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F r a n t i š e k

L a z e c k ý

S T U D N A V SELSKÉM

DVOŘE

(Šesti kresbami vyzdobil a obálku navrhl A. Strnadel. Upravil Břetislav Štorm. Stran 168. Brožov. K 24'—.)
„»Studna v selském dvoře« je cyklus básnických povídek, jež jsou svou formou snad nejblíže
prózám
Jakuba Demla. I zde, jako u Demla, je hlavním znakem
díla hluboká a zduchovělá
zakořenénost
básníkova do rodné půdy domova a do živé tradice rodové. 1 zde nejvlastnéjsím
námětem je úpění
a jásání duše, deroucí se z tmy skrze požehnání
bolesti a lítosti k úsvitům pravého života v pravdě
a v Bohu... Ač jde o několik próz, řekli bychom spíše, že jsou to kapitoly
jakéhosi
svérázného
duchovního románu"
V. Renc.
Stranou všech výtvarnických směrů i m ó d stojí grafické dílo arch. Břetislava Štorma. Kolikrát jste se už setkali s jeho přesně komponovanými výzdobami knih, jejichž promyšlené úpravě se už po léta věnuje. Volbou motivů, braných často z heraldiky, snahou o přísnou stylisaci, vzdálenou vší ílustrátorské líbivosti, jako
by navazoval Štorm na zásady gotického kreslířství. Pro milovníky Stormova iluminátorského umění vydali
jsme v omezeném počtu 500 výtisků výbor z jeho grafického díla

KNIHA KRESEB BŘETISLAVA ŠTORMA
(Úvodní slovo napsal Karel Schwarzenberg. Dvoubarevný tisk. 107 (I; str. s tříbarevnou přílohou. Brož. K 30'-.)

Obě knihy koupíte u svého knihkupce nebo přímo
v n a k l a d a t e l s t v í „VYŠEHRAD", Praha II, Václavská ulice č. 12

František Lazecký
TY O MÉ BÍDĚ VÍŠ
Ty o mé bídě víš, ó dobrý Bože můj,
též o mé bolesti a převeliké nouzi
tam dole v srdci mém, které se ještě vzpouzí
tobě se pokořit a přijmout úděl svůj.
Tys pastýř předobrý, jenž chrání ovce své,
tebe čas poslouchá i drsní větrové
a krásu tvoji má bodláku rudý štět,
ty hloubku moří znáš a určils ptáků let,
radostí lidu jsi a světlem v beznadějích,
národy sčetl jsi, i dny a skutky jejich
a znáš i počet hvězd i spadalého listí,
náš sen a všechno to, kams prostřel oblohu,
jen já ti sebe dát dnes vroucně nemohu.
Ty, který všechno víš, před mstou a nenávistí
dnes ochraň srdce mé a v něm se ubytuj,
a vezmi vše, co mám, a na svém ohni spal,
vše, nač jsem pyšný byl a co jsem včera znal,
co někdy budu mít a ještě budu znát,
bych jednou láska jen moh k tobě zavolat:
Ty o mé nouzi víš, ó milý Bože můj,
však co je bída má, když ty jsi v srdci mém
i světlo jediné ve světě rozpuklém!
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TY O MÉ SLÁVĚ VÍŠ
Ty o mé slávě víš, ó dobrý Bože můj,
též o mé radosti, jež stala se mou skrýší
po dnech, kdy nezbylo než hoře dopít číši
a nežli řekl jsi: Teď v ní se ubytuj!
Ty bědu jsi mi dal, kterou jsem v pole žírná
a v zlatonosných řek toky měl proměnit.
Tu léta oral jsem, než její obět smírná
k nebesům vznesla se ve vůní plavých žit.
A vzmachem obrovským jsem zasel stráně holin,
nedbaje křiku těch, kdož smáli se mi z dolin
a zlákat chtěli mne k svým vlastním krajinám.
Zato dnes v sedle hor, kde bílý statek mám,
bratrstvím slunce je můj tvrdý úděl zmařen,
vítr, jenž v listí bdí, zve mě tu hospodářem,
běl měst i stáda vsí a všechno, co tu zřím
dokola přes obzor mým je teď poddaným:
v praskotu poledním lán zrajících už pšenic,
stan sadu prostorný se švitořením pěnic,
když voli rohatí za jitra jedou z vrat
a smíchu dívek je plničký vinohrad.
Tu svitky plátna mám a koše plodů zlatých,
mně svítí stodol řad i sýpek vrchovatých,
mými jsou písně trav i těžké žalmy vod,
rod ptactva veškerý a mračen chorovod,
vysoká letní noc s hvězdami, které hoří
na dosah ruky mé, a mé jsou ryby v moři
a všechno na zemi národů hemžení.
Mám vše, co vidět je od hvězdných brlení.
Však stůl mám s trnožem a na něm vína džbán
s chlebem a medem je pro hosty přichystán,

mám slunce plný dům jak jitro v neděli
a hovor bez hněvu tam vedu s přáteli.
Vínem a ovocem zde hostím staré druhy
a o zlech minulých z nás nikdo neví již,
neboť ty nad námi jsi sklenul oblouk duhy
a nad tím bohatstvím sám, dobrý Bože, bdíš.
Proto, že radost mám, ó dobrý Bože můj!
Proto, že tebe mám, ó dobrý Bože můj!

