně po větru. Zabýval jsem se tímto dílem obšírněji, protože v něm vidíme rozhodující funkci hudby ve všech složkách
slovesného díla, od tématu p o prvky jazykové. Ale tytéž zkušenosti
uděláme také u jiných prací Hálkových. Sáhneme-li p o Pohádkách
z naší vesnice, vychováni v přesvědčení, že tam najdeme rázovité
venkovské typy, ostře řezané figurky, jsme poněkud zklamáni.
Čteme první báseň a hle, kdy zazní básníkovo srdce:
I zavzní zvonek na tervené věži
jak starý přítel, tak má teplý zvuk,
a když mu zpěvný tlukot po vsi běží,
já slyíím v пет i svého srdce tluk.
D r u h á báseň Šumaři obsahuje verše:
Tak praví již soudové boží,
v hudbé se zákon naplní
střed další básně o králi Sávovi, hledajícím štěstí, je ve verších
a matka si písní lahodnou
v sen hejčká anděla dítě.
Báseň Pohádka o hvězdné paní je dialog smrti a nevěsty, hudba
jara se kontrapunkticky prostupuje s mámivým rejem milostné
smrti:
Ach, mou ty bud jen nevěstou
a slyš, co vystrojím hodů:
mládí hrobů pozvu peřestou

a družby zpráchnilých rodů.
Nám hudci drnknou v tenkou kost,
v hnát písknou...

Lesní žena je tenounce vyladěná hudba přírody, svůdná muzika, při
níž se host dotancuje smrti, cituji některé strofy:
Hned rozpráví zurřivý pramen,
žbluňká si v cestu květnatou,
až omšelý probudí kámen
s ozvěnou v píseň napjatou...

Tu z jejího oka to šlehne,
jako by mezi blesky stál,
rty palčivé na rty mu sehne,
rozpráví, šeptá: »Pojď jen dál.«
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Když objati kráčejí k sluji,
š l é p ě j i v hedváb mekne mech,
kde postojí, kapradí bují,
a rosou páchnouce chladí dech.

Tu v sluji sedátek stero »Odpočiň
zrakům znaveným,
tu sedneme v průhledné Šero,
zdřímnem si spánkem blaženým.«

Pak doznívá hudba a hraní,
myšlenka vyznívá tu v sen,
a zdřímne-li na její dlani,
nespatří více příštítí den.
Upozorňuji na verš »s ozvěnou v píseň napjatou« a na to, jak
sluch, zachycující doznívání hudby a hraní, přežívá unavený zrak.
Další báseň Král Jindra je veršová obměna vesnického krále Leara
z prózy N a vejminku, je to dvojice vyhnaného vladaře a věrného
šaška-blázna. Tragické kořeny Hálkova zpěvu jsou tu obnaženější,
království zpěvu je náhradou za ztracené království činů a lásky.
Nechci pokračovat a probírat další básně z Pohádek, snad je zcela
patrné, že nesmíme přistupovat ani к této proslavené knize se
zděděnými předsudky, nýbrž spíše si vzpomenout na šťastné komory
na Lojkově statku, hostící tažné ptáky muzikantské: »Pak si zasedli
do komory a spustili u vypravování, jako hudebníci spouštějí v písně. Vůbec byly jim ty dvě komory v Lojkově statku pohádkami
a baladními událostmi jako prosákly« (76).
Podíváme-li se na tři básnické cykly sbírky V přírodě, sotva
budeme moci souhlasit s Durdíkem, který tvrdí, že lze oprávněněji
knihu přejmenovat V přírodě z jara, v duchu dřívějších výkladů
spíše bychom doplnili název na Muzika v přírodě. Mottem knihy
by mohla stát strofa:
Dnes do skoku a do písničky!
Dnes pravá veselka je boží,

dnes celý svět a všecko v párku
se vedou k svatebnímu loži.

Hálkovi se mění celý kosmos v taneční síň, zdrobňuje v tom
smyslu rozlohy podnebeské, ovšem s půvabem podivuhodně křehkým a svěžím:
Jako by ve mně vyzváněli,
přede mnou květ v každičkou stopu,
má hlava jako ze skřivánků
a dovejskne až k nebes stropu.
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Některé konkrétní výtky Durdíkovy, diktované vkusem racionalisticky střízlivým, vyvrátil již Mukařovský, zvláště se ujal dvakrát
důrazně kaceřované strofy Hálkovy:
Však není láska štěstí jen,
jeť někdy jak přetěžký sen,
Jak vrby svislé zvětvení,
jež v zlém tam stojí znamení.5)
A stejně nebudeme se s Durdíkem pohoršovat nad básní Vyběhla bříza běličká. Durdík doslova praví: »Tu patrně není třeba
dokazovati, že i naše nároky výše se pnou. Druhým jen trochu pozornějším poslechnutím spadne všechen zdánlivý půvab; ty smělosti
nás v prvém okamžiku překvapí a snad opojí, pak jim nevystačí
síly a pravdy. Mně se stále zdá, že běhající bříza jest obraz nepodařený, poněvadž běhající strom vůbec jest něco příliš absurdního
a protipřírodního.« T a k byl v Čechách s nejvyšších míst, s katedry
universitní ubíjen zpěv, bohudík básníci se nedali zmást, u dnešního básníka čteme verš, nad nímž by teprve Durdík lomil rukama:
»V zelených postrojích ořové stromů pádit chtějí.« Ostatně již
Vergiliova D i d o vidí habry sbíhat s hor (»descendere montibus
ornos«). Dnes přece snad může Hálek svou při vyhrát. Jeho svět
je ovšem úzký a trochu naivní, ale má básnickou ryzost a svéprávnost. Ovšem zelený absint romantiků se u něho mění na vesnickou
sladkou rosolku, metafysický Máj Máchův na štíhlou máj ověnčenou fábory, symfonický orchestr na bandu šumařů, ale je v tom
důslednost, je v tom styl. Zásluhou Šaldovou (»co se zdálo Durdíkovi trivialitou, násilností, nesrozumitelností, bylo u Hálka nejednou důsledkem jeho vůle umělecké; nebyl to poklesek, pochybení,
neumělost, slabost, byla to záměr no sta) a hlavně Mukařovského »pojímání Hálkovy poesie jako naivního citového výlevu je od základu
5

) Pro rozdílný postup obou estetiků je poučné srovnání dvou citátů: »Tyto a podobné jsou vesměs poklesky proti vkusu, proti správnosti celku a čistotě uměleckého
díla... Jsouť to jednotlivosti, které se dají změnit, napravit, jako gotický chrám odstraněním jesuitských oltářův« (Durdík, Kritika, str. 238). Proti mockerovskému purismu
je Mukařovský opatrnější: »Přidrželi jsme se zásady, kterou je vedena moderní technika
restaurační v umění výtvarném: nevnášet do díla nic, co v něm původně nebylo; proto
jsme se snažili, aby všechna naše tvrzení byla dokumentárně doložena.« I proti Šaldovi,
jak se zdá, je Mukařovský přesnější, na př. v rozlišení Hálkových složenin slovních od
způsobu Svatopluka Čecha.
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pochybené«) padla legenda o naprosté naivitě tvůrčí u Hálka. Mukařovský přesvědčivě ukázal, že Hálkovy verše představují důsledný
útvar stylový. Cituji několik úryvků z jeho odborných formulací:
»Základní vlastnost Hálkova slohu po stránce významové je ta, že
vyhledává co nejsložitější významové vztahy mezi slovy jdoucími
p o sobě, a to tak, že slova bývají často intimněji spjata se slovy
umístěnými daleko od nich v kontekstu než se svými bezprostředními sousedy; čtenář je stále donucován mít na mysli široký
kontekst i mnohonásobné a složité významové vztahy, kterými je
protkán. Snaha po významovém napětí žádá nakupení co největšího počtu významových vztahů na rozloze co nejmenší - odtud směřování к brachylogičnosti... metoda, která počítá s přeskakováním
jisker mezi významy mnohdy značně různorodými a slovy v kontekstu leckdy navzájem vzdálenými... Jistý pocit improvisační nahodilosti je nutným průvodcem vnímání Hálkových veršů, i nejlepších, a tvoří dokonce součást jejich půvabu: Čím nahodilejším
se jeví nepředvídané setkání slov a odrazový úhel jejich významů,
tím silnější je účinek.« A hlavně nutno číst dnes Hálka ve světle
nejmladší poesie české, po Nezvalových knihách Pantomimě a Karnevalu můžeme lépe pochopit, jak se Hálkovi mění svět v taneční
maškarádu, a po Čepových pasážích o vesnických muzikách, posvíceních a poutích lépe vychutnáme kouzlo Hálkových šumařů, muzik
s tuši a připíjením, mámení a opojení první lásky. Je snad pravý
čas na spravedlnost pro Hálka, přestat ho měřit akademickými
předsudky a poznat jeho skutečný, nejvlastnější svět.