Karel Schulz
TVÁŘ

NEZNÁMÉHO

V době, kdy jsem tak nesnesitelně trpěl nespavostí, stávalo se
mi velmi často, že k ránu, již omámen drogami a únavou, vídal
jsem pod zavřenými víčky v neurčitém polospánku a polobdení
vždy téhož cizího muže, který se tam někde procházel nočními ulicemi. Jeho tvář se nikdy neměnila a nebylo lze z ní vyčíst nic, ani
radost, ani žal, ani očekávání, zlobu či lhostejnost, byla to nepohnutá, ostře řezaná tvář, jejíž klid byl tak ztrnulý a hluboký, že
to až někdy na mne působilo dojmem masky. Byla to však živá tvář,
byť snová a tento muž se vracíval do mého těžkého polospánku tak
pravidelně, že někdy, víc než na spánek, jsem čekával na něho,
neboť právě on mi tak těžce získané usínání přinášel; jeho příchod
byl znamením, že brzo snad usnu a on byl posledním, co jsem si
uvědomoval hasnoucím již zábleskem vědomí. Musil jsem ovšem
vždy, než se mi objevil, Čekat velmi dlouho, často až do svítání.
Ale přicházel.
Nejprve jsem viděl vystupovat v mlhách jakýsi dům se čtyřmi
řadami oken nad sebou, chodník a zamčená domovní vrata. Takových činžáků je v Praze na sta, ale tento dům i pří své naprosté
uniformitě hned na první pohled probudil dojem něčeho neobvyklého, zvláštního a podivného. Byl zcela podoben ostatním, i jeho
architektura byla stejně ohyzdná a secesní, jako u všech, stojících
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s ním v jedné řade, a přece jsem hned věděl, že to není jen tak
obyčejný dům; proč, to nemohu říci, neboť ještě dnes to nevím a již
se to patrně nedozvím. Domy, které se nám někdy objevují ve snu,
obyčejně bývají buď takové, jaké jsme už kdysi viděli a které nás
tedy vracejí na místa už jednou prožitá, nebo opět jsou to domy
všelijak fantastické, pokřivené, příliš vznešené a opět příliš mrtvé
a hrůzné, které nás uvádějí na místa, dosud nikdy v životě nevídaná;
zkrátka vždy jsou to domy zvláštní a neobyčejné, kolem nichž se
pak lehko spřádá další dobrodružství snu a jichž okolní scenerie, ať
již jde o dům nad vodou, o dům dětství, o dům mnoha neštěstí či
o dům příštího domova, vždy je již přizpůsobena. Ale toto byl dům
svým vzhledem naprosto všední a nudný, přímo protivný a jeho
okolí bylo blátivé, kalné a plné sazí. Nic zvláštního jsem zde nemohl čekat a pouze to, že nikdy jsem v takovém domě nebydlil, že
se mi objevoval jen v mlhách snu a že jsem podvědomě byl přesvědčen o jeho neobyčejnosti, blíže nedefinovatelné, mne nyní donutilo, abych se o něm tolik rozepsal.
Sotva se mi však jeho obraz objevil (ne vždy stejně jasný), zadíval jsem se ihned na domovní vrata, která se zakrátko začala
otevírat a již z nich vyšel onen muž, vždy stejně oblečen. Mohl bych
ještě nyní přesně popsat každou část jeho úpravného obleku, jeho
vkusnou vázanku, šedý plstěný klobouk a šedé jelení rukavice,
které si rozvážně a pomalu oblékal. Pak vykročil a já nemohl jinak,
než ho stále sledovat, kterak bloudí z ulice do ulice, přes náměstí,
a není to pouhá noční procházka, vím, že něco hledá, po něčem
pátrá, něco sleduje a jeho cesta má zřejmě zvláštní a skrytý, tajemný
účel, který bych se rád dozvěděl. Jde tichými ulicemi, míjí všechny
příležitosti k zábavě a k rozptýlení, nevšímá si názvů nočních barů,
často velmi koketních, hezkých a lákavých, nevšímá si prostě ničeho, a jen, když už je patrně velmi unaven, zastaví se v jakémsi
automatu na černou kávu, kde sedí mezi šoféry, pijícími teplé pivo
a hrajícími v karty. Pozorně sleduje jejich hru, je zde ticho a jen
chvilkami projde vyzáblá postava cizí ženy, která přistoupí k některému z hráčů, dá mu zmačkanou bankovku do hry a opět odchází k parkům, k tovární ohradě, ke krátkému milování a jen na
okamžik nám zacloní oči před esem neštěstí, neboť ona miluje svého
hráče, ano, ona to nosí z lásky.
Tento cizí muž se tak vytrvale objevoval v mých těžkých dřímotách, kdy ztrýzněn nespavostí a ohlodáván jejími mučivými
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hodinami, převaloval jsem se na lůžku, vstával jsem, kouřil, četl
a uléhal a opět odcházel pod sprchu do koupelny a opět na lože
a byl sám sobě tak groteskní touto předepsanou hygienou a svým
zbytečným úsilím, až jsem opět raději vzal větší dávku uspávači
drogy a nyní jen čekal - - -tedy tento cizí muž, vždy týž, se svou
nezměněnou, ztrnulou tváří, se mi tak pravidelně vracíval, že někdy
jsem byl v pokušení ho opravdu vyhledat za světla. Ale ve dne
bychom si asi nebyli měli vůbec co říci a snad bych ho ani nebyl
nalezl. Snad se měnil v úředníka s menším platem, v obchodníka,
který nemá štěstí, či v kohokoliv jiného a toliko v noci odcházel
na svou tajemnou výpravu, jejíž sledování mne vždy tak unavilo,
že jsem usnul dříve, než on došel, nebo se vrátil. A tak jsem se
stále nemohl dozvědět, proč protoulává své noci, když jistě ráno
se musí opět vrátit do svého obvyklého života a denního zaměstnání.
Pracoval jsem tenkráte velmi pilně a právě má vysilující práce,
s kterou jsem musil být do určité, předepsané doby hotov, přivodila
můj těžký stav naprosté nespavosti a je tedy jasno, že jsem měl jiné
zájmy a jiné starosti, než chodit ve dne ulicemi a hledat muže, jehož
vídávám jen v omámení a ve snu. Byl mi pouze druhem za svítání,
v nejhorší hodině, jaká se kdy prolne v řádu času, v hodině, kdy
není již tma a kdy není ještě světlo, v hodině, která je pouze na
orloji nemocnic, sebevrahů, hlídek a lidí podobně nemocných, jako
jsem byl já. Byl mi věrným a dobrým společníkem, nosil mi spánek
a jeho příchod vždy mi byl úlevou. Nevyhledával jsem ho tedy ve
dne, věděl jsem, že sám přijde, až bude jeho čas, ale přece jen jsem
na něho hodně myslíval. Neboť jeho tvář rozhodně nebyla vytvořena nějakou halucinací, nikoliv, to rázně popírám, byla to skutečná, pravdivá, lidská tvář, kterou jsem sice nikdy předtím neviděl, ale která byla opravdu životná, byť se nikdy neměnila, byť
jsem si z ní nemohl nikdy nic přečíst a byť se někdy až podobala
masce. Ale byla tak do mého snu zarýsována ze skutečnosti, že bych
mohl ještě nyní na ní přesně popsat každý sval, barvu očí, vykrojení rtů, klenutí čela a hladký účes vlasů, tvar uší, brady a nosu,
vystouplé lícní kosti, úzké líce. Jeho podoba se mi tak přesně
vtiskla do paměti, jak to může být jen u někoho, kdo je denně pozorován. Nebyl to přízrak, byla to skutečná tvář.
Co dělal? Nic, než co jsem už napsal: chodil ulicemi. Ne, nebylo mi to směšné, sám dobře znám takovou bolavou potřebnost
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toulání, mnoho jsem se tak kdysi nachodil, pohlédl na mne cizí
člověk, zaštěkal na mne pes, vráželi do mne a odháněli mne, šel
jsem přitisknut ke zdi ulice, a všechno ponesu s sebou až k hranici
svého života a nevím, který z těchto obrazů se mi vynoří v poslední
hodince. Ale já nikdy nebyl tak dobře oblečen a vždy mne lákala
za noci osvětlená místa. Jeho cesta byla asi naprosto jiná. Prochodil tak celé noci, zatím co já usínal, stále tak bloudil, hledaje
cosi, co jsem se nikdy nemohl dozvědět a pohrdavě míjel všechna
místa, kde Člověk jeho vkusu, věku a elegance se mohl vesele rozptýlit a pobavit. Nevšímal si ničeho, než svého hledání.
Posléze má práce byla skončena a já si mohl odpočinout. Protože kromě jistých, celkem zábavných poct, jsem získjal i mnoho
peněz, dopřál jsem si nejprve léčení v jakémsi malém horském
sanatoriu a pak jsem odjel na čas do ciziny. Poznal jsem tedy
různá království a jejich poklady, výstavnost dalekých měst a odlesky moří, někdy jako bohatý cestovatel a jindy opět jako ve
vyhnanství. Poznal jsem místa, na nichž se jistě zjevil Bůh a byl
jsem v krajinách tak pustých, že jen ďábel se tam nenudil. A zatím
jsem již myslil na novou svou práci a nemohl se utěšit touto podívanou. Žil jsem tenkráte životem velmi pilným, pracovitým, ale
neuspokojeným. Často se schylovalo ke mně všelijaké neštěstí a má
slabost byla nesmírná. Samozřejmě, že na onu tvář jsem dávno
zapomněl. Byla mi také naprosto nepotřebná, spal jsem již dobře
a zbývalo mi vykonat ještě mnohé, do Čeho vůbec nepatřila. Myslil
jsem na věci slavné a výsostné, doufal jsem ve vznešená vítězství,
ale protože pak přišlo poznání, že je mi dána slabost místo síly
a má vůle po nezdarech zemdlela, protože nikdy mi nebylo dáno
vyjádřit to, co jsem chtěl, po čem jsem toužíval a co jsem slyšel
v sobě a tak místo činů se objevovala vždy jen jejich karikatura
a vše, co volalo po vysvobození, bylo tím více vtlačeno, vtěsnáno
a vhněteno do žaláře naprosté bezmocnosti, stalo se, že po vyčerpávajícím a zoufalém zápase i má naděje se proměnila v beznaděj
a všechny velké věci se rozdrobily v pouhý prach. Tu pronikla
mnou úzkost a ochromení a zaplavila mne vlna strachu, takže jsem
se skryl a chtěl raději na vše zapomenout. Nic mi to nepomohlo.
Nedokončené činy mokvaly ve mně a hnisaly jako bolavé rány
a nevyřčená slova se jítřila každým obrazem jarního květu, deštivého nebe, bolestnou rozkoší snů a všelijakých vidin. Potácel jsem
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se jako ohnažený, sedřený s kůže >a mé nervy bolestně vibrovaly
pod dráždivým dotekem skutečného a nelítostného světa.
Tenkráte všichni, které jsem miloval, mne opustili a odešli zklamáni a nebylo nikoho, kdo by mi byl přinesl útěchu, které bych
byl stejně nevěřil. Zůstal jsem sám a již bez poct, bez přátel, bez
domova a bez peněz. Různě jsem se pak toulal a živil se tak záhadně, jako se živí tisíce lidí mně tenkrát podobných, dodnes nevím
z čeho, a dostal jsem se také do rozličných krajin, které se posléze
sobě všechny podobaly.
Popisováti tento život by nemělo význam, dost na tom, že jsem
žil. Byly dni klidné a dni bouří, dni chleba a dni vichřic, noci
černé jako podzemní šachty a opět sladké jako odraz měsíčního světla
na vlnách a já byl v obém ukryt, nepovšimnutý a zapomenutý. Pro
všechny jsem se ztratil a bylo mi dobře.
Jednoho letního dne, toulaje se tak podél promenády v Královské oboře a naslouchaje z dálky vojenské hudbě z restaurace,
nalezl jsem na opuštěné lavičce odložené noviny a tak jsem tedy
usedl, abych si je přečetl a odpočinul si. A tenkrát jsem ho tam
objevil znovu. Poznal jsem ho na první pohled a vynořil se přede
mnou, jako by se zde náhle zastavil na své procházce, jako by sem
byl přišel jen k vůli mně.
Na stránce novin byla otištěna přesná fotografie tváře onoho
muže, který se mi kdysi objevoval v mé nespavosti, který se stále
vracíval do mého polospánku a jehož obličej se tak hluboko vtiskl
do mé paměti. Tvář toho muže, o němž jsem se domníval, že nikdy
nežil, neboť jsem ho viděl vždy jen v omámení a nikdy ve skutečnosti, a který každé noci vycházel z domova na obvyklou noční
cestu, pečlivě oblečen, na cestu, po které jsem ho v usínání provázel stále a stále, až jsem zemdlel a usnul dříve, než on došel či
se vrátil. Byl to on, nemohl jsem se mýlit, neboť jeho tvář již tenkráte na mne působila svou pravdivostí a životností a nebyla to
tvář Člověka ze snu, vytvořeného snem a zanikajícího snem, ale
tvář skutečná a živá, z které bych mohl popsat (tak jsem si ji ještě
z té doby pamatoval!) každý sval, barvu očí, vykrojení rtů, klenutí
čela a hladký účes, tvar brady a nosu, vystouplé lícní kosti. Jeho
podoba se mi tak přesně vtiskla do paměti, jak to může být jen
u někoho, kdo je denně pozorován.
On tedy opravdu žil. Pod fotografií (byla to policejní zpráva)
bylo napsáno, že tento neznámý muž byl nalezen v chuchelském
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lesíku oběšený a jeho oděv, pěstěné ruce a uhlazený zevnějšek nasvědčují, že jde o člověka majetného. Dokumenty a peníze nebyly
u něho nalezeny, ale zločin je vyloučen, jde výslovně o sebevraždu.
Policii velmi záleží z různých důvodů na tom, aby se totožnost sebevraha zjistila, a proto, kdo by poznal tohoto muže, ať atd., následovaly jakési úřední údaje, které jsem už nečetl.
Nuže, on tedy žil. Jakými vztahy jsme byli ale k sobě připoutáni
my dva, naprosto si neznámí lidé, že se objevoval pouze mně? Co
jsem mu měl říci? Dát mu útěchu, ukázat cestu k životu, plnému
zdaru, štěstí a vítězství? Zjevovala se snad někdy ve snách i jemu
opět moje tvář? Ve snách horečnatých, zemdlených, v hodinách
bezvědomí spánku? Jaké bylo pojítko mezi námi? Volal mne, toť
jisto, ale kde já byl se svým životem!
Tento muž, kterého jsem si vytvořil jen svým sněním, kterého
jsem si vymyslil jen pro útěchu, kterého jsem viděl jen v obluzení,
tento muž, vytvořený jen mou představou, ten tedy žil, dýchal,
miloval, trpěl a zahynul posléze vlastní rukou v chuchelském lesíku, aniž jsme se setkali ve skutečnosti.
Vstávám s lavičky, odkládám noviny a jdu dál. I moje tvář je
snad pro jiné pouze maskou, která se jim zjevuje ve snu, aniž vědí
o mně a já o nich. Je snad v propastech vesmíru údolí, kde tiší
andělé jistě tkají ze snů naše tváře a zjevují je jiným, čekajíce netrpělivě, až aspoň dvě a dvě, zcela si neznámé, řeknou si pojednou
slova domova a víry.
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Jan Ryba
S N Í H PADÁ D O P R U T N Í K Ú
Jako by necítil, že mrazivá noc pálí
a jak to marné je do zimy vyhrávat,
rukama hebkýma kdos dotýká se z dáli
strun harfy proutěné, jichž hlas je ve tmu jat.
A síto oblaků zas plýtvá marnotratně
lesklými hvězdami vzpomínek vánočních;
vím, že už zaniká, ztrácí se nenávratně
čas pohádek a snů, větrný dětský smích,
vyhrávač přelstěný jiskřivou tváří sněhu,
jenž zvlnil na chvíli vrby na labském břehu.
Ledovým dusítkem ani hles neprochází,
nadarmo, nadarmo se, ztuhlá země, zdobíš.
Ani ty, zpěváku, dnes už mi nevypovíš,
jaké je semeno, jež z mrtvé hlíny vzchází...