Leopold Peřich
SLEZSKÁ K R A J I N A
К malířskému

dílu

Bohumíra

Dvorského

Jsou různé názory o tom, zda a do jaké míry lze mluvit o krajových prvcích v díle umělce. Někteří to úplně popírají, jiní opět
se výlučně soustřeďují na hledání takových příznaků a nalézají je
vždy a všude, když vytvářejí svou umělou a někdy i docela ducha-
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plnou konstrukci o charakteristických známkách uměleckého vyjadřování. N e m á m tu arci na mysli vnější známky, jež by spínaly
umělecké dílo s určitým krajem, jako na příklad lokalisaci děje neb
používání dialektu v díle výpravném, nebo námět v uměleckém díle
výtvarném, jež se dají objektivně zjišťovat, nýbrž ony prvky vnitřní,
jež seskupeny ve výsledný závěr chtějí objeviti a vystihnouti t. zv.
duši kraje nebo země nebo národa, jak se projevuje v díle toho či
onoho vyvoleného jednotlivce.
Rozpor mezi oběma výše uvedenými stanovisky nebude, myslím,
nikdy vyřešen, ač se svého hlediska mají obě kus pravdy, protože
nejen dílo umělcovo je záležitostí individuální i obecnou, nýbrž
i v jeho ohlasu u diváka nebo čtenáře se projevuje individualita
toho, který je vnímá, a nelze vyloučit silnější resonanci různých
prvků u různých osob. Dva lidé vidí týž obraz různě, a to i v tom
případě, že se jim oběma líbí. Jejich individualita resonuje jinak.
T o jsem považoval za vhodné předeslati, chci-li ukázati na malíře Bohumíra Dvorského jako na syna ostravského kraje a malíře
slezské krajiny. Jedněm zůstává jím proto, že se tam zrodil a prokousal na uměleckou dráhu a že tam vznikla převážná část jeho
malířského díla, druzí mohou vedle toho a snad právem hledati
v něm mluvčího rodné země a jejího lidu, opírajíce se o ty složky
jeho malířského tvoření, jež к nim mluví řečí zvláště blízkou a výraznou.
Rodové kořeny Bohumíra Dvorského plně tkví ve slezském kraji.
Nezáleží totiž na tom, že rodištěm jeho je Paskov a místem jeho
mládí Hrabůvka, obě vesnice ležící mezi Místkem a Mor. Ostravou
na levém, to jest moravském břehu Ostravice, vždyť ono politické
rozhraničení dvou zemí v tomto zajímavém úseku naší vlasti málo
znamenalo pro etnografické rozlišení tamního' domácí lidu. V té
době na počátku 20. století - Dvorský se narodil 21. října 1902 určovala ráz kraje prudce rostoucí Moravská Ostrava s přilehlými
průmyslovými městy. T o byl rozhodující činitel, který vytvářel národnostní, sociální a hospodářské podmínky, jež vtiskovaly kraji
i lidu jinou, namnoze zcela novou tvářnost. Všecko ostatní nerozhodovalo, a Český lid na severozápad i východ od údolí řeky Odry,
jež ne nadarmo je zváno Moravskou branou, byl téhož kmene, téhož
nářečí a snad i téhož povahového založení. Odtud ty úzké styky
mezi obyvatelstvem, jež se obrážejí i v rodině Dvorského: matka
z Frýdecka z rodiny truhlářů a řezbářů, otec od Ostravy a on sám
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zakotvuje nastálo rodinou na blízkém Opavsku. Plným právem
smíme mluviti všude o slezském kraji.
I v životních osudech B. Dvorského můžeme nalézti rysy, jež
jsou pro kraj charakteristické. Nejmladší z 8 dětí venkovského
obuvníka přichází v útlém mládí do Hrabůvky, blíže к Ostravě,
kde otec nalezl obživu v průmyslu, když řemeslo nemohlo uživiti
rodinu. A zde jako tolik jiných musil přispívati svou prací к výdělku, když to jen trochu šlo. Někdy v cihelně, jindy u zedníků.
A mezitím a potom křivolaká cesta za vysněným a vytčeným životním cílem: býti malířem tak, jak volalo srdce a jak povzbuzoval
starší bratr, velmi talentovaný malíř, který v mladém věku zemřel.
T o znamenalo strastiplnou a houževnatou pout za doplněním vzdělání školského i speciálního. Bohudíky Ostrava dávala к tomu možnosti a už r. 1924 na podzim dostává se Dvorský na akademii výtvarných umění do Prahy. Z d e hlásí se zprvu do školy к V. Benešovi,
ale brzy odchází na třídu prof. Otakara Nejedlého, jemuž zůstává
pak věren plných 6 let. Tím nechci říci jen, že byl žákem jeho školy,
nýbrž i věrným učedníkem mistra, jenž po bouřlivějších výbojích
svého mládí se ustálil na realistickém podání krajiny, dodávaje jí
náladu poněkud romanticky vzrušenou. Rozsáhlé pohledy do české
krajiny, romantická zákoutí lesů, nebo skalnaté útvary mořské s cizokrajnými rostlinami, to byly motivy, jež učarovaly žákům po
vzoru jejich učitele. A věru, v hledání motivů na základě zážitků
životních i malířských nebylo lepšího vedoucího nad něj, bývalého
malíře-cestovaťele s přepestrou minulostí z Indie. Kolikrát prožila
celá škola řadu měsíců někde v západním Středomoří; jaký to byl
krásný, tak trochu cikánský život a jaké poučení ze světových galerií, jež cestou byly navštěvovány! Velká, široká okna do světa, ale
vždy pak zase návrat domů do Čech, někam к Jílovému nebo pod
H r u b o u skálu a o prázdninách do Beskyd rodných, vždycky krásných a vábivých. Malý formát obrazu tehdy nestačil dychtivému
malíři, aby obsáhl všecku tu krásu tvarů a barev, jež nebylo možno
zachytit a zvládnout v plné jejich bohatosti. Bylo třeba hledět především, aby stromy opravdu rostly z půdy, aby světlo nebylo jen
těžkou barvou a aby země nebyla nalepena na plátno, bylo zkrátka
třeba se soustřediti na technické zvládnutí úkolu. T o jsou léta školská, léta zrání pod pevným vedením dobrého učitele-kamaráda. Tak
vyrostl Bohumír Dvorský v malíře - milovníka krajiny.
Už poslední rok studia na akademii začíná se Dvorský ohlížeti
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po jiných vzorech: to jsou kroky к uměleckému osamostatňování.
Autorita učitele ustupuje před vzory jinými, volenými po vlastní
vůli a chuti. Nejsou t o vzory blízké a přístupné, ale hned mistři
světového významu, tak zvláště otec moderního malířství Césanne.
Pochopitelně nejde к němu cestou jeho problematiky teoretické,
nýbrž hledá poučení v obrazech. Napsal jsem před 3 lety o tomto
údobí Dvorského tvorby slova, na nichž netřeba mi nic měnit:
»Mysilím, že v tom bylo více vůle a uměleckého programu než vnitřního nutkání, co ho vedlo к druhé etapě tvorby, jež se vyznačuje
úsilím o zjednodušení projevu a plošnější vyjádření předmětu. Formát obrazu se zmenšuje, detail se nejen pomíjí, nýbrž záměrně potírá, snaha po komposici samostatné a nezávislé na sujetu vystupuje zřetelněji do popředí a souběžně s tím zavládá i jakási barevná
střízlivost. T o jest období obrazů tmavých, barevně až jednotvárných, málo „ušlechtilých", jež kritika označovala i jako špinavé, ale
obrazů, v nichž tvárné úsilí dopracovává se pochopení podstaty
věcí v jejich základu a typickém určení. Odvrací se od povrchu,
jakým se jeví, a chce postihnout, jakým je. Tedy to, co namnoze lidé
špatně chápou jako odklon od přírody a co vlastně je jen poctivějším a pravdivějším jejím vyjádřením. Jde o krajinu a pole a ne
o to, zda tam byl jetel, či mladý oves. Jde o strom v té krajině
a jeho funkci v ní a ne o to, zda těch větví bylo více nebo méně.
Málo je na těch obrazech detailů a barev. Ale jsou poctivé a pravdivé i tam, kde je barva těžká a plocha tvrdě hluchá.« Malíř Dvorský hledá svou krajinu.
V té době přichází na trvalo, jak tehdy myslil, do svého rodného
kraje. Usazuje se blízko Mor. Ostravy ve Staré Bělé, kde je ještě
venkov, ale už také město. Jsou tu ještě sedláci, ale i mnoho průmyslových dělníků a v neděli je ta hospoda, kde malíř byl, oblíbeným výletním místem města. V e víření proudů venkovských
a městských přiklání se však Dvorský ke krajině. Zprvu ještě jeho
motivy jsou skály, pískovny a lesní zákoutí, ale brzy utíká se do
širších prostor s dalekými poli a volnými výhledy do hloubky, kde
v nedozírnu spojuje se země s nebem. Odvrací se jaksi instinktivně
od města, ač tradice, a přiznejme i soudobá móda, přikazovaly
spíše motivy sociální nebo náměty z průmyslového prostředí, a hledá svoji krásu v krajině volné a přírodě čisté.
Malířsky přinesl mu tento útěk do volné přírody světlo a barvu.
Monotonní střízlivost dosavadních obrazů oživuje se novými tóny
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a přechod ten není nějak povlovný, nýbrž prudký a oslňující, jako
když z mraků vysype se záplava paprsků na zachmuřenou krajinu.
Je snad už v jeho malířském naturelu, že uchvacuje problém spontánně a násilnicky. Z meditace přechází hned к jásavému zpěvu.
Jestliže ve starších obrazech zatvrzele domlouvala vám barva zelená s různými odstíny šedi ,a běli, volá a křičí nyní z nich Červeň,
modř, světle hnědá a především žlutá, ta barva vyzývavá a provokativní, kterou rozhazuje slunce p o polích zvláště za parných letních dnů. T a k jako byly nedávno obrazy tmavé a nebarevmé, tak
nyní hýří jásavými sikvrnami i svítivými plochami, jako by dlouho
zadržovaný proud barevné rozkoše protrhl hráze. Vedle krajiny
stává se tu malíři vítaným motivem kytice kvítí, nejraději polního,
jež hýří pestrostí i tichou krásou prostoty.
V té době odchází malíř ze Staré Bělé a usazuje se v Bítově,
malé slezské dědince, položené na prvních výběžcích Nízkých Jeseníků, jak se zdvíhají nad Moravskou branou. Vyjdete-li za humna,
vidíte pod sebou údolí Odry a za ním Starý Jičín, Štramberk a v pozadí mohutný masiv Beskyd. Za vámi pak je mírně zvlněná náhorní
rovina, svažující se přes Hrabyň к Opavě. Bitovo, říkáme v kraji
my, a hodinu odtud je už Bílovec. Malíř Dvorský se přissál к slezské
krajině.
Opojení z barvy určovalo pak všecek další vývin malíře, a i když
převahu žluté vystřídaly někdy obrazy převážně modré, zůstávala
v podstatě vždy barva, - namnoze čistá a přímo na bílé plátno kladená - podstatným a jediným vyjadřovacím prostředkem umělce.
Pravda, nezapomínalo se na formu, kresba byla základem a úzký
styk s přírodou a bezprostřední poměr к ní nedovolil, aby se samoúčelně rozvíjela v plošnou dekoraci nebo rozplývala v náladových
odstínech, ale všecky ty starší výboje a poznání se přeladily - řekl
bych - v radostnou píseň barvy hranou nad skutečností země a její
tváře. Dvorský nepatří к malířům, kteří cestou úvahy stavějí obraz,
nýbrž zmocňuje se jej náhlými protiútoky, jimiž odpovídá na záplavu zrakových, a tu hlavně barevných dojmů. Jeho krajina, nebo
kytice, nebo ! zátiší přechází přímo v obraz - v tom smyslu je tedy
zcela reálná a přímo vymezena viděným zážitkem - ale v této své
podobě je ihned převáděna do vlastní, osobité vyjadřovací mluvy,
jež je na hony vzdálená realistické popisnosti. Kdybychom chtěli
hledati nějaký vzor nebo obdobu pro obrazy tohoto zralého období
Dvorského malování, musíme zajít ke geniálnímu vášnivci moder-
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ního malířství Van Goghovi, jenž jistě naň zapůsobil hlubokým
vlivem.
Umělec ovšem nezůstává stát ve svém vývoji, a byl to opět ten
problém barvy, který Dvorského pudil na další cestu, již bychom charakterisovali jmény Bonnard, po případě i Matisse. V námětu se t o projevuje, že předmětem malířova zájmu se stává i interier, někdy kombinovaný s krajinou, a v obraze se začíná uplatňovat figura. Lidská postava nestává se ovšem malíři předmětem
ústředního zájmu, jemuž je podřízeno ostatní okolí, nýbrž jen jednou z řady ostatních zrakových sensací, jež komposicí barevnou
i tvarovou z'achycuje v nový, výtvarně zákonitý a barevně působivý
celek. Reální podoba předmětu zůstává zachována, ale jeho funkce
jest jen malířská. Kdybychom chtěli to vyjádřit obraty, převzatými
z hodnocení literárního, řekli bychom, že dřívější výraz epický se
silnými přízvuky dramatickými se přetváří a změkčuje v mluvu lyrickou.
Po vnější osudové stránce byl tento vývoj provázen pronikjavými změnami v živote malíře. Odchází z Bítova a usazuje se na Svatém Kopečku u Olomouce. I zde má před sebou širokou a dálnou
rovinu H a n é a na druhé straně první výběžky Jeseníků, za nimiž
v pozadí - ne už viděném, ale tušeném - se kupí mohutný masiv
Pradědu. Ale není to už ten kraj rodný - slezská krajina. Před umělcem rostou úkoly nové, neboť nelze stát...
Malíř Bohumír Dvorský patří к těm zvídavým a tvořivým duchům, kteří se nespokojují s dosažením jednoho vytčeného cíle,
nýbrž stále směřují dále a výše. Razí si Gestu svou a dospívá к umění
osobitému, jež daleko už přerostlo průměr dobrého malování. Myslím, že ho nepřeceňuji, jestliže v něm vidím jednoho z objevitelů
nejen slezské krajiny, nýbrž skrze ni a za ní hledače nové tvářnosti
české krajiny. Při své houževnaté sukovitosti a umělecké poctivosti
může jiti přes zmoly ještě výše. Kéž mu dá Bůh к tomu dosti síly, odvahy a vytrvalosti, aby opět a opět oslavoval svou zemi a posiloval
naši lásku к ní!
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Z d e n ě k Šmíd
ODMLČENI
К

třístému

výročí

RACINOVO
jeho

narození

Jedna z vitrají starobylého pařížského kostelíka Saint Étienne du
Mont, v němž spočívají nyní tělesné pozůstatky básníka dramatu
Jeana Racina, jiskří nachem závratné radosti. Jako by šťáva sklizených
a pěchovaných hroznů zpívala z barev na skle v prudkém dvojzvuku,
spolu s krví tryskající křisitelsky i z ran Kristových.
»Ach, šťastný křesťane,
tak pevnou víru máš,
že pro spasení tvé
byl na kříž vbit Pán nás.
A všechny svátosti,
chované v kostele,
v převzácné krvi té
jediné vzaly vznik.

Když dobře přijals je,
jak bys i Míchy smyl,
a bez nich nezříte
hodiny spásy své.
Tím lisem ctný kfíž byl,
Krev zdrojem Žití zas,
Král králů vykoupil
zotroíilý rod náš«;

je psáno přibližně pod oněmi nezapomenutelnými výjevy. Ovzduší
oněch obrázků na skle má jadrnou, venkovskou a vinařskou příchuť,
která vstupuje vlnobitím klasů z roviny Beauce i erbovím révy ze
Šampaně do zkošatělého díla Claudelova.
Kdyby bral někdo příliš doslovně Část dokumentů o francouzských jansenistech, řekl by si možná v onom kostele, že v tato místa
křesťanství rozezpívaného a plného mízy spíše jen zabloudily ty pozůstatky muže, který si podle své kajícně a stroze formulované závěti přál býti pohřben v chmurném Port-Royalu. Dívčí hlasy z drobného básníkova dramatu Ester, onen tklivý a přitlumeně zpěvný sbor
к Boží chvále, nezachvívá se však, myslím, tóny onomu jásavému
středověkému akordu zcela protikladnými.
Vášeň seriosních badatelů i pouhých slídilů upjala se stokráte
к životu Jeana Racina. Nalezli byste v jejich odstavcích vedle názorů důvtipných, uměřených a ponechávajících volné pole dotvořující fantasii, také řádky, které si z knížky do knížky odporují,
setkali byste se s projevy pedantství, tu a tam i s prapodivnou směsí