ZÁPADNÍ VÍTR
Už vadnou na oknech rozkvetlé kapradiny;
na louky zaváté je čas se podívat.
Můj větře západní, poleptej náruč zimy,
ve které zmizela tvář rákosin a blat.
Zas k tůním dolehlo a jako vždy je křísí
vlhké tvé dechnutí, jež voní po rybách.
Já tebou podpírán tam procházel se kdysi
a vlasy hladils mi, můj druhu v dětských hrách 65

Je těžké smířit se, že už mě nenavštíví
a tajně nepřát si: vzpomeň, vzpomínej zas
na dávné přátelství, na léta poztrácená...
Jen darmé doufání mě v samotě mé živí
(zvlášť ve dnech předjarních, kdy slýchám Jeho hlas)
ta hořká potrava, ta krmě odkouzlená.

U RODNÉHO DOMU
Smutkem zdí narušen, zřím dvora zmrzlou zem,
kde stopy holubů s mými se křižovaly
a světlem polední, jež shora vniklo sem,
denně se plnily a denně přetékaly.
Ticho se vrstvilo do puklin omítek.
Už tenkrát záludné - zde přečkávalo léta.
Odtud dnes vybírám ten trpký, trpký lék,
co pálí na ústech; tesknota neulétá Sen hledí z vikýřů: oči bez obličeje;
tolikrát jimi jsem sluneční oblouk měřil,
než zvrátily se v sloup, než vidět odepřely.
Prázdnota z podkroví se ironicky směje,
jako by trestala, že jsem jí neuvěřil
a zámek stavěl zde, jenž duhou lesk' se celý.
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Oldřich Králík
MÁCHA A V P L Y V O L O G I E
V minulém ročníku »Řádu« jsem začal otiskovat analytický přehled máchovské
literatury a hned první část, věnovaná novému badání o Máchovi a baroku, si získala
pozornost Kritického měsíčníku. Dva jeho koryfejové se dali do činnosti, K. Polák chtěl
poučovat a V. Černý se chtěl bavit. Leccos zábavného se jim opravdu přihodilo, Polák
vystupoval v důstojné póze dopravního strážníka, který udílí malým pasantům pokuty
a velké se shovívavým úsměvem propouští a při tom si myslí, že se vozidla pohybují jeho
posunkem. A Černý použil obvyklé zbraně, kterou, jak se domnívá, může každého odpůrce rozdrtit: pečlivě totiž schovává a při každé vhodné i nevhodné příležitosti vystavuje
jako nějaký velkocukrář svá mezinárodní grand prix, obdržená za knihu o titanismu.
Přiznávám se ochotně, že jsem tuto knihu nečetl, ale i uši nejzacpanějsí musely slyšet
Četné sebechvály na ni. Černý si mohl ušetřit námahu a nepotřeboval stavět lidi s ním
nesouhlasící do pozoru před cizími autoritami, ujišťuji, že na př. dávno znám výčet
zahraničních recensí, jimiž Černý mával v Naší vědě na O. Levého. N a jednu recensi
však Černý pořád zapomíná, přestože nebyla napsána Čechem, proto si dovolím připomenout několik vět tohoto opomíjeného Jeana Pasquiera: »Tak byl autor přiveden k tomu, aby sestavil jakési roztřídění nebo jakousi titanickou hierarchii podle toho, zda
autoři, které studuje, se ukázali více či méně věrnými nebo více či méně důslednými ve
svých protestech proti světu, v němž je Bůh odsoudil žiti. Je to roztřídění velmi zajímavé, a je škoda, že p. Černý, unesen sklonem svého ducha a logikou svého předmětu,
snad nevědomky z něho činí téměř jakési měřítko h o d n o t . . . a je, aspoň zatím, stejně
lhostejný k výrazovým formám jako oni (t. j. slavní protiromantici T . G. Masaryk a E.
Seillière). Touto naprostou převahou morálního hlediska se vysvětluje zřejmě velmi paradoxní ráz jeho závěrů. Pro něho pravý romantismus je titanický a titanismus je racionalistický, tudíž romantismus je racionalistický a z toho plyne, že otcem jeho není Rousseau, jak se až dosud učilo, ale Voltaire.« (Lumír, 1936, str. 414-5.)
Černý trpí strachem, aby nebyl Špatně chápán, proto se výslovně zříká ve své polemické poznámce positivismu a jaksi sám u sebe debatuje o svém bergsonismu. Přišel
tedy positivismus o neohroženého bojovníka, ale Černý sám, aby tuto ztrátu vynahradil,
v zápalu své nepodrážděné a stručné poznámky pohotově pasoval na positivistu mne.
Nastrojil to se svým podvelitelem velice Šikovně, Polák mi upřel všecky ctnosti positivistické vědy, znalost textové kritiky, Černý sám mi přišil všecky neřesti mělkého positivismu, primitivní usuzování o posloupnosti Máchy z baroka podle »Post hoc, ergo
propter hoc«, a hle, stojím tu jako pointa Černého článku a »křížím katolickou metafysiku s tím nejslabotnějším positivismem ve vědecké metodě«. T o je sice faux pas
(nechť si Černý přečte po sobě začátek podčárníku: »autor nepřináší k poznání Máchy
svého nic« - souhlasím, ten problém Mácha a barok jsem nepoložil já), ale zato se
Černému podařil lov nesrovnatelně skvělejší, do řad positivistů získal Šaldu, Mukařovského, Čyževského atd. Ti všichni v nuzotě ducha a s nanicovatou metodou soudili, že
barok je východiskem Máchovy poesie, a podle nedostižné logiky V. Černého spojovat
Máchu s barokem je znakem bědného positivismu.
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Jeden užitečný následek m ů j Článek přece měl, Černý si po něm přečetl studii Čyževského. Ovsem jeho síto je poněkud děravé, z dramaticky koncipované studie mu celkem uniká druhá, usmiřující půlka, a v dojemné shodě s K. Polákem zastavuje se před
přelomem nad třetí kapitolou, do níž je shrnuto nejvíce tragických stínů Máchových.
Není konečně divu, že Čyževského výklad motivu otcovraždy jako možného symbolu
náboženského se zalíbil V. Černému, vynálezci »náboženství bez Boha«.
Poněvadž mi jde o opravdové studium, prosím čtenáře Řádu, aby si opravili některé nepřesnosti v loňském článku. Str. 356, ř. 8 sl.: Martenův postup je zaviněn tím,
že vysel z textu Sabinova, v němž jsou slova »poněvadž není« vynechána z důvodů censurních. Str. 358, ř. 8. sl.: Černý dokazuje, že je propast mezi antinaturismem baroka
a naturistickým pantheismem Rousseauovým atd. Str. 358, ř. 31: Škrtnout ve větě »oč
jde Černému a Polákovi« slovo »Černému« a doplnit za druhým řádkem str. 359:
»Proti tomu stojí racionalista Černý na stanovisku osvícenců před sto lety. Mácha je mu
světobolníkem a Škvárou, zapadlou do květinového záhonu vzorného titanismu.«

I. M á c h a

a

Byron

Není zjevu v české literatuře, u něhož by vplyvologie řádila více
než u Máchy: čím byl jeho zjev záhadnější a čím cizejší připadal
svým posuzovatelům v české prostřednosti, tím větší byla snaha
ho odvodit z cizích vzorů a tak ho pokořit. Klasickým polem vplyvologie je t. zv. Máchův byronismus, kontroversy se tu rozběhly
do nekonečné šíře, pokusím se přece najít v tom všem nějaký smysl
a poučení. Skvělý kus práce tu vykonal A. Vyskočil, který v Křivém
zrcadle (Básník) inapsal pronikavé dějiny t. zv. byronismu Máchova
od vydání Máje po vystoupení F. X. Šaldy, ale jeho výklady,
zvláště šťastné v odstavcích o Byronovi tainovské literární historie,
nutno doplnit několika poznámkami a dovést k našim dnům. Lze
zřetelně rozeznat podmínky, které u jednotlivých kritiků určují
hodnocení vlivu Byronova na Máchu: je to představa o velikosti
a významu Byronově a představa o básnické tvorbě Máchově a
o básnické tvorbě vůbec. Z těchto zdánlivě samozřejmých předpokladů, které však ve skutečnosti podléhají nesčetným variacím, vyplývá pak celkem automaticky stanovení vlivu Byronova, při idealisaci Byrona za éry positivismu stával se Mácha pouhým epigonem,
střízlivější hodnocení poesie Byronovy, které k nám proniká z vlasti
básníkovy, dává tvůrčímu geniu Máchovu vystoupit ze stínu. Rozhodují tu ovšem i jiné složky, odborné školení badatelů, docela
jinak se na věc dívají básníci, vedle představy o básnické tvorbě
všeobecně stává se pro řešení vztahu Máchova k Byronovi stále
důležitější speciální vymezení romantické poetiky.
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Vyskočil správně rozpoznal ve Voborníkových soudech jistou
nedůslednost a rozpolcenost. Přeložil práci Zdziechowského, ale
přece »směřoval k revisi otázky Byronovy působnosti na Máchu«.
Ze svých rozpaků si pomohl zajímavým způsobem, rozeznává totiž
dvojího Byrona, pravého Byrona z Kaina, Dona Juana a Childe
Harolda (dále ještě liší Voborník mezi zp. I., II. a zp. III., IV.),
který má atributy tainovské (»Tento byronismus plynul z mnohanásobné zkušenosti světa, které Mácha zatím ještě mí ti nemohl,
a proto k němu nedospěk - »Je to Byron člověk, poesie jeho života«) a Byrona pohorŠlivého z Lary a Manfreda, pěstujícího r o mantiku tajemnosti«. Ještě po třiceti letech drží Voborník své rozlišení, v jeho příspěvku do sborníku Lit. hist. společnosti čteme:
»Mácha, skládaje Mnicha, nebyl ještě pravým byronistou, nýbrž jen
romantikem, libujícím si v některých formách byronistického tvoření. Takovou formou jest hlavně tajuplnost dějová.« Je-li toto
rozlišení jakousi předzvěstí postupu V. Černého, v pojetí Máchova
díla vzdáleně anticipoval Voborník Čapkův výklad Máje, objevující
několik rytmických jader, kolem nichž se organisovalo básnické
dílo. Také Voborník rozlišuje několik vrstev, které mají různá předznamenání a stojí pod různými literárními vlivy. Nás teď zajímá,
jak reagují v podání Voborníkově tyto vrstvy na vzor Byronův.
Pátá kap. (o lyrice) a Šestá kap. (o historické próze) Voborníkovy
knihy končí »prudkým otřesem v básníkově vývoji«, ohlašuje se
Byron. Podle dalších kapitol vliv Byronův spadá v jedno se ztrátou
blažené víry mládí, s obdobím zoufalosti, vrcholí v próze Krkonošskou poutí a v poesii Mnichem. A když se zabývá Voborník skupinou básní, kterým naposled velkou pozornost věnoval Čyževský
a které sám v duchu svého Zeyera nazývá novoidealistickými, konstatuje, že tu »není s nikým shody žádné, nejméně s Byronem«.
V celku znamená Voborníkova kniha na svou nepříznivou dobu
opravdu úctyhodný pokus omezit a vymezit vliv Byronův na Máchu.
A. Novák na počátku i na sklonku své činnosti se dvakráte
zabral do vztahu Máchova k Byronovi. Jeho Byron má vznešené
rysy, v rozboru Krkonošské pouti čteme: »S velkým mistrovstvím
líčí večerní, jitřní a noční hry světelné... nezapomenutelně maluje
soumrak a západ slunce.« Také vidíme, jak vnáší A. Novák do
obrazu básníka Máchy své vlastní literární zvyky, mluví o něm jako
o »zasvěceném Čtenáři Novalise - velmi správně se proti podobným představám o Máchově sčetlosti vyslovil nedávno V. Jirát.

69

V druhém příspěvku »Mácha visionář« zase A. Novák přisuzuje
Máchovi příliš vědomý, přímo literárně-historický postoj k básnickému dílu, Mácha prý poznal »formu visionářskou v podobě
velmi dokonalé z četby Byronovy«, také výrazy o »měření se Máchy
s Byronem« zní hodně akademicky a klasicisticky. V této druhé
studii jsou Byronovi přiřčena ještě odvážněji pochvalná epiteta,
dokonce »podává si ruku se samými vrcholnými duchy, Dantem
a Miltonem«. Mácha při tom však ku podivu dopadá dost dobře,
v známých kategoriích Novákova myšlení »pokročuje« a »dospívá«,
v první studii se »barevně a světelně osvobozoval jak od jednotvárné temnoty nočních elegií, tak od jednostranného světelného ladění
Byronova«, v druhé u Máchy »propuká živel visionářský s takovou
intensitou obrazného názoru, jaká začátečníku byla ještě zcela nedostupná« a dokonce i tomu začátečníkovi není naměřeno méně
než samému Byronovi. »Ani Dante v XIII., ani Blake v XIX. věku
se nerozpjali k smělejšímu letu myšlenky a představivosti, než jinošský začátečník českého romantismu.«
V A. Novákovi ulpělo nepochybně velké residuum brandesovského positivismu, jak dokazuje nimbus, jímž obestírá Byrona,
a také stará výtka Zdziechowského, která se dostala do posledního
vydání jeho oficiálních Přehledných dějin: »Máj... trpí jakousi
nezřetelností dějovou.« Je to positivismus kritický, dost nápadně se
Novák stará o chronologii Máchova básnění, a hlavně metodicky
prohloubený a zjemnělý. A. Novák se nespokojuje s obdobami vnějšími, motivickými a myšlenkovými, nýbrž usiluje o to, aby se dobral
podstatnějších shod v sensibilitě a slohu. V rozboru Krkonošské
pouti stojí na závěr uvedení Máchova básnického zraku v područí
Byronovo: »...zesiluje se jednostrannost jeho barevného a světelného názoru mocným vlivem cizím: jeť i zde žákem Byronovým.
Když byl překonal Byrona v podstatných věcech, přestal mu podléhati i v oblasti optické; Máj značí již statečný krok k básnickému
osamostatnění i po této stránce.« Šalda zdůraznil z tohoto místa
to »překonal«, ale podle Nováka jde spíše jen o krok k překonání:
»Shody s Máchou... jsou překvapující, takže Mácha byl v období
Mnicha a částečně ještě při koncepci Máje byronistou nejen fantasií
a náladou, nýbrž i zrakem.« 1 ) Novák sám se tu dovolává literárně
1

) Jisté omylem je v článku vytištěno »znakem«.

v obráceném pořadí.