32

idolatrie, směšnosti a malichernosti. Často bývá Racine vyluhován
do takové »klasické« jednostrannosti, že se náhle až propast otvírá
mezi zpočestnělým, předsudky trápeným a svého krále milujícím
dvořenínem (nesděluje nám na př. jeden z životopisců, že se stárnoucí Racine rozhořčil nad návštěvou kteréhosi svého chudobného
a oděvem zanedbaného příbuzného, jenž prý »zostudil« jeho honosně vedený dům?) a mezi tím podivuhodným a ryzím dílem, vpravdě svobodným i při dodržení pevně určených zákonů
estetických a naznačujícím nadto v Athalii, posledním dramatu Racinově, i společenské perspektivy, onomu opatrničení vskutku protichůdné. Stane-li se někomu literární předmět pouhým koníčkem,
veta po hodnocení hlouběji lidském! V průběhu let došlo dokonce
к těžkopádně traktovaným vývodům i protiútokům, a jádrem souboje per byla otázka věru malicherná: zda totiž koloval v Racinových žilách vskutku příměsek krve skandinávské. Básníkovu dílu se
podobným životopisným mikroskopismem a zkoumáním rodové
krve nepřiblížíte začasté ani o vlásek. Podstatně, do posledního záchvěvu francouzské dílo Racinovo nebylo by přece méně národní
tehdy, kdyby bývali byli Sconinové vskutku přišli ze Skandinavie,
jako neumenšuje fnancouzskost Racinových dramat okolnost, že
kromě Sudičů nenalezneme v jeho dramatu domácího námětu.
Člověka Racina - když se jim byl stal i dramatik sochou málem
nedotknutelnou - líčívají nám namnoze dosti prostičce. V naší době,
jež přece zabrala opět o něco hlouběji ve zkoumání záchvěvů lidského srdce i ducha, použili někteří vykladači, hodlajíce se přiblížit jádru Racinovy osobnosti, postupu mnohem těžkopádnějšího
a jistě »nemodernějšího«, nežli byl ten, jehož užil při rozplétání utajených duševních i smyslových pohnutek lidského jednání sám Racine. (Cenný »Život Jeana Racina« pochází z pera F. Mauriaca, zvolivšího si na přesná data celkem chudý Racinův život již proto, že
neklid a strázeň, jež tušíme za sterým veršem dramatikovým, bývají
rodově spřízněny s životním pocitem mauriacovským.)
Konstantou zůstává však jen Racinovo dílo, jež můžeme sledovat řádek za řádkem do posledního záchvěvu. Je v něm více pravdy
o básníkově životě, nežli ve všech dochovaných biografických
dokumentech. Od doby romantismu jsme poznali tolik zpovědí,
tolik korespondence určené pro budoucnost, tolik »deníků« a jiných
důvěrných sdělení i vyprávění v první osobě, jež nebyla fikcí, že nám
tyto životopisné dokumenty s dnešního hlediska připadají hodně
Řád VI. 3.
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kusé a nemohou ukojit naši žízeň. Tomu, kdo četl pozorně všechna
dramata Racinova a zamyslí se nad nimi, bude ovšem poznání základních pramenů i dokumentů o Racinově životě nezbytné. Ale
každý z čtenářů Racinova díla také ví, jak je všechno, co o dramatikově životě vskutku víme, podobno chladnému portálu, o němž
ani netušíte, jak bohatý svět vás za ním očekává. Zkuste přečíst, studujíce si dějiny francouzské literatury, život Racinův a doplňte si
jej několika anthologickými ukázkami, к nimž vaše pozornost napoprvé nepřilne. Snad se vám takto zazdá, že je francouzský klasicismus něčím zpola mrtvým. Racine, jaký především byl, zanechal nám
věrný místopis svého jemného, horoucného, neklidného a rozdíraného srdce v postavách, jako jsou Andromacha, Hermiona, Fédra,
Roxana, v nich trvá nejžhavěji, nejpravdivěji; jindy, ať se už seznamujeme nepřímo s kterýmkoliv údobím básníkova života, jde o jiskry
pod popelem, o pouhé mihotavé zákmity, které se mohou slít v oheň
jen tehdy, známe-li už od jádra celé básníkovo dílo. Pošetilost těch,
kdož se domnívají, že se snad Racine dosti nezpovídal, že nám nedopřál »nahlédnout do nejtajnějších záchvěvů svého nitra«, jest
rovna jen jejich těžkopádnosti, která si neuvědomuje, jak jinak
v každé době hledá tvůrčí duch své vyjádření. Racine se, myslím,
zpovídal v svém díle mnohem otevřeněji a úplněji, protože byl svým
založením i povahou své doby donucen к »zpovědi nepřímé«, a též
z toho důvodu, že se jeho vášnivý cit odívá formou, shlížející se aspoň
zdánlivě v pojetí krásy, »jež linie příliš nepřemísťuje«, mohu-li poněkud pozměnit slova Baudelairova (tím není ovšem tentokrát stavěn klasicismus ani v náznaku proti romantismu jako něco vyššího!).
Správně už bylo řečeno, že v našem tisíciletí jest pojem klasicismu
vlastně termínem, který kořenně přísluší jednomu údobí literárního
vývoje francouzského. Hovoříme-li přeneseně o klasicismu v literatuře na př. anglické, španělské nebo naší, bývá to už označení velmi
nepřesné, zahrnující jen zcela přibližně ony vlastnosti, jež francouzský klasicismus druhé poloviny století XVII. vyhrazuje pojmu »klasický«.
Převelice bychom křivdili Racinovi, kladouce jeho bustu, a spíše
nežli tuto, celé jeho básnické dílo do uprášeného musea klasiků, do
národního, v slávu zahaleného Pantheonu, kam však prudší vánek
života nepronikne. Zařadit Racina pro hojné znaky jeho života i díla
do nejryzeji klasického údobí francouzského století sedmnáctého,
toť samozřejmost. Vnukati však komukoliv, jde-li o klasicismus ra-
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cinovský, představu něčeho zkostnatělého, pedantskými pravidly
ohraničeného, chladnou cestou rozumu vypočítaného, toť opět těžký prohřešek na jeho živoucím díle, nepochopení živelných zdrojů
básníkovy osobnosti. Slova: romantismus, klasicismus, která nám tu
a tam pomohou usnadniti zařadění literárního zjevu a jsou dvěma
základními barvami, jejichž pomoci se nezbytné literárně historické
zamapování dovolává snad nejčastěji, nemohou nikdy žádnou plně
zkošatělou, vpravdě svobodnou a živoucí uměleckou osobnost celistvě zahrnouti. Už letmý pohled na proměny francouzského verše alexandrin - klasický a romantický - poučí nás na př. o tom, že
hlučné literární revoluce nejdou začasté tak do kořenů, jak by se
zprvu zdálo. Ryzí klasik, vykonstruovaný podle příruček, byl by
zajisté sochou, poznamenanou do svých posledních pramenů oficiálním chladem, či spíše už zmrtvující podprůměrností, čirý romantik
byl by zápasníkem s oblaky a bengálskými plameny a forma i pravdivost citu by ho vytrvale míjela. Takový Boileau na př. nemá přespříliš daleko к studenému klasicismu pravidel a zúzkostnělé uměřenosti, na který ulehá prach obzvláště brzy, a četní zástupci romantických generací, o nichž se domnívá E. Seilliére, že se vracejí v posledních sto padesáti letech jako vlny, jsou opět poznamenaní chaotičností a nevykvašeností i stínovými záchvěvy, které lemují jen
prchavě »slunko, tvarů si žádající«.
Stačí pohledět na život a dílo takového Racina či La Fontaina,
o Moliérovi ani nemluvíce, abychom seznali, jak svobodně, svěže,
lidsky celistvě touží se ve Francii projevit nadaný jedinec i v historické chvíli, kdy mužům gravitujícím kolem královského dvora, národního to středu, bývala brzy přistřihována křidélka. Příliš ošidné
formulace a Škatulky neobstojí věru nadlouho, zahledíme-li se zpříma do života a díla muže, v nichž není mnoho podobného stylu
zahrad versailleských, i když byl opět Racine zcela synem své doby
a přispěl mnohou stránkou svého díla к tomu květenství, jež bývá
ve všech odvětvích života i umění nazýváno stylem Ludvíka XIV.
Nepopiratelný vliv jansenistického Port-Royalu na Racinův život a celkovou vývojovou křivku jeho díla bývá též jednou přeceňován, po druhé nanášen barvami příliš pochmurnými, jindy nepřijatelně zjednodušován; v dobré jinak příručce Des Grangesově
vypadne při črtání zkratkové Racinovy biografie dramatikovo žití
hodně jednoznačně, jsouc svedeno, smím-li tak říci, na rytmus příliš jansenistický. Oni Jansenisté, kteří s beraní tvrdošíjností setrvá-
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vali de facto, když ne v principu, jehož se časem uhýbavě odřekli,
na upřílišeném výkladu problému milosti, rozbíraném v díle yperského biskupa Janssena Augustinus, ve stopách sv. Augustina, ale
s přídechem herese, zasáhli nepochybně velmi silně a vtíravě do Racinova života svou chmurnou náboženskou přísností, představou
Boha stroze vladařícího a odříkavým stylem života i studia. (Nalézáme ovšem v dokumentech o jansenismu slova laskavá, tuto příkrost vyvažující!) Nejdůležitější nebývá však, jde-li o příštího umělce, atmosféra kolem jeho chlapecké a jinošské četby a nabádání vychovatelů, nýbrž ty neurčité vzněty a pobídky, jež z ní vanou do
duše zvlášť vnímavé; nikoliv vlivy záměrně spoutávající, i když nevyhladitelné, rozmíšky s tvrdě zbožnými osobami, stavějícími se
ustavičně básníkovi v cestu radami, varováním i odsuzováním, ale
jarní klíčení nadaného ducha a touha uhájit si proti všem, a div ne
i proti nebi, slastný příliv nezadržitelně se rojících slov. Ba ani ne
to pathetické usmíření s vedoucím jansenistou Arnauldem, řečeným
Velkým, a pozdější stranění Port-Royale, podle jedněch diplomatisující, podle jiných spíš neobratně balancující mezi vírou dvora
a náboženským stylem těch, kteří už začínají být otevřeně považováni za sektáře. Nejdůležitější je dosažený tvar dramatického díla,
jež nese stopy všech těch naznačených zásahů jen v místech podřadnějších. Racinovi se dostalo jansenistické výchovy, byl také
učiněn z vůle oněch mužů i žen citlivějším a zranitelnějším vůči
některým polohám katolického náboženství, jako přístav vábil ho
vskutku příklad lidí, к nimž měl ostatně často tak blízko už pro své
vzpomínky z dětství a příbuzenské svazky s Port-Royalem, na což
bývá zapomínáno. Bylo by snad možno říci, že Racinova dramata
jsou vybojována vzpurně na Port-Royalu, jemuž Racine nikdy cele
neunikl, ač i to by bylo pozdějším přistřihováním pravdy, ale těžko
věru hájit thesi, podle níž je Racine dramatik tolik závislý na PorťRoyalu a jansenistech, když se můžeme podivovat jeho dramatům,
seznámivše se sotva letmo s oněmi jansenistickými doktrináři.
Osudem bylo souzeno Racinovi, aby prožil celé své dětství a jinošství v prostředí nezáludných a nezištných žen i mužů, věřících
však často s jakousi bezradostnou příkrostí. Narodiv se dvacátého
prvého prosince r. 1639 v La Ferté-Milon, kam se již roku předchozího uchýlilo před persekucí několik předních jansenistů, jako
Lancelot, Le Maître a Séricourt, ubytovavších se tam u Vitartů,
blízkých Racinových příbuzných, octl se Jean Racine od nejůtlejšího
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dětství vklíněn do přísného ovzduší jansenistického i výchovy, přistřihující záměrně křidélka dětinné nevázanosti a roztěkanosti,
třebas docházelo v rodině (Jean osiřel jako dvouletý po matce, ve
čtyřech letech též po otci) к rozporům o směr hochovy výchovy,
a zejména jeho dědeček se strany matčiny, Sconin, bojoval o hocha dost temperamentně. Nelze ovšem říci, že jansenisté ke všemu
vábení světskosti i rozkazům nebe jen chmurně a úporně morousili,
ale nepochybným zůstane, že jejich výchova, která na druhé straně
měla na mladého Racina tak plodný vliv svým zacílením к řeči,
životu i kultuře starého Kecka, tehdy na školách dost opomíjeného,
vtěsnávala hocha nevyhnutelně do kolejí, z nichž nevybočiti znamenalo by jistou cestu к tvůrčí zprahlosti, к dramatikovu sebeumrtvení.
Racine byl zprvu vychováván svou babičkou Marií des Moulins,
jejíž dcerka i dvě sestry už byly jeptiškami kláštera port-royalského,
kde se к nim ona paní r. 1649 přidružila. Svého vnuka poslala tedy
později do koleje v městě Beauvais, ovládané též jansenisty. V šestnácti letech přešel potom Jean do ovzduší, možno-li říci, ještě jansenističtějšího, do školy blízko Port-Royal des Champs. T a m četl
mladý Racine v originále dramata Euripidova, román Heliodorův
o Theagenovi a Chariklei, považovaný jansenisty za četbu mládeži
zakázanou, a mnoho jiných cenných knížek. Náboženské ovzduší
bylo u nich přísné, silně působivé, uzavřené do sebe, podobné
tomu, o němž praví Mauriac, že ještě trvá mnohde ve francouzské
provincii a způsobuje, že vzpomínka na prvé svaté přijímání bývá
prochvěna po letech jímavou slastí, ale též neurčitou bázní před
neúprosně přísnou tváří Boží. Jaký tedy div, že mladý Racine, jehož
vášnivá krev i procítající už nadání bouřily se zajisté skrytě proti
učitelům, vybočil zvesela jako student pařížské koleje Harcourtovy
s kumpány ražby La Fontainovy či La Vasseurovy! A že po krátké,
bezmála tartuffovské episodě u strýčka vikáře v jihofrancouzském
Uzésu, kdy měl mladý ctižádostivec a smělec, vtěsnaný opět do
pozvolného hledání prebendy, dost času meditovat o tom, jak to
dlužno v životě zařídit, chcete-li v současné době rychle dosíci
splnění všech svých cílů, vplul s plachtami již naplno rozpjatými
do literárního ovzduší tehdejšího dvora, kde šlo spíše o to, aby
blýskavá vlajka vlála pyšně a nad všemi ostatními, než o výčitky
svědomí a meditaci v ústraní. On, mladý arivista povahy zvlášť
útočné a nedůtklivé, jenž byl již před odjezdem do onoho desíti-
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měsíčního vyhnanství uhádl, že к rychlému postupu je nejdříve
potřeba vlichotiti se oklikou králi, a učinil prvý svůj dvořenínský
i básnický krůček Seinskou Nymfou, ódou ke královu sňatku, napsal
brzy po návratu z Uzésu do Paříže Ódu na královo uzdravení, a obdržev za ni šest set zlaťáků, poděkoval se svému mecenáši novou,
neméně pracnou básní: Proslulost k Múzám hovořící. Když téhož
roku pracuje Racine na hře: Thebaida neboli znepřátelení bratfi,
nejsou to jeho první krůčky na půdě dramatu. Již před rokem
1660 pokoušel se prý o drama o Theogenovi a Chariklei podle řeckého románu, z r. 1660 byla patrně Amasie a hned po ní myslil mladý
autor na hru ze života Ovidiova, Lásky Ovidovy, o které pracoval
patrně, jak lze usoudit z ustavičných vzpomínek na Ovidia, u svého
strýčka v Uzésu.
Thebaida je sehrána hereckou družinou Moliérovou dvacátého
června 1664 a dostane se jí přijetí velmi chladného. Dramatik,
inspirující se v této překrvavé historii o sváru mezi syny Oidipovými, na př. Aischylem, Euripidem a Senekou, vězí ještě zcela v dobových vlivech (Rotrou), třebas i v této začátečnické hře možno
najít několik veršů s nádechem už hodně racinovským, které lze
čisti ještě dnes jako »slavnou ukázku«. Leč toto drama i následující
Alexander Veliký (1665), jehož námět vzal Racine z Quinta-Kurcia,
aby do honosných veršů ztavil neslučitelnou směsici hrdinova rozletu a lásky po orientálsku unylé - Alexander ztrácí ovšem v dramatu takto pojatém svou dravost meteoru a stává se spíše mladým
monarchou, dbalým galantního Činu i slova - nemají ještě ráz
pozdější Racinovy tvorby. Jestliže je dnes čteme se stopou zájmu,
protože se nad nimi skví milované jméno, dlužno si též uvědomit,
že by nepochybně, ponechány samy o sobě, byly zmizely mezi desítkami dramat dobových, jež už dneska nejsou ani hrány, ani čteny. ,
Drama o Alexandrovi, v němž mladý autor postoupil proti Thebaidě nepochybně vpřed, mělo v své době značný úspěch, a nalezl
v něm zalíbení mladý král a všechno dvořenínstvo. Corneille, nakvašeně soudící o začátcích nového dramatika, vyjádřil se prý, že
tenhle Racine má možná nadání к lyrice, ale dramatikem za živého
Boha nebude, což znamenalo řečeno prostě: »Kliď se mi s cesty!«
Boileau, věrný přítel celého Racinova života, zaujal к svému příteli
stanovisko blahovolné, ač prý tehdy řekl začátečníkovi, příliš opojenému svým zevním úspěchem: »naučím vás nyní mořiti se nad
verši, jste tak talentovaný, že vám to nebude dlouho trvat«; pro
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Alexandra dochází také к roztržce mezi Racinem a Molierem Moliére již Alexandra zkoušel, když Racine tvrdě, bezohledně,
ačli tak možno hovořit o autorovi, kterému bývá osud díla něčím
prvořadým, přenesl svou hru z Palais-Royal do Hotel de Bourgogne, zvábiv к sobě i nejlepší Moliérovu herečku, slečnu du Parc.
V téže asi době projeví se Racinova nedůtklivost ještě jednou. Když
jansenista Nicole užije ve svém dopise o Kacířstvech pomyslných
(1665), namířeném proti Desmaretsovi de Saint-Sorlin, který se
postavil proti Port-Royalu, o dramatických autorech výrazu, »že
jsou traviči věřících duší a vinni bezměrným počtem duchovních
vražd« - poukažme mimochodem na to, že i Bossuet soudí ve svém
známém listě o profánních dramaticích a zvlášť o hercích bezmála
stejně přísně - tu se Racine brání, věda dobře, že z prostředí portroyalského Číhají a nevraží na jeho činnost, vzchopí se к žlučivému
dopisu proti port-royalským, a je tak roznícen, že by v svých Škorpivých a Často nediskretních útocích proti svým bývalým vychovatelům a učitelům jistě pokračoval, nebýt uměřeného poradce Boileaua.
Racine tehdy hledí v slunnou slávu. Učarovalo mu prostředí
divadla; jest milencem herečky Duparcové, pětatřicetileté vdovy po
herci z družiny Moliérovy, jež ztělesní postavu Andromachy. Rok
1664, rok velkého Racinova vítězství. Andromacha!
Po svých dvou pokusech dospívá posléze Racine к svému prvému
zralému dílu, kde se jeho nadání zplna zaskví. Inspirován literaturou latinskou i řeckou - (z pramenů na př. VI. а X X I I . zpěv Iliady,
Euripidovy Trojanky i Andromacha, třetí kniha Eneidy, Senekovo
drama Andromacha) -, obměňuje Racine tklivé a tragické thema
o vdově po Hektorovi a zjednodušuje mistrovsky své drama na
překypující chvíle před osudovým rozhodnutím - Andromacha,
o níž Racine předpokládá, že je spolu se svým synáčkem Astyanaktem v zajetí krále Pyrrha, zdráhá se vstoupit s ním v sňatek, je jí
se strany Pyrrhovy hroženo smrtí Asty an aktovou; Orestes, vyslaný Reky pro synka Hektorova, chová stejnou vášeň jako Pyrrhus
к AndromaŠe opět к Menelaově a Helenině dceři Hermioně, zasnoubené již dlouho Pyrrhovi a milující ho s úpornou beznadějí;
drama po hojných zdánlivých proměnách v mysli protagonistů, působících opět na dramatickou akci, končí smrtí Pyrrhovou, sebevraždou Hermioninou, šílenstvím Orestovým - a vsálá vášnivostí
svých slok novou polarisační sílu do francouzského dramatu. Toť
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ono dokonalé a hluboce prožité drama z řeckého prostředí, kde
horoucí láska mateřská a nezdolná věrnost Hektorovy vdovy, milenecké tíhnutí do slepé uličky a slepá žárlivost dospívají již
žhoucnosti a rozryvné proměnlivosti, které mohly být nazvány až
hysterií. Drama je v přísném rámci jednoty času i místa vyváženo
mistrně v rozvržení i duchovní specifické váze jednajících osob,
atmosféru prosycuje do posledního záchvěvu vírná elektřina, za
slovy i v pomlkách mezi nimi cítíte ustavičně prudký život a mnoho tajemných ozvěn, šílená láska, Šílená žárlivost, šílená bolest projevují se při tom verši napjatými jako tětiva, vybroušenými, vlnícími se oním ryzím obrysem živoucího větného gesta - víme o Racinovi, že si své verše skládal i opravoval v chůzi, že tvořil jejich
jádro, abych tak řekl, celým tělem - u nichž si pro zdánlivou samozřejmost mnohde už ani neuvědomujeme, jak byly ve své době
nové, překvapivé, závratně smělé. Euripidova nénie připomíná
starý vek, Andromacha v jeho Trojankách jest žalnou obětí, která se
spolu s ostatními plačkami novému osudu vzpírá jen zpola. K d o
by se domníval, že Racinovi šlo o »drama řecké«, nikoli o »přezpívání« starého tématu v ryze osobní poloze, mohl by zajisté autorovi vytknout leckterý anachronismus, říci též, že Racinovo drama
nemá i při hromadění ukrutenství nic z té dávné sveřeposti a osudové bezvýslednosti, kdy páni byli samozřejmě pány, otroci bez
reptání otroky, že nemá ani mnoho z kořenné a hmotnaté vůně
onoho času, kdy takovému Euripidovi vnikali lidé i věci do zraku
s celým svým tvarem, se všemi detaily, šťavnatě a jakoby po prvé.
Racine vždy skromně zdůrazňuje své putování ve Šlépějích starověkých mistrů. V jeho klasicismu, který valně nedbá o svérázný námět, v onom ustavičném soupeření s duchy, jejichž výbornost dosvědčily věky, v oné víře, že pouhý osobní tón vnese do dramatu
dosti samostatných prvků, skrze něž se drama od předchůdců osobitě odliší, bývá však, myslím, mnohem více utajené pýchy, životadárné umělecké energie a nezbytné sebedůvěry, nežli se zazdá při
četbě racinovských předmluv.
Příštího roku překvapí Racine Sudiči, komedií o třech dějstvích,
- jinak mají všechny jeho hry, kromě tříaktové Estery, pět jednání - lehce preciosní satirou na pomatené soudce a bezhlavé sudiče, kteří by prosoudili, kdyby to šlo, i nos mezi očima, plodem
prý to rozverné přátelské spolupráce s Boileauem, Furetierem, La
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Fontainem a Chapellem a cizích i vlastních zkušeností s vleklými
soudními procedurami své doby. Racine opírá se částečně o motiv
Aristofanových Vos, a též o tradici francouzskou (Pathelin atd.),
a chtěl prý svou komedií také dokázat, že by dovedl stejně jako
Corneille - s tím jsou odevždy na štíru - kráčet к úspěchu v tragedii i komedii. Předmluva ke hře, přijaté zprvu chladně a zachráněné tím, že dal později Ludvík XIV. svým veselím povel к smíchu i svým poddaným, zní místy hodně sebevědomě, jako by si byl
mladý autor zcela jist, že může rázem předčit i komickou vervu
Moliérovu. Někteří francouzští kritikové se vskutku domnívají, že
finesami, propracovaností a jemnou komičností této hry předčí Racine mnohde Moliéra, nebo aspoň, že jde o hru velmi cennou (na př.
Maurice Martin du Gard v posudku o Sudičích v Les nouvelles
littéraires 1938); proti nim stojí opět tvrzení o poměrné bezvýznamnosti této hříčky (Mauriac a j.). Sudiči mívají dosud u francouzského obecenstva úspěch; cizinec by je však stěží chtěl vidět
na scéně po druhé a též v četbě se к nim vrátí nanejvýš dvakrát,
zatím co mu na př. Andromacha nebo Fédra mohou být četbou
pro celý život.
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VARIA
Zisk české

lyriky

Vladimír Holan, Sen. Vydal Fr. Borový, Praha, 1939.
Programový kolektivismus v poesii, počínající se bratříčkováním po hospodách
a skládáním manifestů a ikonČící se výlevy co nejsoukromějších nápadů a citů - to
jsme už prožili i s příslušným neslavným koncem. Nad Holanovým Snem musíme
myslit na bohaté duchovní ovoce, jež přináší cesta zcela opačná. Mladý Barrés záměrně
vynáší kult samoty, studia a rozjímání v samotě, z níž jediné vzchází myšlenka schopná
zahrnout do sebe lidské společenství: »myslit bez lidí vede к tomu, myslit na lidi,« a to
přímo utvrzováním té myšlenky, která se zrodila v klausuře samoty. Víme, jak se tato
myšlenka krajního individualismu rozšířila u Barrése skrze rod a rodové dědictví na
kraj domova a posléze na celý národ. Avšak básníci, a snad všichni básníci velcí počínají
si v podstatě podobně, aniž si staví před sebe tuto barrésovskou thesi jako vědomý
program. Prožívají co nejhlouběji svou zkušenost individuální, jež se jim přirozeným
citem umělce pro realitu rozšiřuje v organických kruzích na širší a širší zkušenost společenství. (Přímo ilustrativní v tom smyslu je básnická cesta Březinova, anebo poesie
Zahradníčkova, jež po probojování subjektivních bolestí se rozrůstá v hymnický kolozpěv
celého národa.) N e že bych tu zastával thesi proti thesi, jen zjišťuji paradox, jaký leží
konec konců v jádře každého organismu, a tedy i v organismu díla básníkova v Čase.
Je pozoruhodné, ale s hlediska tohoto paradoxu přirozené, že právě Holan dovedl
vyslovit určitou temnou zkušenost společnou nám všem, Holan, jenž znepřístupňoval
věž své samoty až Čaroděj nicky.
V čem je podstata Holanovy hluboké osamocenosti? Nenacházíme u něho ten Široce
spájející proud, jaký tryská z elementární lásky к životu. Naopak, již po jeho básnických začátcích (Triumf smrti) rozlévá se Černá vlna předčasné desiluse a sebeživné
melancholie. (Nezapomeňme, že verše jeho prvotiny vznikaly asi ve stejné době jako
Závadova Panichida nebo Lazeckého Krutá chemie.) Plášť smrti zasahuje svou vlečkou
všechny věci i Všechno dění, takže celý život je jen jako krutě groteskní hemžení pod
horou. Jak uniknouti z tohoto bědného klopýtání od zániku к zániku, nezdvíhá-li nás
nad ně křídlo naděje a víry? Tvrdá vůle poznati je tou kotvou, kterou vrhá básník do
sebe sama. Poznati obojí břeh vědomí a zachytit se tisícerých vláken vztahů. A tady už
se rýsuje způsob Holanova úsilí, prvořadě intelektuálního. Nemůžeme-li zde mluvit
o lásce к životu, nacházíme na jejím místě úzkostlivou úctu к bytí. A v jejím jádře
hluboce vědoucí pocit ohroženosti bytí. Ukládá o ně stejnou měrou všednost, drsná
a bezbarvá každodennost narůstající do hrůzy, i neméně hrůzný vichr vanoucí sem
s oné strany. Mezi dvojí propastí, odsouzen к bytí a toužící býti, být vysloveně, přesně,
určitě a jedině, váhá i rozhoduje se Holan a vzpíná se s bezpříkladným úsilím к tomu,
aby stvořil, zachytil a v mramor zajal nějakou stálost. A toto úsilí, v němž není druha
ani pomocníka, definuje Holanovu samotu. Tady nepomůže nic než přesnost a důslednost. Smyslový vjem i myšlenka nejodtažitější jsou stejně nespolehlivé, musí být nadobro
fixovány symbolem. Holanův symbolismus je neskonale bezprostřednější a tím i složi-

42

tější než vláčně romantický symbolismus básníků z tak řečené školy téhož jména, symbolismus pohybující se na samých hranicích alegorie. Spise by mu bylo blízké čiře zduchovňující úsilí Mallarméovo. Holanův symbol nechce přenášet věci z jedné roviny
jsoucna do druhé, obrazit a vyjadřovat jednu rovinu druhou. Usiluje naopak zachytit
je přímo v té rovině, v níž je cítí, v poloze ohroženosti a oscilace na hrotu nicoty. Klíc
к pochopení těchto symbolů je ovsem skryt v hlubinách jeho vlastní trýzně, a my je
spíše tušíme podle stínu, který vrhají, podle té mezery nebytí, jež se do nich vkliňuje,
podle pláče, který jimi zřetelně zachvívá.
Sotva bychom našli přesnější výraz pro to rozkolísané chvění mezi bytím a nicotou,
pro ten základní pocit hrůzy, než jsou ty verše Holanovy, v nichž si buď uvědomuje
křehkou a strašlivou nutnost existence v Čase, existence spějící nezbytně к hranečníku
smrti, avšak stejně nezbytně temenící z jejího zázemí (»vy sestupy nesmrtelnosti na
úlohu
mne, který umírá, tou přízní rozbíjen«, báseň Probouzení z Oblouku), anebo
v nichž, prahnuv po utkvění v dokonalosti, se náhle zděsí dokonalosti příliš hotové,
znehybnělé a touží po bolestném zachvění Časnosti na té tváři příliš mramorové (»znovu
ten cudný soulad... Ale nevyčká - prose o dissonanci«, Oblouk, str. 39. »Když velký
plný jas z přebytku viní nás a schází - jen malý stín, trhlina do děje - veďme neopatrný
náraz v křehkost vnitřní vázy - tak bezvadné, že kaz jí prospěje!« Oblouk, str. 19.
»To, co trvá, brání vzniku, vzniká jen, co není...,« Kameni, přicházíš..., str. 13.
»Je-li hudba příliš Čirá, - falešný tón osvětlí ji, barvě navrátí,« Kameni, přicházíš...,
str. 39, a mnoho podobných).
Ale přesnost a důslednost, o níž jsem mluvil, nejeví se jen v tomto úsilně udržovaném krajním postavení, na němž lze myšlenkou i krví chutnat ohroženost bytí a hrůznost jeho krásy, buď příliš dokonalé nebo příliš nedokonalé. Ta se jeví především
v Holanové poměru к slovu. Nebylo u nás dosud básníka - snad jen u Jakuba Demla
narážíme mnohdy na zkušenost podobnou, - jenž by slovo pojal tak absolutně jako
Vladimír Holan, aniž by přitom do něho vkládal významy mystických ethymologií. Slovo
je mu přímo původním obrazem, vtělením, to jest živou součástí toho bytí, o něž a před
nímž se tak chvěje. N e pro svou výrazovost, také ne pro svou tradičnost, jež je přikrývá
a zmnohonásobuje zkušenostmi pokolení. Ale pro svou platnost ontologickou, jakožto
entita, přímé a neodvozené jsoucno. A zase: ne v rovině spekulace, nýbrž v rovině
přímého prožívání. Každý pravý básník cítí a ctí v slově ne pouhý materiál, nýbrž
rodný prostředek toho, co bych nazval básnickým zjevením, vlastní inspirační základnu
к tvorbě básně. AvŠak Holan v něm vidí semenitě uzavřenu skutečnost vůbec, skutečnost původní. Skládá svou poesii, řekl bych, ze slov, v nepřeneseném smyslu slova. Báseň
je mu dramatem slov, jež po sobě střílejí nejsložitějšími vztahy, rodí se navzájem
i utiskují v daném prostoru básně, odkrajují jedno z druhého kusy živých těl, aby se
vedle sebe vešla, a básník jen s námahou vráží mezi ně klíny zámlk nezbytných к výdechu. Přitom - se stejnou důsledností, s jakou Holan vidí každou skutečnost váhat
a řítit se směrem ke smrti - spěje každé z těchto slov к mlčení, v němž prodlí. Nemají
významu, nevyjadřují sama o sobě nic; mají smysl, mají osud, žijí.
Pro toto výsostné nadání slova, jak je chápe, ukládá Holan do poesie ne přebytky,
a ne mezery svého života, ale svůj život všechen. Poesie není svátek, ale hrůzná každodennost, krásná a drtivá jako osud. Nacházíme v jeho verších mnohá vzývání poesie,
odkrývající zároveň jeho tvůrčí methodu. »Zde. Zde! Leč co je zde, než Čekat na vnuknutí ?« (Oblouk, 26.) Hle, kterak znehybněl, jak rozpory v něm lnou - v sourodé