70

Šalda

tyto

dva úryvky

cituje

psychologických prací Ot. Fischera a Fischerův vliv je nesporný
také v druhém příspěvku A. Novákově, dokazují to výrazy: »sourodý tvůrce příbuzného typu básnického«, »ke Snu i ke Tmě ukazují oba máchovské zlomky metodou tvůrčí, metodou to básnického
vidění, opřeného o mocný dojem snový«, >>psychologicko-umělecké
určení jejich visionářského slohu«, »visionářská poesie Byronova,
Máchovu básnickému nazírání typologicky blízka«, »slohově-literární předpoklad«. Jak známo, A. Novák sám oba své příspěvky máchovské spojoval a velmi si je cenil, vedl pro ně polemiky s K. Polákem a K. Jánským a jistě do nich vložil svůj názor na poslední
tajemství básnické tvorby. Pokusím se proto vyanalysovat z obou
studií toto Novákovo arkanum poesie, zdá se mi, že odhalení není
příliš nesnadné. Jako ve své největší monografii A. Novák snažil
se odkrýt inspirační zdroje Sv. Čecha psychologickou metodou
v komplexu bouře, tak Máchovo dílo vykládá ze snových zážitků,
ne náhodou zvolil pro svůj rozbor Krkonošskou pout, jejíž první
podoba nesla jméno Sen, a hájí pro báseň »Duše nesmrtedlná«,
kterou chtěl Šalda přejmenovat na Poslední soud, starší označení
Sen o Praze. A pro obě skladby, jimiž se zabývá v »Máchovi visionáři«, hledá přímý snový původ ve snu, o němž psal Mácha Hindlovi. V obou svých studiích podává A. Novák teorii snového či
visionářského tvoření. V první práci popisuje podle deníku napětí
básníkovo, které předcházelo před snem z ledna 1833, a pokračuje:
»Z psychologie je dostatečně známo, že taková nálada bývá v stavu
bdělém velmi výhodnou a plodnou podmínkou tvůrčí obraznosti
básnické; když však tělový organismus podlehne únavě, rodí se za
dotčených podmínek sny, které jsou co nejtěsněji příbuzný s výtvory fantasie básníkovy... Můžeme říci, že Máchův sen, sen vybavený ve stavu ještě polobdělém, jest na samé hranici snění a básnického tvoření.« Jde-li zde o psychologii celkem hrubou, ale nelíčenou a svěží, v »Máchovi visionáři« se setkáváme s náročnou rutinou: »Básnické umění Byronovo záleží pak v tom, že v něm pevně
uvězní svůj sen, jinak nepostižitelně prchavý. Zachytí snové vidiny
s touž intensitou a názorností, jak táhly ve spánku před jeho zavřenýma očima: nejsou mu pouhými obrazy bezzájmové hry visuální, nýbrž prudkým prožitkem, který na chvíli posedá celou jeho
bytost. Mají naléhavou realitu, kterou tvůrčí osobnost básníkova
jest zcela proniknuta. Honosí se konkrétností tak plastickou, s jakou se nemohou měřiti dojmy a zkušenosti bdělého stavu, ba ani
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výtvory čisté obraznosti poetické.« Z tohoto místa a míst příbuzných vidíme, že A. Novák připisuje visionářské poesii nezvyklé
vlastnosti: plastickou konkrétnost, jakousi obsedantní sílu a intensitu obrazného názoru, odlišuje dokonce tuto mocnost od »čisté
obraznosti poetické«, a jak se zdá, staví ji nad ni. Na dvou místech
zřetelně odděluje »živel visionářský« od lyrismu a elegie a ovšem
považuje jej za básnické prius a plus: »Vyčítavá a žalobná postava
poutníka a vězně nahradila nyní byronského visionáře, nadaného
závratnou výsadou přehlížeti celý vesmír pohledem intuitivním;
v souvislosti s tím namnoze zatlačuje výmluvný lyrismus, deroucí
se z rozbouřených citových hloubek, živel visionářský, který však
občas propuká atd.« - »I visionářského živlu, v prvních dvou oddílech tak silného, postupně ubývá, ale tam, kde mu dovolí Mácha
vpadnouti do běžné romantické elegie, jako by se otevřely mlhy,
činíce místo obrazům apokalyptickýma Tedy lyrismus je pouze výmluvný (»Máj trpí jakousi nezřetelností dějovou«), rovněž žádnou
elegii a symbol poutníka, jen výše k byronskému visionáři. Dosadíme-li místo byronského visionáře byronského vzbouřence, je věc
značně jasnější: jsme opět u »silného člověka« Byrona, kterého
v díle Máchově marně hledal Zdziechowski a jeho následovníci.
Po tomto výkladu o zvláštním Novákově pojetí visionářství
můžeme uvést Polákův soud o »Máchovi visionářk« : »Je v tom ještě
odkaz these o „byronismu"... Když ponecháme stranou, proč vůbec
začínat Byronem, mluvíme-li o Máchovi, nelze ponechat stranou,
jak Novák srovnává s Máchou Byronovy básně Tma a Sen. Soudí,
že v těchto básních je rozumový a řečnický Byron výjimečně skutečným visionářem - což by odůvodňovalo Novákovo východisko.
Ale Tma je zas právě jen rétorika a v Snu je „sen" jenom rámcem
a vnějším stylistickým pomocníkem skutečného příběhu erotického . . . Jak krásně kdysi ukázal O. Fischer, že Heine, v této věci
opravdový byronovec, stojí na půl cestě mezi skutečným snem
a efektní pomůckou! Jak tedy může Novák činit Byrona důstojným
protějškem skutečného snivce a visionáře Máchy? Kdyby zde bylo
možno koho rehabilitovat srovnáním s druhým, byl by to jistě
Byron.« Zdá se tedy, že A. Novákův dvojí pokus proměnit látkovou závislost Máchovu na závislost typologickou, závislost
v samé metodě vidění a tvoření, po obakrát ztroskotal: druhý pokus
trpí základní vrátkostí v pojmu visionářské poesie, první, daleko
konkretněji podložený, dal podněty dalšímu badání máchovskému,
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ale otázka Byronova vlivu ztratila při tom jakýkoliv význam. Snad
jen v mladistvém článku A. Vyskočila najdeme podmíněný souhlas
s Novákovou thesí o Byronově vlivu na barevné vidění Máchovo:
»A. Novák... dokázal nespornost byronských reminiscencí v místech tomuto příbuzných.« Ale proti odpůrcům Vyskočilovým, kteří
mu dnes takové výroky připomínají a předhazují, nutno zdůraznit,
že jde o souhlas podmíněný. Vyskočil již v první své máchovské
studii se ptá, »co tu zůstalo z Byrona« a nachází v Máchově výrazu
»osobitou krásu, v své spjatosti nemající příkladu v Byronovi«.
V poválečném období Mukařovský použil Novákových podnětů ve
svém strukturálním rozboru Máje a Menšík vzal Novákův výklad
o barevném a světelném vidění Máchově za osnovu svého zkoumání
vnitřních příbuzností mezi Máchou a polskými romantiky, zvláště
v studii o Máchovi a Slowackém. Možno snad shrnout A. Novákův
podíl na byronském poli badání o Máchovi těmito slovy: A. Novák
se pokusil starší teorii o vlivu Byronově na Máchu podepřít subtilnějšími metodami lit. psychologie. To se sice nezdařilo, ale zůstalo
několik cenných podnětů pro hlubší chápání Máchy samého, které
nejsou ještě vyčerpány, upozorňuji na př., že A. Novákův důraz na
snovou inspiraci Máchovu má ku podivu blízko k Nezvalové koncepci »konkretní iracionality«.
Proberu teď různé podoby reakce protibyronistické, t. j. hlasy
popírající nebo snižující podíl vlivu Byronova v tvorbě Máchově.
V poslední době se zveličoval význam Vodákovy studie, která
ovšem má časovou prioritu před Chudobou i Šaldou, neboť byla
časopisecky otištěna r. 1905 (přetisk 1936). Vodák paradoxně převrací vztah, jímž spojil Byrona a Máchu polský Zdziechowskí. V Byronových povídkách není prý z domnělého byronského »vzdoru
směle nebem i zemí otřásajícího« skoro nic, pro Vodáka je takový
vzdor neslučitelný s gestem Lary, který otevřel dveře svého domu
všem potřebným, a s citlivostí Bonnivarda, který se rozněžňuje ptačím zpěvem. Naopak Mácha je skutečný revolucionář, ztělesněním
jeho vzpoury je Vodákovi Vilém a druhý zpěv Máje - nikoliv
bezdůvodně výklad o Máchově byronismu následuje u Vodáka po
charakterisaci smělého činu Máchova, totiž obžalobných otázek
Vilémových společnosti, také druhá část Vodákovy studie polemika proti Kamprovu pojetí Máchy, stejně vyvrcholuje myšlenkový
a obsahový rozbor oslavou Vilémova protestu (»to, co je velkého
na Máji, že osud zločincův spojuje s ubohým osudem všeho lidskéŘád VI. 6.
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ho . ..«). Vidíme, že Vodák předjal druhou půlku Šaldovy charakteristiky »Mácha snivec i buřič«, příznačně se ho dovolává také
sociologicky zaměřený Václavek. Ale přes toto časné podtržení sociálního buřičství u Máchy netřeba Vodákovo řešení přeceňovat,
jeho odmítnutí vlivu Byronova je poněkud paušální a hodně simplistní: »Mácha má všecko z přímých svých vjemů.« Hle, ryzí realismus, redukující celé umění »na přímé vjemy«, v jehož duchu proslovil Voborník své památné mínění, že Mácha asi viděl polární
záři, když napsal metaforu »dávná severní zář«. Pro sám život vyloučí takový skalní realista jako Vodák z Máchy nejen literární
vlivy, nýbrž i jakýkoliv prudší tep života, nakonec z toho vypadne
filistrovšký obraz: »Ve všem byla u Máchy zralost, myslící, zahloubaná, rozvážná, pevná.« Opakuji, Vodák anticipoval mnoho z nejmodernějšíčh názorů na Máchu, v jeho studii jsou ostré záblesky,
ale v celku je to jakési až trýznivé spojení Máchova Viléma a pekaře Komma.
Pravý a rozhodný obrat v názoru na vztah Máchův k Byronovi
znamená teprve třetí kap. Šaldova nádherného essaye K. H. Mácha
a jeho dědictví. Vycházeje z A. Novákova rozboru Krkonošské
pouti a opíraje se o anglistické poučení v knize Chudobově o Wordsworthovi, účtuje s byronskou legendou. Osvobozuje definitivně
Máchu z podezření epigonství, a to ve jménu ryzího umění, posledním kriteriem je Šaldovi proslulá jeho koncepce romantismu jako
stylového absolutismu - a tu je Byron najednou shledán lehkým.
Essay Šaldův je snad dostatečně znám, není třeba se jím déle zdržovat, jenom ještě připomínám jeho přednášku z května 1933: »Nohsledství Byronovo, z kterého ho vinili jeho vrstevníci, rozplynulo
se jako legenda; již Masaryk upozornil kdysi letmou nápovědí na
to, že klíč k hádance Máchově jest ne Byron, nýbrž Goethe. Ty
podoby byly vnější a pod barvami Byronovými bojoval Mácha svůj
nejosobnější boj osvobodivý.«
V jednom šiku, pod stejným praporem se Šaldou bojují dva
kritikové, oba umělecky založení a anglisticky školení, Fr. Chudoba
a Alb. Vyskočil. První vymezuje Máchovo byronství takto: »Jistě
byl hlubší a myslivější než Byron, jistě měl duši melodičtější...
jeho síla básnického postřehu a výrazu předčí nad chabou poměrně
obraznost anglického lorda; kouzelné hudby jeho nejlepších veršů
nenajdeme nikde v Byronově lyrice ani v Pouti Childe Harolda,
tím méně v jeho satirách a dramatech.« O Vyskočilově revisi by-