43

čekání, až znovu zneklidní - v něm myšlenka. Leč ta dosáhla ztělesnění, stala se smrtelnou. - (Co zbývá, jest jen svobodnější tíseň,« (Kameni, přicházíš..., 33). »Zůstaň,
osvobodivě tuše, - kdy pravda přijde ti,« (Kameni, 43). Nejkrásněji je vsak tento trvalý
postoj Holanův к Poesii, matce a paní jeho života, vyjádřen v podivuhodné básni v próze
»Torso« (F. Borový, 1933): »Ne, on zůstává osamělým, spoutaným a rozštěpeným vsím
tím, co v nás sladce uvolňuje spoluvědoucí. Neboť není než nutno, aby v keři hodin
stále nesl hnízdo a trpělivě čekal na ptáka zpěvu. A aby zatím mlčel a zpíval sám.«. ( A na
jiné stránce pak na na doložení toho inspiračního řetězce vinoucího se od slova к slovu
jako Čeřen na polapení jsoucna: »Pravda, takový bývá skvoucí počátek: je třeba hledati
vlnu, z těch a těch jednu, která by nám dala nalézti, kde má růže hladinu.«)
Zbývá říci, že tato Holanova samota, živená podstatně intelektuální bolestí a - zpříma
řečeno - intelektuální pýchou, pýchou toho, jenž byl vyznamenán zraněním nezhojitelným, je konec konců nejspíše předsíní vlastního díla, chemickou laboratoří obezděnou
sklem, které toho Či onoho dne bude roztříštěno. »Vše to, čím skutečnost si překáží
na pravdivosti nitra - chce ještě samotu.« (Oblouk 28.) »Pane, má tázání! Ale jsem
velmi sám - a sotva rozlišuji jas a stín, - když dny a noce vlním ke tvým oponám.«
(Oblouk 45.) Co bude potom, až na ty vzácné látky osamocenosti dýchne horký van
z tržišť, dotud jen s trpkostí pozorovaných, kde však trpí a doufají mnozí? Kde osud
se už neukládá jen dovnitř podle klíče pouze mně známého, ale stává se dějinami? Ve
sbírce »Kameni, přicházíš...« už slyšíme první bubnování zvenčí na stěny, které praskají, ale ještě kryjí. Sbírka následující z konce minulého roku pobořila všechny stěny.
Ale bylo to příliš náhlé, aby obnažený organismus samoty mohl ztuhnout v pevný tvar.
Teprve Sen...
Bylo třeba načrtnout s jednoho hlediska mapu dosavadní Holanovy cesty, neboť na
újmu svou i čtenářů nenašli jsme dosud příležitost všimnout si tohoto básníka v Řádu
již dříve. Abychom si učinili přesný obraz Holanovy poesie, musili bychom podrobněji sledovat její zavíjející se jádro, prostudovat náročnou a zcela novou formu, ukázat
adekvátnost této formy a methody Holanovy a rozlišit zdary (mezi nimiž jsou básně
z nejkrásnějŠích v nové České poesii) od ztroskotání, kde struna byla přepjata a rozkolísání upadlo v pythickou neurčitost. Bylo by též mimořádně důležité ukázat, kolik
Holanovi, zejména v Oblouku, dal Rilke ze svého zralého údobí, jak se zde jedinečné
formální i zkušenostní objevy Rilkovy a jeho počínání se slovem dostávají do těla básnického jazyka českého, čím jej obohacují a čím ohrožují. Ostatně nás tato práce jistě
časem nemine.
»Leč zas a zas ten pláč a křiky - se blíž a blíže v strasti zvou. - Před chvílí vítr
neveliký - (psán lupínkatou kursivou) - teď roste, roste a se tříští - o bývalost a o dech
příští - a obé v přízrak zamotá, - v přízrak, jenž po dláždění lysém - pohřební věnce
kutálí sem, - kde umřela má samota. - Neb před zrakem co míjí, to je - už bratrství
a jeho rod...«
Určitá fakta dalekého dosahu, která prožil Holan již jako jeden z mnoha, zalehla
do visuté laboratoře ničivou silou. Pomyslná a nervově intelektuální hrůza, která byla
základní notou jeho poetiky a jaksi metafysickou základnou jeho poesie, dostala rázem
potravu strašlivě konkretní. To, co jsem nazval úzkostlivou úctou к bytí, bylo krutě
uraženo. Slovo rodící se a zkoušené v nejzazších skrýších intelektu a obracené v nervosních prstech jako kořist alchymistického tyglíku, najednou jako dravec ucítilo krev
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srdce, zabouřilo celou bytostí, a ač ještě vždy a u Holana natrvalo zůstávajíc svébytným
útvarem existence, odnáší s sebou celé shluky nejkrvavějšího konkretna. Kdosi tu vedl
»neopatrný náraz v křehkost vnitřní vázy« tak důkladné, že se z ní zároveň v jednom
gestu vylila i bohatá nastřádaná a potlačovaná usazenina hořkosti, i ty vzácné esence úsilí
přímo řeholního, které na její účet byly dobývány. Úzkostlivé hráněné drůzy drobných
sevřených básní byly rozmetány v tříšť a jako uvolněný kyslík, jako Fénix vyletěl z nich
hluboce souvislý mohutný zpěv. Nemohu se ubránit dojmu, jako by tu třistašedesátiveršovou báseň kdosi vykřičel jedním rázem, hlasem zadrhlým slzami a třeskajícím
kletbami.
Holanova báseň - vidění půlnočního města, nad jehož mnohohlavým zmítáním jako
v hodině soudu tkví lhostejně bdělé oko měsíce - je organickým kusem, jemuž nechybí
na úplnosti naprosto nic, ani ty »kazy, jež mu prospějí«, nechybí mu na úplnosti díla
lidského, v němž anděl s ďáblem vedou spor, uvrženi pro ten případ do boje rukou
člověka, ale pokračujíce v něm na svůj vrub daleko za mezí, kterou jim vykázal záměr.
Žel. tváře obou jsou tak strašlivé; kdo z nás je od sebe rozezná?
Osnovným základem básně je několik téměř filmových záběrů z nočního města,
z jeho ulic, hospod, ložnic, jimiž se míhají tváře dívek i mužů, nevěstek, žebráků, chlipníků a babizen, cynicky líných a lhostejných chodců a grimasy umírajících, mužové
v stejnokrojích, oživlé sochy, věže a střechy a lesklý asfalt. Tato vidina neútěšná, zbarvená rozpoložením našich dnů, těká od pouhého popisu či přepisu к reflexi, od výkřiků
a trpkých úšklebků až к fantasmagorii. Je naprosto nemožné zachytit její mnohotvárnou
tvář takto schematicky a neskreslit povahu básně. Vyčísluji ji tak neobratně alespoň
proto, abych ukázal, kolikeré polohy zážitku a obrazových oblastí stěsnaly se do tohoto
řečiště odnášejícího se nezadržitelně po jezech hrůzy v tmu tak černou, že v ní až
svítá nadějí.
D o jediného prudkého toku básně, jež se neomeškává v náhlých zákrutech, které
jí Holan nastavil, jsou strhovány hlíny kalící i vzácné nápovědi ticha v poměrech tak
srázných, že pojednou v básni Vladimíra Holana, básníka, jenž doposud nejevil
viditelných známek, že by jeho poesie měla co činiti s tradicí básnictví českého, nacházíme až ony ničím na světě nezaměnitelné názvuky máchovské, které jsou ctí každého
českého básníka, ozvou-li se u něho bytostně a ústroj ně. Jsou to ty názvuky, které jako
duše kánonu střeží armádu novodobého českého verse, aby tu a tam zavzlykly jak
pramen, jenž se ohlašuje, že trvá v hloubkách a nevysýchá. (Třeba: »lze vidět mrtvých
umírání - a jiných mrtvých jedno přání«, »co s nesmrtelnem, které nedá - i věcné mládí,
mladý dech?«, »...se blíž a blíže v strasti zvou«, a zejména: »Ach, čas a obraz, obraz,
slovo« s celou tou kadencí: »Ach, Čas a obraz, obraz, slovo: - troseční právo básníkovo sbírat к nim rámy na hrázi, - na hrázi božských ztroskotání - prkýnka, která Šplíchl
sem - dar milosti svou tajnou dlaní, - zvědavý, co z nich stvoří zem... - Zem bědná,
bědná, bědná, bědná, - ale zem pouze jednou jedna.«) Jak je to český básník, kdo zde
zpívá, proklíná i pláče, kdo vrhá svůj soud, svou slinu i svou náhle rozhořelou náročnou lásku na to flórem potažené město, jehož »vrchol, starý hrad, - к pranýři poutá
řemen řeky«!
Bylo by řečeno příliš, kdybychom v tomto sopečném výbuchu nechtěli vidět ústroj nou
souvislost s Holanovým pracným a tajemným dílem předchozím. Netoliko faktura
veršová, sklad obrazů, řekl bych jeho gramatika metafor, ale i mnohé základní pocity
zůstávají autenticky totožné zejména s knihou »Kameni, přicházíš...«. Poslyšte: »Že
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vytočili krev, duní sud tragoedie« (Kameni, 77) a: »Tak ulicí jdou prázdné šaty, o které
se hádá - s vypitou nicotou snědený náhrobek« (Kameni, 44, báseň »Ta v hadrech«).
A proti tomu: »...řinčivě táhnou v hloubce klecí - porušitelné Časné věci - i ti, v nichž
duše byla kdys - na byt a stravu, duše, která - výpověď dostala hned včera - a opouštěla
už jen hmyz« (Sen, 34). A je celá řada takových zřetelných souvislostí zcela vnějších.
Avšak právě inspirační podstata této básně je zhola jiná než u všeho, co kdy předtím
Holan napsal, ba hluboce odlišná i od sbírky poslední, motivicky blízké, kde však ještě
básník hleděl přivřenými brvami intelektu.
Holanův Sen je knihou významu prvořadého. Minulá sezona nám přinesla nesčetně
příkladů, kdy se Čeští básníci zkoušeli na námětu náročném, lidsky nepochybně pro
všechny stejně otřesném, a kdy mnozí zůstali na bojišti svého marného úsilí, mnozí
musili převléci svou vnitřní podstatu, jiní pak slevit z nároků, jež obyčejně kladou sami
na svou tvorbu, a snížit rovinu. Jen velmi málo jich dokázalo, nedat se nést, nýbrž sami
pevně vésti zpěv, těžený za bratry a zpívaný bratřím. Vladimír Holan je předstihl
skokem, jakému sotva najdeme příkladu v posledních dobách. Ale to by bylo málo.
Holan celkovým pojetím Snu a hutnou, složitou formou, do níž kromě jeho metodických mnohaletých zisků vtéká i úsilí nejednoho z básníků jiných, posunul Českou lyriku
o závažný krok kupředu. Je jisté, že se к této básni budeme často a intensivně vracet.
Václav RenČ

Dva romány o dětství
Poznámky к architektonice románu
V poslední době u nás vyšly dva romány příbuzné oblasti námětové - oba, byť ne
zcela stejným způsobem, volily za svou tématickou základnu svět dětské duše, vyspívajícího a uvědomujícího se mládí. Je to původní román Karla Konráda »Postele bez
nebes« (Praha, 1939) a román »Rodný kraj« od Raymondy Vincentové, přeložený z francouzštiny (Praha, 1938). Nebude snad neužitečné porovnati je v jejich částech souběžných navzájem a touto cestou také zřetelněji ukázati na některé základní problémy
románové tvorby, jež se právě zde naskýtají.
Román Konrádův je v podstatě cosi jako kapitoly z dětské psychologie, ovšem psychologie úžasně jemné v postřehu i předvedení, jemuž tu slouží konkretní a svéprávná,
plně životná básnická skutečnost. V tomto celkovém smyslu je román »Postele bez
nebes« hodnotným dílem zření vskutku básnického. Poodhalilť nám Konrád s jasnozřivostí mnohde překvapující nejvlastnější tvář dětství, tvář, jež je tak jemná a při tom
jedna jediná společná téměř všem. Uvážíme-li neobyčejnou jistotu a ověřenost, jakou na
nás působí taková Konrádova líčení dětské psychy, líčení, jež nám jako dotykem kouzelného proutku vracejí naráz naše nej osobnější zkušenosti a za něž nemůžeme být
Konrádovi než vděčni, bude patrno, že se zde u Konráda přidružila к fabulačnímu
a obrazivému počinu básníka neméně intensivní, téměř exaktně vědecké poznání psychologa, třebas pracoval metodou intuitivní.
Je jen pochopitelné, že se Konrád v tom smyslu přichýlil ke zkušenostem dětství
vlastního. Zasadil příběhy své dětské družinky do ovzduší balkánské války r. 1912
a umístil je do kteréhosi města na národnostním rozmezí severozápadních Čech. »Román«
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však není pro »Postele bez nebes« název náležitý. Jde jen o více méně volný sled
obrazů, o nahodilý jejich výběr, nikoli o nutné a vývojové sepětí dějové. Jsou to motivy,
jež by jinde vystačily jen na funkce episodické, zde jsou však, a to právě záměrem
autorovým a zejména i jeho metodou tvárnou, povýšeny na samy ústřední motivy díla.
Hrdinou »Postelí bez nebes« í(i ten název je nepřípadný, vlastní obsah knihy nevystihuje) je kolektiv, družinka několika chlapců a sestřičky jednoho z nich, Alžbětky.
Záměrně volil autor tuto skupinku, neboť z rozličných souvztažností, jež uvnitř ní existovaly, mohl mnoho vytěžiti pro některé rysy individuální dětské psychologie. Sledujeme
družinu dětí při hře, která dá uplatniti se jejich sympatiím; ty se naráz proměnily
s vypuknutím balkánské války, která vznítila dětské mysli pachem dobrodružnosti.
Sledujeme dále drobné Šarvátky, jak se tu odehrávají na pozadí sociální nerovnosti,
kterou již pociťují chudobné děti vůči synkovi domácího, Evženkovi. Sledujeme zvídavé
potulky po okolí, při Čemž při všem jsou chlapci v neustálém střehu к ctižádostivým
vůdcovským ambicím vyvoleného náčelníka Otty. Jiné rysy dětské duše nám odhalí
vylíčení lásky dětí к dobrotivé stařence v domě a vylíčení toho, co se sběhlo kolem
jejího pohřbu. Dvěma výraznějšími dějovými pádry jsou ještě: sebevražda otce Evženkova, ředitele Marzíka, pro nepořádek v městské záložně a spor sedláka Jirmana
z blízké obce Vrbové se statkářem Vitouškem, který zradil národní věc.
Dějovost je tedy na knihu poměrně rozsáhlou nebohatá. To však přímo souvisí
s typem Konrádovy prózy vůbec. Jeho próza není zaměřena na téma jakožto předmět
epického rozvíjení, jež by se uskutečňovalo v plynulém epickém Čase, nýbrž na téma
jakožto prostředek výrazu, jakousi kostru, jež slouží jen jako materiál к vlastní tvárné
práci, která je soustředěna cele na výraz. Konrád není vypravěč - z celé knihy jen
několik stránek je napsáno prózou, jež je nesena rytmem vskutku epickým, je však
umný, vynalézavý a citlivý konstruktér prózy básnické. Od obraznosti, neustále vzněcované a neustále pohotové až к výrazu mnohonásobně metaforickému, к emfaticky
borcené intonační linii věty, к bohatě větveným seskupeninám vět a odstavců - vše to
se značně přechyluje к řádu poesie, nevplývá-li to do něho ke Škodě oboustranné. Nelze
patrně beztrestně směšovati do tak převažující míry, jako to učinil Konrád, a přetěžovati prózu funkcí do té míry jí nesouměřitelnou, alespoň pokud má tato próza ještě
nějaké nároky epické. Zaměření na výraz je u něho podřízena sama významová stránka
díla, celá organisace tématu. I groteskní živel, úrodná to půda mnohého verbalismu,
je u Konráda svou měrou zastoupen. Téměř výhradná pozornost к výrazu odváděla
autora od motivů pohybových к motivům statickým, jež jsou nosnější pro složitější
zatížení verbální. Proto také prodléval Konrád často u statické reflexe charakterologické,
u popisné psychologie. Často vyhledával jakési impulsy v podobě předmětů nebo
některých jevů (na př. hrací míč, hodiny a jejich tikot, oheň), impulsy, jež mu mohly
zavdat podnět к jakési asociativní apostrofické řadě metafor, к celému proudu,
výtrysku obrazných pojmenování. Zde, v této metaforice Často se samovzněcující je
zvláště patrné scestí Konrádova verbalismu. Vinou těchto a podobných exkursů verbální
obrazivosti je výpravná linie u Konráda Často narušována a není v ní plynulosti. Někde
se dokonce obrazivost prolíná s dějovostí, když obrazné užití přechází v sám fakt vyprávění. Jiskra obraznosti přeskakuje s episodického dějství na dějství - epická osnova
nabývá pak těmito neustálými výhonky, zachycujícími se jen v oblasti psychické, podoby jaksi rozplizlé.
Konrádův výraz přes svou emfatickou vznícenost nese konec konců stopy původu -
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rozumového. Cítíte, jak před těmito jemnými, precisními konstrukcemi obraznosti a metaforiky předcházela intensivní analysa rozumová - čtenář je nucen projiti týmiž složitými cestami za konečným výrazem, i £ozná sám jeho intelektualistické analytické zdroje.
I obrazivost Konrádova je intelektualistická - víc než u koho jiného je u Konráda ukládána obraznému pojmenování funkce definující. Je to jakási vášeň obrazné definice,
jíž se Konrád snaží dobrat pravé podstaty pocitů, jevů a věcí.
Konrád je sty lišta nad jiné uvědomělý a vytříbený. I tato přemíra, je-li jí dán průchod,
vsak v sobě skrývá nebezpečí: svádí к nalézání metafor, jejichž založení je jen slovné
(na př.: Hodiny, ti ptáci bez vratiprstů), nikoli věcně ověřitelné. Není to však ani tak
výraz sám, co působí čtenáři potíže, jako omyl, týkající se jeho funkčního začlenění do
epického rámce. Čtenářova pozornost při prožívání epického díla je v přirozeném,
neustálém spění kupředu, za plynoucím dějem: spousta retardačních a statických momentů,
s nimiž se u Konráda čtenář setkává takřka na každém kroku, jakési nadměrné a funkčně
neužitečné rozcupovávání skutečnosti působí mu však mnoho trýzně.
Podal-li Konrád svůj obraz dětství jaksi se stanoviska positivistického, je proti
tomu francouzský román R. Vincentové (v orig. »Campagne«) hlouběji zaujat duševnem a ethikou raného mládí. Vedle knihy Konrádovy působí román Vincentové
dojmem zvláště přirozeným a svěžím. Vedle umné vazby a složité konstrukce výrazové,
jak je Konrádovi vnucuje téměř nepřetržité napětí, jakási formalistická křeč, setkáváme
se u Vincentové s výrazem volně, lahodně plynoucím, bez zákrutů, záhybů a smyček,
s čistým tvarem epickým. Jak je básnická skutečnost Vincentové bližší pravdě, třebas
není zdánlivě tak dokumentární jako drobnokresebná skutečnost Konrádova! Oproti
analytickému pohledu Konrádova je pohled Vincentové synthetický, scelující, harmonisující. U Konráda je ještě mnoho odtažité pojmovosti, která skutečnosti dechu ubírá,
u Vincentové naproti tomu zachovává dějové sloveso plně svou životnou, proudnou
funkci. Dětství není Vincentové tématem programovým - je jen součástí obsáhlejšího
obrazu jejího dětského domova. Své mládí dovedla básnířka (připomeňme, že do svých
sedmnácti let byla prostou dívkou z lidu) procítit z pozdější perspektivy jako rozhodné, silné předznamenání celého života, dovedla v sobě umocnit pocit života v cosi,
co je hodno nejvyšší lásky a největších díků pro samu svou existenci. To vše proniká
neomylně jejím dílem, které může být prosté a prostomyslné, vždy však je hluboce skutečné a vydechuje onu lásku a víru, které v ně dovedla básnířka vdechnout. Proto
i »Rodnému kraji« postačují nesložité dějové obrysy - objímají však život svrchovaně
pravý a svrchovaně krásný - a proto je »Rodný kraj« dílo hodnotné a silné. Je psáno
srdcem.
Příběh hrdinky románu, mladé dívky Marie, probíhá na širším pozadí historie celé
rodiny, sídlící na najatém statku v Chaumes. Marie - sirotek - je tam se svou babičkou
pozvána strýcem, jemuž také už zemřela žena, a který má už dospívající syny, Roberta
a Vavřince. Marie si na statku u zámku dobře zvykne, její babička však právě proto
zlobně a zatvrzele odmítá zůstat. Odjíždí ze statku sama neusmířena a potom záhy
umírá. Marie žije svůj obyčejný život v práci, také ve hře s mladšími bratránky, a dospívá v dívku. Mezi ní a Vavřincem vzklíčí láska, 'a jak si slíbili, vezmou se a založí
novou rodinu na statku. Neboť starší Robert padl mezitím ve válce, a otec, hospodář,
se z této nové rány osudu již nemohl vzpamatovat.
Vincentová mohla dík vyspělejšímu věku některých svých postav dospěti к milostnému
poměru mezi děvčetem a hochem. Jako všechen život, je i láska u ní přirozeně Čistá i v ní promlouvá především duše, a její zrod v Marii a Vavřincovi je vylíčen jako náhlý,
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lehýnký, blaženě matoucí dotyk, předzvěst vpádu velikého poznání. Stejně střídmě
a jemně pravdivě je vylíčena láska mezi Robertem a dívkou Germainou, a její odumření,
když Robert na návštěvě doma utušil svou smrt v poli. Správná představa o Marii, o její
volnosti, dokonalosti a čistotě nám vyplyne ze samotných faktů vyprávění. Proto to mohou
být jen drobné poznámky na okraj, co nám blíže osvětlí její duši. Marie si uvědomovala,
co bohatství a krásných hodnot je pro duši potenciálně přichystáno na zemi, že je
dobře možno nenadále zakopnout O kouzelný kámen a náhle se před námi vztyčí některá
ze tří největších hodnot na zemi, jež jsou: Čistota, láska a krása. Marii se poštěstilo, že
potkala všechny tři. Poznávala tak objevitelskou moc duše, která si utváří látku života
a osudu к podobě své čisté touhy.
Ale i z oblastí vlastního dětství vytěžila Vincentová pravdy, které ponechal stranou
Konrád: pravdu o náboženském okouzlení dětí, o jejich prvních náboženských vzrušeních. Vidíme tu, jak »Čisťounká duše« chlapecká je uchvácena jímavostí biblických
příběhů, vidíme děti, jak přistupují к prvnímu sv. přijímání. Vincentová dobře pochopila, co pro děti znamená tato raná posvátná slavnost jejich dětství, při níž se po prvé
bázlivě cítí ovanuty dechem božím.
Vincentová nikde nenadsazuje, nic nevykrašluje. Příliš si váží pravdy života, než
aby se ji odvážila nějak upravovat. Proto snad také ulpělo leckde něco prožité zkušenosti,
co nebylo beze zbytku přetaveno ve vlastní umělecký tvar.
Máme-li tedy shrnouti své srovnání, které přes možné výtky nahodilosti přece snad
nebylo neužitečné jakožto srovnání typů: román Vincentové vyvyšuje pro nás nad
román Konrádův kromě vlastností slohových přítomnost ducha rozeznávajícího a hodnotícího, a zřetel к vědomému úsilí duše, razící si cestu к poznání života v pravdě
a ctnosti а к poznání božího řádu na zemi.
(»Rodný kraj« přeložil pro edici Katol. Liter. Klubu výborně Jaroslav Poch. »Postele
bez nebes«, vydal Fr. Borový.)
Jaroslav Červinka