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ronské otázky jsem se již zmínil, jeho postoj k Byronovi dobře poznáme z této věty: »Byron, básník, v jehož korespondenci nalézáme
dnes více poesie než v jeho zvětralých verších, které byly výrazem,
v němž, podle jeho vlastního doznání, nebylo nezbytné nutnosti.«
Jinak je motivován odpor k byronské teorii u badatelů, jako je
Fischer a Čyževský. Fischer dovádí nauku o vlivu prostředí až
k beznadějnému fatalismu, vliv Byronův je mu příliš vzdálený a ve
své výjimečnosti vlastně všeevropský, hledá činitele, které šly básníkovi nepozorovaně, ale tím bezprostředněji »na tělo«: »Ale tak
jako vůbec klesl, můžeme-li tak říci, evropský kurs anglického
lorda, tak dnes už dokonce pro Máchu nám to řekne pramálo,
jestliže jeho básnickou povídku o zločinci odsouzeném k popravě
vykládáme z toho samozřejmého pro onu dobu spříznění s poetou
světobolu... To, co je nejbližší, nebývá vždy nejvíc nasnadě v badání: badání musilo se teprve propracovat k tomu poznání vztahů
kdys docela přirozených, podle nichž třeba Havlíček měl blíže než
k Yoltairovi k výsměšné satiře rakouské a Mácha blíže než k Byronovi k romantice a pseudoromantice německé. Německé vlivy
ležely tehdy jako krunýř na organismu mladého českého písemnictvím Fischerovým předchůdcem v názoru o převaze nejbližších
vlivů německých byl Vodák, ale Fischer zúžuje kruh kolem Máchy,
hledá nejsilnější podněty v rakouské literatuře a přímo v školském
ovzduší.
Čyževského jako filosofa literatury zajímá především poměr
světových názorů u Máchy a Byrona, jejich odlišná posice ve světě
a ve společnosti. Jako konstatoval, že do světového názoru Puškinova nevnikly prvky byronismu, tak se vyslovuje i o Máchovi:
»Aristokrat Byron - a mnozí jeho napodobitelé - podlehli svodu „nezkaženého" přírodního člověka; „proletář" Mácha viděl bídu
příliš zblízka, aby mohl věřiti v ilusi „přírodního člověka": cikáni
vystupují u něho ve zcela jiné funkci než u Puškina a Lenaua, chudobu vidí ne jako sílu podněcující k protestu, nýbrž jako zdroj pocitu vlastní bídy. Aristokratický konflikt lorda Byrona se společností nenalézá u Máchy ovšem ozvuku.« Zásluha Čyževského je
v tom, že přesně rozlišil Máchovy postavy od byronského typu
hrdiny a ukázal, že rozdíl nemusí být slabostí Máchovou.
Pěkně formuluje vztah Máchův k Byronovi básník V. Nezval,
jemuž zřejmě rozhodným svědectvím byl Máchův sen, o němž M.
psal Hindlovi: »K. H. Mácha projevil osudné nadšení pro t. zv.
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byronismus . . . naznačil mu cestu, jak se zmocnit techniky, kterou
by uchopil svůj vlastní svět, techniky jistější než byla rétorická, ještě
příliš literární Byronova technika, techniky hroužit se při bdění do
nejhlubších snů, do světa nevědomí, do světa konkrétní iracionality, a v míře, o jaké se nesnilo oficiálním romantikům. I když byl
uveden Mácha na cestu, jež byla jeho nejvlastnější cestou, některými vlastnostmi poesie lorda Byrona a Mickiewicze, nastoupil tuto
cestu sám a došel po ní do samého středu iracionality své bytosti.«
Nezval ve shodě s nejnovějším badáním omezuje Byronův vliv na
pomoc technickou a zdůrazňuje autonomnost vnitřního světa
Máchova.
V témž surrealistickém sborníku Ani labuť ani lůna dotýká se
Máchova byronismu Kalandra, a ku podivu ztotožňuje se se starou
teorií Mácha = Byron. Idea Máchova spočívá prý na byronské
immorální skepsi a Kalandra se pokouší oklikou přes Byrona odvodit i Máchovu filosofii: Byrona s láskou cituje Schopenhauer, tedy
Schopenhauer je filosofickým výrazem Máchovy myšlenky. Kalandra je příkladem libovůle pouhých teoretiků, příkladem zajímavým jen pro poučení, kde také našel dědice starý positivismus.
Přicházíme k poslednímu odstavci této kapitoly, jak se utvářel
obraz Byronův a Máchův byronismus v poválečné, více méně oficiální vědě české. Zdá se, že Byron přestal být osobní, palčivou záležitostí, a stal se předmětem školských a akademických distinkcí.
Takové »zvědečtění« Byrona vidíme zvláště zřetelně u R. Wellka,
který staví proti sobě Byrona a Máchu nejlepší vědecké tradice,
Byrona H. Richtrové a Máchu J. Mukařovského. Tato ryzí naukovost, filosoficky prostoupená a chráněná před nákazou všednosti,
nese s sebou poněkud střízlivý vkus a nebezpečí mechaničnosti, ale
výsledky tohoto badání bývají spolehlivé a Široce ověřené. Dostane
se sem ovšem i Nezvalova revoluční koncepce »konkretní iracionality« ale stlumena zprostředkováním Mukařovského. Naproti
tomu na př. u Heidenreicha hmatáme Byrona méně světového,
totiž českou modifikaci A. Novákovu i s jeho dělením romantismu.
Zajímavé je pozorování, jak se obraz Byronův obměňuje podle
jednotlivých odborníků. Romanista V. Černý podřizuje Byrona
Chateaubriandovi (»Hlavním rysem raného byronismu západoevropského jest, že vidí, chápe a napodobí jen Byrona-světobolníka, onoho Byrona, jejž Chateaubriand, veliký iniciátor „nemoci
století" obžaloval z plagiátu a kterého Musset proklel i s Goethem
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Werthera«), germanista Polák staví Byrona do stínu Goethova
(»Jestliže snad Byron - Goethem samým ceněný a za žáka považovaný - určoval Máchovo pojetí Goetha, Goethe působil na chápání Byrona, ale osobou jednotící byl Mácha«), slavisté rádi používají Byrona a byronismu jako společného jmenovatele, jednotícího
různé slovanské literatury. Jsou tu ovšem opět odstíny, Wollman
ve své syntetické Slovesnosti Slovanů klade efektní paralelu mezi
vztahem Viklef-Hus a Byron-Mácha, Heidenreichovi mezi Byronem
a Máchou stojí Mickiewicz; kdežto Mácha umírá předčasně a nevyzrálý, Mickiewiz »překonává« bohatšími životními zkušenostmi
mladistvý byronismus, při čemž Byron sám je trochu masivní (»pyšné i vášnivé kadence poesie Byronovy«), Menšík nechává pouto
byronismu nejvolnější, neboť mu jde více o hudbu veršů než o konkrétní shody. Zcela kormutlivý je případ studií Ant. Procházky,
kde Byron je pouhou karikaturou, jedním ze spisovatelů, kteří psali
před Máchou a tedy mohli na Máchu působit, jméno Byronovo je
v článku vyslovováno jedním dechem s Ariostem, J. J. Markem,
V. Kl. Klicperou, Czaykowským, Čelakovským, Blumauerem, Janem z Hvězdy, ti všichni na Máchu »působili«.
Po tomto všeobecném přehledu Byronových podob v poválečné
vědě chci se pro metodologické poučení podrobněji podívat na
studii V. Černého o Máchovi a Byronovi (Lit. noviny, 1936). Černý
praví: »Historie Máchova styku s Byronovým dílem je při tom dostatečně známa« - bohužel ironií osudu neznáma právě Černému,
hned tvrzení, že Mácha poznal Byrona z polských překladů, je
mylné, jak poznamenal již Wellek. Černý, který je tak nespokojen
s badáním o barokním odkazu v Máchově poesii, chválí starou
vplyvologii byronskou: »Starší kritika tu vykonala svou povin,nost.«
Ve svém xenofilství upírá Černý zrak na Zdziechowského, reprodukuje přesně jeho názory i s pořadím Márinka, Krkonošská pout,
Cikáni, Máj, Mnich. Vyslovuje se dost mlhavě: »Známá studie M.
Zdz., jenž jeví sklon vliv Byronův na Máchu přepínat, obsahuje
nejen výčet nepopiratelných Máchových dluhů, ale i seznam všech
obdob a pouhých paralelismů máchovsko-byronských.« T o rozlišení skutečných dluhů a pouhých obdob zůstal Černý dlužen, jenom
od oka říká: »ČeŠtí znalci Máchy opravili Zdz. v tom smyslu zhruba,
že opustili, omezili Byronův vliv na poslední tři díla.« Tak tedy
Černý chce zachránit Márinku a Krkonošskou pout, ale obětuje
Cikány a Máj. Černý si asi neuvědomil, jak fantastické anachro-
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nismy pronáší, Krkonošskou pout není možno klást za Márinku,
z Obrazů ze života mého ji vyloučil A. Novák a její místo v díle
Máchově bylo jasně určeno pracemi Šaldovými a Vyskočilovými.
Ještě povážlivější je kladení Mnicha na konec vývoje Máchova,
až za Máj, Černý je asi poslední, kdo toto nedopatření Sabinovo,
opravené Arbesem, ještě drží. Černý cituje podle Sabiny výrok
Máchův, že chce v Mnichu překonat Laru a »zůstat svým básněním
navždy doma«, a velkopansky dekretuje: »Nu, toho se tedy již
nedočkal.« Větší nehoráznost snad ani v jubilejním roce nebyla vyrobena, musil k tomu přijít kritik, který ve své redaktorské horlivosti reklamuje monopol vědeckého badání o Máchovi pro Kritický měsíčník.
Ovšem Černý cítil, že nemůže Máchu tak beze všeho popravit, a dává mu vodákovskou milost: on to Mácha přece jen
prožil. Mácha není nejvyšší typ rozumové a etické vzpoury, ale
přece svůj kalný světobol procítil: »K vzpouře, rozumově a hlasem
svědomí podepřené, proti Prozřetelnosti, jakožto stvořitelce zla
a spořadatelce tohoto světa, u něho chyběl podstatný předpoklad:
víra, že taková Prozřetelnost existuje... Máchovo »nihil«, jeho
zvláštní atheism, je třeba přesvědčením myšlenkově nedozrálým...
se projevilo jako emoce básnicky nesmírně tvůrčí.« Černý opravdu
štědře plýtvá »prožitkem«, aby Máchu odškodnil za nedostatek
myšlenkové vyspělosti: »naprosto osobitý prožitek«, »hluboké prožitky »ryzost prožitku« atd. Takové jsou výsledky duchaplných
teorií o titanismu a romantismu v praxi: bezradné povšechnosti
a nejstrašnější anachronismy.
Korunu tomu všemu nasazuje však teprve A. Pražák, který ve
své monografii shrnuje výsledky badání o Máchově byronismu.
O Zdz. říká: »upřílišil, vyhledávaje shody a převáděje je na „epigonnosť'«, u Černého: »Byronské prvky shledává v Márince...
v Mnichu.« Zdz. lze odbýt, ale co z něho uvádí Černý, cituje se jako
mínění Černého. Cena Pražákových výtažků je ještě pochybnější
tím, že připisuje Černému mínění o Byronově vlivu na Márinku
a Kr. pout, ačkoliv ten vliv on odvolává. Jak se zdá, proslulé Pražákovo citátové kouzelnictví není právě nejspolehlivější.
Čtenář mých poznámek si asi udělal co nejhorší mínění o kriticích a literárních historicích, řekl si pravděpodobně, že o vlivech,
osobních zaujatostech a subjektivismu lze spíše mluvit u »objektivních« vědců než u »náladových« básníků. Abych tento dojem aspoň
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trochu opravil, pokusím se v dalších kapitolách shrnout positivní
výsledky badání o Máchově byronismu a ukázat, do jaké Šířky se
rozběhlo nové badání o literárních vlivech.