Kniha o rodu a u t r p e n í svatého knížete Václava
Podle starých rukopisů přeložil a kritickým doprovodem opatřil Dr. Josef Vašica.
Vyšlo jako XIV. svazek Pourovy edice v úpravě Oldřicha Menharta s dřevoryty Antonína
Strnadla (Praha 1939).
Podávajíce zprávu o této sličné knížce, musíme předeslati několik slov úvodem,
a tím vykážeme jí místo v staré naší slovesnosti. Brzy po smrti sv. Václava (asi po
r. 932) napsal neznámý český kněz stručnou legendu monumentálních rysů o životě
a umučení knížete v jazyku slovanském. Je to tak zv. první
cesko-církevně-slovanská
legenda o sv. Václavu (dříve zvaná obyčejně Rumjancevská-Vostokova), kterou její
vynikající interpret M. Weingart nazývá také »prvním původním dílem české literatury
a prvním domácím pramenem českých dějin«. Sepsání toto mělo věrojatně sloužiti potřebám Českých ctitelů světcových. Pro cizinu byla složena krátká legenda, začínající slovy
Crescente fide, která v Německu byla přepracována, nebo spise upravena (t. j. tak zv.
bavorská redakce její). Zdá se vsak, že rychle se šířícímu kultu sv. Václava Crescente
fide vůbec nestačila - ani obsahem, ani formou - a tak si vysvětlíme, že brzy vzniká nová
latinská legenda o sv. Václavu, legenda skutečně representativní, kterou na rozkaz
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císaře Oty II. napsal kolem r. 980 mantovský biskup Gumpold. N a rozdíl od skladatele
prvních českých pašijí svatováclavských, který se vznešenou jednoduchostí rýsuje hlavní
události ze života a umučení Václavova, snaží se Gumpold oslaviti svatého knížete
a statečného zápasníka Kristova »složitou nádherou vet a rušnou dramatičností děje«,
jak praví Vašica, který právem odmítá dodnes opakovaný názor vydavatele legendy
(v Mon. Germ. Hist. V.) G. H. Pertze, že styl Gumpoldův je rozplizlý a často nejasný.
Pertz ovšem těmto věcem nerozuměl. Ve skutečnosti italský svatopisec byl vynikajícím
stylistou, jak se to zvláště jeví v předmluvě, která jest znamenitou ukázkou slovesného
umění. Legendu Gumpoldovu se pokusil přeložiti do církevněslovanského jazyka písmem
hlaholským neznámý kněz v Čechách asi kolem r. 1000 - se zdarem - a to jest tak zv.
druhá staroslovanská legenda o sv. Václavu, kterou r. 1904 objevil na Rusi ve dvou
cyrilských rukopisech prof. N. N. Nikolskij (znal ji však před sto lety již sběratel rukopisů P. M. Strojev) a vydal tiskem r. 1906. Jest v literatuře obyčejně nazývána legendou
Nikolského. Pekar byl první, který ve svém epochálním díle »Die Wenzels - und Ludmila - Legenden und die Echtheit Christians« (1906) upozornil na její důležitost
к otázce svatováclavské. Nové vydání památky spolu s Českým a latinským překladem
a významným komentářem pořídil pro jubilejní »Sborník staroslovanských literárních
památek o sv. Václavu a sv. Lidmile« (1929) znalec církevněslovanského jazyka a literární historik český Josef Vašica. Jeho péčí vychází nyní po druhé v Českém překladu
s velmi instruktivními poznámkami jako Kniha o rodu a utrpeni svatého knížete Václava.
Řekli jsme již, že legenda jest slovanským překladem sepsání Gumpoldova, slovanskou recensí jeho, a tedy není dílem původním. Podle zkoumání Vašicova jsou dvě
třetiny slovanského textu překladem z Gumpolda, »ostatek jsou dílem obměny a opravy
Gumpoldova textu podle jiných známých legend latinských, hlavně podle Crescente
fide, dílem nové zprávy čerpané z pramene nám dosud neznámého«. Vašica dále soudí,
že se zde ozývá nejspíše domácí tradice, která vzdálenému a cizímu autoru zůstala patrně
neznámá. Vskutku, jsou to celé episody ze života světcova, nebo z dějin jeho kultu, které
se zde vyskytují po prvé, nebo novými podrobnostmi osvětlují situaci zřetelněji. Uvedu
na př. jen psychologicky velmi pozoruhodné vypravování, jak světec na domluvy bratra
a velmožů »pro zrození synů stýkal se s ženou a zplodil z ní syna jménem Zbraslava«.
Vašicův výklad tohoto historicky jedinečného místa i dalšího líčení legendy o slibu
Čistoty, který potom kníže i matka jeho syna učinili Bohu, odstraňuje šťastně zdánlivou
neurčitost podání a vyzdvihuje jeho vysokou mravní hodnotu. Historika dále zaujme
vypravování legendy o pozdním pokání Boleslavovu, kdy strázní a výčitkami se očišťuje
ze svých vášní, připomínající živě aristotelskou katharsis. Bylo by možno vytknouti ještě
jiná fakta, kterých nenalezneme v legendě Gumpoldove ani v legendě Crescente fide,
a snad se zde hlásí к slovu domácí tradice.
К tomu vsak potřeba poznámku. Podle názoru Dobrovského,
Kalousek

jehož se přidržel na př.

а к němuž nyní dochází i Slavík, jest legenda Crescente fide pouhým výtahem

z práce Gumpoldovy. Pekař však vyslovil a hájil mínění opačné, podle něhož Crescente
fide byla předlohou sepsání Gumpoldova, který namnoze jen stylisticky rozvádí a upravuje Crescente fide, aniž by přinášel nových faktů. S tím souhlasí též Vasica.

Novotný

také myslí, že legenda Gumpoldova nemohla býti předlohou legendy -Crescente fide, ale
jisté nesnáze, které se přece jen vynořují při srovnání obou textů, hledí odstraniti domněním, že obě legendy čerpaly nezávisle na sobě ze společné starší předlohy, dnes neznámé.
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Nepochybně jsou zde obtíže. Legenda Nikolského jest překladem legendy Gumpoldovy, podle Pekaře a Vašíci, volně rozvádějící legendu Crescente fide jako svou předlohu, která má plus, jež z latinské legendy Gumpoldovy odvoditi nelze, ale v podstatě
se nachází v legendě Nikolského. To znamená poněkud neobvyklou situaci, jak správně
postihl Slavík, že totiž skladatel druhé staroslovanské legendy překládá text Gumpoldův
a při tom má zření к legendě Crescente fide, jež byla přece již předlohou Gumpoldovou.
Takový výklad zcela neuspokojuje.
Podle mého názoru jsou jisté tyto premissy: 1. Legenda Crescente fide nemůže býti
výtahem ze sepsání Gumpoldova. 2. Přes dvě třetiny legendy Nikolského jsou doslovným
překladem legendy Gumpoldovy. 3. Vše ostatní z legendy Nikolského, co není v textu
Gumpoldově, prozrazuje dvojí vrstvu: jednak legendární živel známý z legendy Crescente fide, jednak podání, o němž nevíme, je-li ústní nebo písemné, ale které se v známých textech svatováclavských nevyskytuje. Uvésti tyto skutečnosti v genetickou souvislost zatím dobře nelze. Předpokladem к vyjasnění otázky jest znalost rukopisného dochování legend Grescente fide a Gumpoldovy i skutečného znění jejich. Dosavadní edice
nepostačují ani užitým rukopisným materiálem, ani kritickým zpracováním.
Vašica, aby odlišil obě vrstvy, dal tisknouti vše, co není v latinském Gumpoldovi, ležatým písmem a proti svému prvnímu vydání překladu ve Sborníku provedl v textu
některé drobné stylistické změny. Překlad se Čte velmi dobře a úprava knížky je pěkná.
Druhá staroslovanská legenda nepřináší jen к životu sv. Václava nový materiál, odjinud neznámý - sám její vznik a ráz jest historickým dokladem prvního řádu pro dějiny
naší kultury a slovesnosti. Ukazuje, že po celé X. století soutěží na naší půdě církev slovanského obřadu, uchovávající dědictví velkomoravského cyrilometodějství, s latinskou
církví, jež pomalu nabývá převahy. Styk obou těchto kulturních projevů byl kladný a našemu duchovnímu životu prospěšný, když v tomto prostředí ještě ke konci X. století
mohly vzniknouti památky takové kulturní a národní hodnoty, jako jest legenda Kristiánova, duchem »slovanská«, třebas latinsky psaná, a druhá legenda staroslovanská. Ostatně
odkaz byzantsko-slovanský působí rozličně i v století XI. Teprve na konci tohoto věku
vyhasíná; tehdy jest však národ již dosti silný, aby nepodlehl jednostranným vlivům západoevropským, nýbrž přijímal je na upevněné základně kmenově kulturní pospolitosti
české, kterou pomáhaly vytvářeti v značné míře tradice velkomoravské. Renaissance jejich
za slavné vlády Karla IV. neměla ovšem trvání ani významu. Tehdy národ náš jest již
duchovně i mocensky zakotven v kulturní i politické oblasti latinsko-německé jako aktivní
podílník: má již svou Českou písemnost a národní kulturu.
Rudolf Holinka

O pramenech к českým
z archivu

Svaté Kongregace

dějinám
pro

šíření

víry

Acta Sacrae Congregationis
de Propaganda Fide Res gestas Bohemicas
illustrantia.
Prodromus. Opera Ignatii Kollman. Edidit Comitiorum Bohemiae Deputatio. Pragae,
Typis Gregerianis 1939.
Dílo, které máme před sebou, vzbuzující svým rozsahem i obsahem úctu, souvisí
s počátky historického výzkumu českého v Římě. Když totiž papež Lev XIII. otevřel
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vatikánské archivy к volnému užívání badatelům, nastal v historickém světě nebývalý
ruch: vznikaly historické ústavy v Říme, vědecké společnosti za účelem exploitace přebohatých pokladů vatikánských, množily se edice pramenů narračních i aktových, středověkých i novověkých, obyčejně pod charakteristickou značkou - Monumenta Vaticana.
Církev a její historická role obstála dobře v této zkoušce horečně hledajících dějezpytců,
jak to předvídal papež Lev XIII. - ohlašované sensace se nedostavily - zato však skutečné
historické práci se dostalo těmito edicemi z vatikánských archivů cenného materiálu,
který podstatně doplňoval a osvětloval prameny v archivech domácích, zvláště co se týká
dějin církevních. Takto věc chápal i český zemský výbor, když na radu kompetentních
badatelů posílal od r. 1888 každoročně do Říma mladé historiky-stipendisty.
Tato »česká expedice« měla především za úkol prozkoumati středověký materiál
listinný se zvláštním zřetelem к dějinám českých zemí a připraviti jej к vydání. Výsledkem této práce několika českých historiků byla edice Monumenta Vaticana res gestas
Bohemicas illustrantia, dosud o 4 svazcích, v nichž je uveřejněna v úplném znění nebo
aspoň v regestech látka povahy aktové z pontifikátu papeže Klimenta VI. (1342-1352)
L. Klicmanem, Innocence VI. (1352-1362) J. B. Novákem, Urbana VI. a Bonifáce IX.
(1378-1404) K. Kroftou.
Kdežto tato edice, jež bude v dohledné době rozmnožena o několik nových svazků,
přináší prameny к církevním a náboženským dějinám Českých zemí v XIV. století a pomáhá nám hlouběji proniknouti do duchovního ovzduší doby a chápati myšlenkové proudy, jimiž se rozličně sytí revoluční hnutí husitské, měl druhý podnik vydavatelský, na
který odpovědní činitelé, posílající českou expedici do Říma, pomýšleli také velmi
brzy, obsáhnouti materiál к Českým dějinám církevním i politickým z období restaurace
katolické víry v Čechách, jak vyšel z činnosti Svaté Kongregace pro Šíření víry a pokud
se zachoval v archivu téže instituce. Sacra Congregatio de Propaganda Fide, založená
papežem Řehořem X V . dne 6. ledna 1622, byla, jak ukazuje konstituce téhož papeže
z téhož měsíce, orgánem obstarávajícím záležitosti, týkající se obrácení na víru kacířů
a pohanů, složeným z kardinálů, rozhodujících aspoň o důležitějších věcech vždy v dorozumění s papežem. Pravomoc Kongregace se tedy nevztahovala, jak praví Kollmann
»ad ecclesiae iam institutae r e g i m e , ad quod cancellaria et camera apostolica pertinent,
sed ad alteram auctoritatis pontificiae partem, quae haereticorum infideliumque conversionem respicit...« Písemnosti, z této její funkce nakupené, jsou přehojným pramenem
zpráv o náboženských a církevních poměrech v zemích protestantských a také ovšem
v Českých zemích, kde právě počátky usilovné obnovy katolicismu po bitvě na Bílé hoře
jsou pevně spjaty s rozvíjející se činností Svaté Kongregace de Propaganda Fide. Pochopí
se, že z písemností v jejím archivu nashromážděných Čekalo se právem objasnění různých, nedosti známých situací z této pohnuté doby českých dějin, které nedovedl poskytnouti materiál v domácích archivech světských i církevních.
S těmito nadějemi a za noblesní blahovůle rozhodujících vatikánských kruhů začali
čeští badatelé pracovat v archivu Kongregace v březnu r. 1891 a skončili svůj úkol
v květnu 1903. První z Čechů, kterému se dostal tento materiál do rukou, který nejdéle
v archivu pracoval a tomuto úkolu se věnoval s houževnatostí nevídanou a s odbornými
znalostmi nejobsáhlejšími, byl Hynek Kollmann, autor publikace, o níž referujeme.
S pomocí několika dočasných spolupracovníků podařilo se mu ve vytčeném období prozkoumati všechna akta Svaté Kongregace de Propaganda Fide, mající nějaký vztah
к věcím českým, od jejího založení až do r. 1800.
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Když byl výzkum dokončen, připravoval Kollmann materiál do tisku, obdržev již
dříve svolení prefekta Kongregace kard. Ledóchowského, ale tu se vynořily nesnáze,
o nichž nám názorně vykládá v úvodním slově к publikaci vydavatel její ředitel Archivu
země České Dr. Bedřich Jenšovský. Bylo zásadně stanoveno, aby akta z prvních pěti
let působnosti Kongregace (1622-1626) vydal a předmluvu к celé edici napsal
Kollmann. Veliké množství materiálu z tohoto období (464 čísel) vyžádalo si, aby
pětiletí bylo rozděleno do čtyř částí. První část prvního svazku, obsahující 88 Čísel
začala se tisknouti r. 1908 a byla dokončena r. 1911. Edici tu opatřil Kollmann četnými
a obsáhlými poznámkami, jež jsou namnoze učenými exkursy. Současně začal psáti
předmluvu, kterou pojal v duchu celého svého snažení velmi důkladně a také jistě
z dobrých důvodů. Poněvadž takovýto ediční podnik byl svého druhu jediný v evropské vědě a ukončení jeho přesahovalo daleko síly jednoho badatele, rozhodl se Kollmann,
že v předmluvě vyloží vše podstatné o archivu instituce, aby posloužil budoucímu studiu
a dal pevný základ к pokračování a dokončení celé edice. Není divu, že při Kollmannově
svědomitosti a úzkostlivé kritičnosti práce taková postupovala jen zvolna. Rozumí se,
že při tom vnikl hluboce do dějin a složení archivu, a tím i do dějin instituce samé
a seznámil se přípravnými studiemi dokonale se snahami a cíli novodobého katolicismu
nejen v Českých zemích. Konečně r. 1923 bylo dohodnuto, aby ona první část prvního
svazku Akt, obsahující 88 čísel, vyšla bez předmluvy, která mela tvořiti zvláštní svazek
o zvláštní paginaci. A tak téhož r. vyšla Acta Sacrae Congregationis de Propaganda Fide
Res gestas Bohemicas illustrantia, vol. I. - že předmluva к edici dotištěna teprve nyní,
toho příčinou byla těžká nemoc Kollmannova, která ho v posledních letech po amputaci
nohy namnoze upoutala na lože. Přes to však s pomocí svých přátel pracoval dále
s bezpříkladným sebezapřením a svou předmluvu - Prodromus - v podstatě dokončil,
ale již nespatřil ji v rouchu knižním. Zemřel zajisté 22. června 1938. To jest historie
Kollmannovy publikace.
Z hořejšího již vysvítá, jaký jest její obsah. Přidáme к tomu ještě několik slov
informativních - recensovati takovou práci prostě nelze, neboť Kollmann neměl a nemá
soupeře v znalosti věci, o níž píše.
V úvodním slově к publikaci, jak již řečeno, vypravuje Jenšovský o osudech jejích
a stručně dotýká se výzkumu v archivu Kongregace. Pak následuje úvod Kollmannův
a osm kapitol nestejného rozsahu. V první vykládá o založení a pravomoci Kongregace,
v druhé o způsobu jejího úřadování, v třetí o činnosti hodnostářů kanceláře a archivu
Kongregace. Čtvrtá kapitola, jednající o archivu Kongregace, jest nejobsáhlejší a zůstane
na dlouhou dobu bohatým zdrojem poučení historikům, kteří budou pracovati s tímto
materiálem. Kollmann věnuje zde zvláštní studie jednotlivým částem archivu, které
vznikly ze způsobu, jak Kongregace úřadovala a do dnešního dne úřaduje. Jsou to:
I. Acta S. Congregationis, obsahující především akta jednotlivých kongregací generálních; aby totiž kardinálové a preláti, kteří byli podle nařízení zakladatele členy Svaté
Kongregace, pojednali o věcech, týkajících se Šíření katolické víry, scházeli se každý
měsíc třikráte (jednou v paláci papežově a dvakrát v domě nejstarsího kardinála). Tyto
jejich schůzky sluly »congregationes generales«, jednalo-li se před papežem, tedy »congr.
gener. coram Sanctissimo«. II. Congregazioni particolari, zahrnující akta došlá kongregacím partikulárním. Když totiž záležitost, přednesená v kongregaci generální, byla
takové povahy, že Kongregace o ní nemohla nebo nechtěla rozhodnouti, byla svěřena
dvěma nebo několika kardinálům Svaté Kongregace, aby bedlivě ji uvážíce, podali o ní
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zprávu některé příští kongregaci generální; schůzky určených kardinálů pak se nazývaly
congregationes particular es. Některé z nich byly stálé, na př. pro české věci (congregazione particolare sopra le materie di Boemia). III. Udienze di Nostro Signore, obsahující akta ze slyšení u Svatého Otce. IV. Lettere originali riferite, t. j. listiny došlé,
o nichž bylo referováno Svaté Kongregaci na kongregacích generálních. V. Scritture
riferite nei сongressi, zahrnující došlá akta, o nichž jednal kardinál-prefekt Kongregace
se sekretářem. VI. Lettere della S. Congregazione, listy Kongregací poslané, a konečně
VII. Miscellanea, rozmanitosti písemné různé provenience. Kapitola tato jest zároveň
základní studií o novověké diplomatice kuriální. O tom, co dosud bylo vydáno z archivu
Kongregace a jakým způsobem jest pořízen první svazek edice Akt, pojednává se v kap.
VI. a VII. V poslední kapitole utřiďuje se látka, obsažená v prvním svazku - vidíme,
že je to materiál rozličný a historicky velmi cenný. Zvláště dvě themata vynikají: spor
řádů kolem Karlovy university a jednání pražského arcibiskupa, řádů a Kongregace
s českými králi a českou komorou o restituci církevního zboží, rozchvacovaného od
počátku válek husitských. Doslovem Kollmannovým o vnější historii výzkumu v archivu
Kongregace a důkladným rejstříkem osobním i věcným uzavírá se publikace.
Vše je psáno krásnou latinou, kterou Kollmann ovládal způsobem v dnešní době
vzácným. Každé jeho tvrzení je podepřeno citáty z původních pramenů, jež se rozrostly
namnoze v hotová kritická pojednání. Učenost takřka benediktinská a neslýchaná
oddanost studiu znamenitě osamotnily Kollmanna v naší době rychlých a výnosných
kariér t. zv. vědeckých. Zajisté к prospěchu České vědy a ke cti jeho jména, jež zůstane
trvale spjato s badáním o dějinách Svaté Kongregace pro šíření víry.
Nemohu skončiti tuto zprávu, jež se stala zároveň vzpomínkou posmrtnou, abych
nevěnoval aspoň několik slov osobnosti Kollmannově. Když jsem ho navštívil naposled,
zastihl jsem ho v zápase s prací i se smrtí - vita hominis militia super terram. Nicméně
vítal mne stejně laskavě jako jindy a mluvil s onou přesností dikce, jež byla obvyklá
u tohoto znalce latiny a italštiny. Jindy ovšem rozhovořil se - sub rosa - o různých
zjevech českého světa historického a ostrým sarkasmem stíhal omyly a neinformovanost
domýšlivých adeptů vědy i některých jmen uznávaných. Byl důsledným nepřítelem českého realismu a věděl leccos zajímavého z boje o Rukopisy. Tenkráte vsak vzpomínal
svých začátků, svého pobytu v Římě. Cítil jsem, jak v tom vypravování ožívají všechny
sny jeho mládí a seskupují se znovu kolem onoho Centra, kde ztrávil léta v radostném
studiu pozůstalosti strážců katolického Řádu a Humanity - jemný odstín nostalgie kladl
se na výraznou tvář starého učence a smutek padal na jeho slova, doznívající v zešeřeném
pokoji...
Rudolf Holinka

Píseň о pšeničných

polích

V románové knihovně »Luk« vychází právě kniha, která je z mnohého důvodu
vzácným příspěvkem do naší překladové literatury z venkovského života. Je čerpána
z maďarského selského prostředí a jejím autorem je Maďar Móra Ferenc (»Píseň pšeničných polí«, Novina, Praha). Román je zajímavý především novým, zejména u nás
neznámým pojetím venkovského realismu. Nic se neidealisuje, nepřikrašluje, nepěstuje se
tu mystika půdy, nehoruje se ani zastřeně o vznešenosti selství, jak jsme toho svědky ve
výhoncích našeho ruralismu; a na druhé straně se tu nenanášejí křečovitě, násilně
a nepravdivě stíny. A snad právě to je důvodem, že zamyslíte-li se nad takovým Matějem
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nebo Ferencem, řeknete: ano, tohle je sedlák. A nad takovou Rozou nebo Etel: ano,
to je selská žena. A víc: jsou to skutečné selské typy, je v každé z těch postav (a zejména ve staré dvojici, Roze a Matějovi), co je v sedlákovi nejtypičtějšího, nejvrozenějšího, nejselštějšího.
Tím jsme řekli dost o psychologii postav. Pak je tu ještě psychologie příběhu. Nemýlím-li se, je tu básníkovou touhou ukázat jediné: že je třeba shovívavosti к tomu,
čemu se říká ideje, a zejména k lidem. To je právě jádro příběhu ženy, která byla příliš
dokonalá, tak neúprosná ve své dokonalosti, že tuto dokonalost požadovala i od jiných,
ba přenášela ji na jiné, a to tak, že ztroskotala při prvé konfrontaci se skutečností;
a vrchol paradoxu: tato skutečnost nebyla skutečností, nýbrž zdáním. Je tedy třeba
shovívavosti zejména к lidem. Mórova shovívavost povznáší Člověka, poněvadž konec
konců za ní cítíte (i když opět zcela nenásilně) cit křesťanský. A tak, jako tu tušíte
odsouzení toho, co bychom mohli nazvati dokonalostí světskou, lidskou, tak se na druhé
straně setkáte s tušením a náznakem dokonalosti křesťanské. Ta dokonalost lidská je
u ženy (Etel); dokonalost křesťanská u muže (Ferenc) ; dokonalost, ukázaná ovšem záporně, dokonalost nenaplněná; a toto nenaplnění zanechává osten, i když je to osten
proti lidskému rozumu, a konečně i osten neoprávněný. Dvojitost básnického vidění
můžeme právem pokládati za sílu knihu.
Pak je tu stavba díla. Struktura v pravém slova smyslu mistrná. Najde se málo děl,
v nichž by bylo všechno tak zharmonisováno, v nichž by se příběh tak vázal s příběhem,
i když to zprvu nepozorujeme, v nichž by všechno tak rostlo a košatělo. A to neplatí
jen o stránce skladebné, ale i o příběhu samém. Vše, co chce autor ukázat, ukazuje
dějem; nikde se tu neřeční, nikde se nezaujímají morální postoje. Děj proudí jako řeka;
a podíváš-li se blíže, uvidíš, že se v té řece nezrcadlí jenom vnější podoby lidí, ale
i jejich vnitřní tvář, celé jejich nitro. A básník vypravuje, Široce plyne proud jeho příběhu, vše je tu tak křehké, tak přirozené, prvek realistický se neznatelně mísí s prvkem
legendárním a s humorem, o němž nemůžeme říci, ani že je jemný, ani že je obhroublý,
ale který tne vždycky do živého.
L. J.

Výtvarné

umění

Bývalo v oblibě dívati se na výtvarníka jako na nositele všelijakých ideí a přehodnocovati práci uměleckou. Věřilo se, že umělec má být průkopníkem (pokroku ovšem)
a jako takový nemá se starat tolik o své umění, jako spíše hledět, aby skrze umění pomáhal vybojovat nějaká vítězství na jiných, umění Často velmi vzdálených polích.
V těch dobách nebylo umění jen věrným zrcadlem prudkého vření veřejného, ale
samo přispívalo měrou znamenitou к obratům a převratům. Že ovšem na takových cestách bylo zbaveno všech podstatných známek pravého umění, může jen rozmnožovati
bolest nasi, až v úplnosti uvidíme, kolik sil bylo zmařeno a kolik jalových let nenávratně už pohltil Čas.
Proto bude dobře, všímati si všech umělců, kteří přes léta neúrody uchovali všechny
nebo alespoň některé znaky řádu výtvarného.
V podzimním období roku 1939 mohli jsme zaznamenati tři významné výtvarnické
události. Byly to výstavy malířů Jana Slavíčka, Vlastimila Rady a Jana Zrzavého.
Jan Slavíček vystavoval v Topičově saloně Oleje a kresby z Čech a Itálie. Malířův
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zájem soustředil se vsak především na náměty zcela jednoduché: zátiší s ovocem a sklenkou vína, rozkrojený meloun, ryby na stříbrné míse. To nejsou velkolepé malířské
úkoly; postačí však к tomu, aby malíř zkusil, kolik je pravdy v poučce, že není už
malířství. Viděli jsme, jak se Slavíček vhroužil do hloubky barvy a tvaru svých
prostých modelů s takovou vášní, jako by se chtěl bezpečně přesvědčit, že lze ještě býti
malířem. Pod tímto prostým násilím srdce, hnaného v úzkosti к rozuzlení otázky života,
prolomily se všechny umělé přehrady. Slavíček vynesl na světlo boží znovu krásu a slávu
věcí stvořených. V tom lze spatřovati největší klad jeho podzimní výstavy, jež má pro
budoucnost českého malířství význam snad rozhodující. N e nadarmo připomíná se v předmluvě katalogu Slavíčkovy výstavy Karel Purkyně. Slavíček skutečně je schopen i hoden stavěti na tradici staršího českého malířství, porušované a v nedávné minulosti
úplně přervané samolibostmi všeho druhu. Slavíček je malíř a nic méně; jeho výlučně
malířský zájem vyvedl ho ze zmatku doby a přivedl tam, kam podle přirozenosti malíř
patří: od programovosti к malířství.
Vlastimil Rada uspořádal v Alšově síni Umělecké besedy výstavu ilustrací к Jiráskovu románu Proti všem. Střetl se tu ilustrátor s malířem ve prospěch malíře. Nejsou
to už až na menší výjimky kresby nějak závislé na literární předloze. Vypravěče a malíře spojuje sice námět historický, ale pravé hodnoty epické lze znamenati jen v díle
malířově. Je dobře známo, jak umí Rada kreslit všelijaké postavy z lidu a humorné
scény všeho druhu ze života nižších a středních vrstev. Zde postaven byl před úkol
složitější a těžší. Za pomoci velké zkušenosti krajinářské vytvořil davové výjevy silné
a komposičně ucelené, v dějinách malířství historického (a řekněme i monumentálního)
nevídané. Jsou to obrazy svrchovaně prosté bez přikrašlování historickými rekvisitami
a bez potměšilé tendence. Menší obrázky, kreslené s nestrojenou, upřímnou vážností,
lze zařaditi mezi nejlepší České kresby.
V téže výstavní síni vystavoval v prosinci malíř Jan Zrzavý. Plachý snivec a tulák,
autor tolika neuvěřitelných vidění dalekých krajin, maloval letos doma v Čechách.
Často se nám zdálo, že jeho starší malby z ciziny poznamenány jsou nejistotami Špatně
ukrývanými v efektní technice. Když jsme však letos viděli soubor obrazů Zrzavého
z Čech, poznáváme, jak málo falše bylo v této Čisté a na výsost malířské duši. Sotvakdo
vidí krajinu Českou v tak zářivé čistotě jako Zrzavý. Jsou to sice jen drobné motivy:
kaplička, sklípek, pumpa, ale v nich se Zrzavého umění nejčistotněji odráží. Jeho vetší
krajiny už nabývají pošmournosti a jsou jaksi kusé. To by mohlo býti dostatečným
důkazem, že Zrzavý je lyrik.
Vedle vášnivě malířsky zaujatého a z plnosti síly radujícího se Slavíčka stojí tedy
Vlastimil Rada jako rozený malířský epik, Zrzavý jako lyrik. Kdežto poslední jsou malíři od počátku přesvědčenými, Slavíček si musel svou jistotu prudce vybojovat. Sluší zmíniti se také zvlášť o velké sociální akci Národního souručenství, které na
sklonku roku 1939 uspořádalo radu výtvarnických výstav pod heslem Národ svým výtvarným umělcům. Cílem akce bylo seznámiti širší kruhy se současným českým uměním výtvarným. Výstavy obeslali všichni významnější umělci z Čech a Moravy. Hmotný
i propagační úspěch akce byl pozoruhodný.
Zmínky zasluhuje posmrtná výstava Bohuslava Kozáka, opravdového a poctivého dělníka umění, anonymní Šumavské keramiky na výstave Krása v lidové práci v Topičově
saloně a Arno Naumana lavírované kresby na členské výstavě Hollara v Obecním domě.
Břetislav Štorm
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