Z d e n ě k Šmíd
ODMLČENÍ
Část

RACINOVO
druhá

Britanikus, mužně pojaté drama, v němž se básnická myšlenka i cit
upínají k thematu z historie římské, byl hrán roku následujícího. Opíraje se především o Letopisy Tacitovy, ale v zkloubení děje zcela
svůj, líčí Racine ony vířné chvíle, kdy se neurčité tužby, váhání
a poslední skrupule znenáhla překlánějí k monstruosním chtíčům,
které budou napříště středem Neronovy bytosti a vstoupí neblaze
do dějin. Je tu láska Neronova k Junii. Jak zcela moderně jest dohlédnuto ke kalným zdrojům Neronovy bytosti, jak mistrovsky je
vycítěno, že v krvi budoucího totálního ukrutníka zaněcují se milostné záchvěvy prudčeji při pohledu na nebohou kořist, zbrocenou nachovým přísvitem pochodní, ochablou pláčem, vyvýšenou
ještě drsností scény, jako když květ i v blátě připomíná zábleskem
jitřní čistotu. »Roznícen zvědavou touhou« - praví Neroň v první
scéně druhého jednání - »spatřil jsem ji sem přicházet dnes v noci celou smutnou, jak pozvedala k nebi své oči, smočené slzami - které
se třpytily v souhře pochodní a zbraní. - Byla nepřipravená a krásná, v prostém přiodění - krásy, již vyrvali spánku. - Jak ti to říci?
Nevím, zda by to byly ty nedbalky - ty stíny, výkřiky a ticho i divoký vzhled jejich pyšných únosců, - co ještě zvyšovalo bojácnou
sladkost jejích očí. - Ať tomu jakkoliv, jsa všecek unesen tou krásnou podívanou - chtěl jsem k ní promluvit, ale můj hlas zanikl.«
A je tu láska Britanikova k Junii, jež skončí jako vestálka. Všechny
ty záchvěvy milostného citu, jehož plamen je zakalen, jde-li o Nerona, a žhne u Britanika a Junie čistě a bez příměsků, nevnášejí
do dramatu dvorských ambicí a kolotání kolem přeludu absolutní
moci nic unylého či galantně zjemnělého. Voják Burrhus, skvěle
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viděný Říman, muž cti a služby, jde dějem mužně a přímočaře,
a též Agripinu i Nerona předvádí Racine jako dvě složité bytosti,
u nichž hnutí citu, ať mateřského nebo milostného, bude přece jen
pouhou záminkou, třebas Neronova formy hledající krutost vybije
své záští proti uniknuvší Junii na Britanikovi. Racine, mistr odstínů a nenápadné téměř proměny psychologických stavů lidské bytosti, vybral si věru podivuhodně právě ony chvíle, kdy Neroň teprve směřuje v nespoutanou sveřepost, do vlnobití nenapravitelného pádu. Britanikus, toť právě ony první kroky do bezuzdného
světa ukrutenství, zlotřilosti, matkovražednictví a pyromanie, celá
jejich čoudivá a zoufanlivá příchuť. Dějově bohaté drama z doby,
kdy už byl Neroň zlosynem a prostopášníkem dovršeným a mohl
jediným pohybem rozpoutávat tragedie v životě mnoha osob, bylo by
snad zaujalo širší obecenstvo. Takto je však Britanikus právem zván
»hrou znalců«. Podivnou ironií osudu kolidovalo první představení
Britanika s veřejnou popravou hugenotského šlechtice de Courboyer na náměstí grevském, a hlediště v Hotel de Bourgogne, kam
chodívalo hojně publika ze středních vrstev, zelo prázdnotou a
úspěch hry, jež si jenom poznenáhla dobývala přízně obecenstva,
byl nevalný. Býti však Britanikus barvitější a melo dramatičtěji zdějstvován, nenalézali bychom v postavě Narcisově ony dvojsmyslné
záblesky neřestnosti a prvých rad k zločinu, postavu Agripinu neprochvíval by vzrůstající strach o ztrátu vlivu a s ním i osobní bezpečnosti, a též záchvěvy mateřského citu, předstíraného aspoň s takovou doléhavostí, že se matka Neronova považuje chvílemi jen za
všeobjímavou »kvočnu«, nebudily by v nás ten vrcholný zájem a z celého ovzduší musila by vyvanout ona hluboce tragická pachuť blízkého pádu.
V Britanikovi se Racine pokusil se zdarem o historickou tragedii z římského ovzduší, v níž byl dosud Corneille pokládán za
mistra. Britanikus vyhrál, ač bylo proti němu vystřeleno mnoho
šípů a zosnováno dosti intrik. V předmluvě k Britanikovi stíhá Racine žlučivými výtkami a oklikou svého rivala Corneille, jak už to
bylo jeho zvykem. - Následující drama, Berenika, vzaté opět z historie římské a podložené jen zlehka dvěma řádky historika Suetonia, vzniká opětně z onoho Racinova »corneillovského komplexu«.
Racine ví, že Corneille pracuje o dramatu stejného námětu a předejde ho, chtěje zastínit stárnoucího mistra, jehož dramatické síly
už ostatně hodně ochabovaly. Britanikus byl dvorskou freskou,
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s příchutí římanskosti v detailech tak vhodně zvolených a vkusně
umístěných, že si toho při běžné četbě sotva povšimnete. Berenika na
svém prostém základě, postihovaném jakožto »vášeň obětující se povinnosti^ zaznívá elegickou notou loučení, provláhlého hojnými
slzami, se záblesky věru až romantickými. Královna Berenika, mající v hrudi vedle unylé a vytrvalé lásky k císaři Titovi ještě silně
vyvinutý smysl pro slávu, takže ji mnozí vykladači mohli neprávem považovat za prospěchářku, loučí se s vladařem, který se s ní
rozchází se slovy hodnými tu a tam milovníka z hry romantické,
slovy plnými vznešené tesknoty i snivé odříkavosti. V Berenice jde
0 dramatickou elegii téměř bez děje. Sám Racine říká v předmluvě,
že svrchovaným uměním podle něho jest učiniti z ničeho něco.
»Kouzlo rozchodu«, jímž jest prochvěna od začátku tato hra, nám
dosvědčuje, že legenda o něhyplném Racinovi jest též částečně
opodstatněna. Berenika, ve své době přijatá nadšeně, netěší se už
dnes u publika stejné přízni. A mnoho je těch, kdož při ní cítí
nostalgii po horoucí a rozryvné melopeji Andromašině, Hermionině,
Fédřině, ač podléhají chvílemi podzimně jímavému kouzlu té komorní skladby, co nejjemněji odstíněné.
K čerstvější minulosti se Racine přimknul kromě současných Sudičů jen jednou, v Bajazetovi, hře inscenované r. 1672. Pán de Cézy,
francouzský vyslanec v Cařihradě, vyprávěl Racinovi o tragické
smrti Bajazeta, bratra sultána Amurata. Francouzští autoři obírali
se při známé souvislé linii styků francouzsko-tureckých velmi často
blízkým Orientem. Racinova »pièce ďactualité« mohla míti za podtitul slova »drame oriental«, čímž by bylo naznačeno, že pro určité
své znaky může být vřaděna mezi všechny ty »orientálnosti«, od
nichž francouzská literatura posledních století nikdy neupustí,
i když je látka viděna jednou vzrušeněji, jindy vtěsnána do mramornějšího rámce veršů, harmonisujících zvířenost děje. V druhé předmluvě k Bajazetovi zdůrazňuje Racine, že »oddálenost země vyrovnává jaksi časovou blízkost«. Klasicismus měl také, mohu-li spojit dva extrémy, své romantické předsudky.
Jako vždy jindy musily i tentokrát osoby, děje a věci nabýt
značné odhmotnělosti - tím neříkám beztvarovosti - ustálenosti a výsostnosti, aby je Racine považoval za vhodné obsahové jádro svých
veršů, tíhnoucích k zářivé, hudebné kráse. Vložen do Racinových
nadlehčujících veršů, roste vskutku krvavý harémový »fait-divers«
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do obrysů, kde už jde jenom .o osudovou hru, vzdálenou i při pravdivosti pohnutek a činů zemské tíži všedního dne.
V těchto letech žije Racine veselým, až prostopášným životem
hýčkaného autora doby v leckterém směru lehkovážné. Herečka
Champmeslé vystřídala na čas Duparcovou. V roce 1673 vstupuje
Racine do Francouzské akademie, kde prosloví jako vstupní řeč
chválu díla Corneillova; jako jinde v próze nepovznáší se Racine
v této někdy vychvalované řeči nad čestný průměr.
Roku 1673 jest inscenována též hra Mitridat. Racine dosáhne
onou hrou, kde stejně jako o něco později v Ifigenii Aulidské naznačuje se za slovem vznosným, místy jakoby až záměrně přepěstěným,
s častými názvuky na Corneille, styl versailleský, uměřený i při své
velkorysosti, zjemnělý i při svých dálných průzorech, vybírající pro
své střídmé ornamenty za podklad mramor, nehodící se, myslím, za
materiál k vytvoření sochy pohybů oproštěných, živelně se dmoucích, a poznamenaný už také hodně dobou, tehdy, kdy jen přísně
zachovává dvořenínskou etiketu a rozumovou střídmost, až střízlivost gesta. V Mitridatovi nespokojuje se Racine jen promyšleným
vysledováním duchovních pohnutek v orientálně složité a dvojaké
povaze pontského krále; vedle jeho žárlivosti řídí postup hry též
silné prvky politické, králova dobyvatelská touha vůči Římu, vedle
níž starcova neklidná láska připadá jako vhodné doplnění prvé
vášnivosti, tíhnutí jeho syna Farnaka k Římu. Ušlechtilá Monima,
milující tak jemně druhého Mitridatova syna Xifaresa, harmonisuje
všechny ty protikladné proudy a drama končí posléze smrtí Mitridatovou a jeho žehnajícím gestem nad láskou Moniminou a Xifaresovou. »Přivržencům Corneillovým nezbývalo nežli zmlknout.
Mitridat mluvil jako César a Sertorius; nikdy však nehovořila žena
u Corneille tak jako Monima« (Ch. M. Des Granges). Měsíce, kdy
psal Mitridata, znamenají pro Racina nové opojení Řeckem. Pročítá
znova Euripida a črtá si na okraje svého exempláře hojné a nadšené
poznámky. V předmluvě k následující své hře, »obnovenému obrazu« podle Euripida Ifigenii v Aulidé - zprvu pomýšlel Racine na podobné zmodernisování Alcesty, pak váhal mezi Ifigenií v Aulidě
a Ifigenií v Tauridě - hájí Racine svého zamilovaného autora proti
některým naivním výtkám a uzavírá o klasicích slovy Quintiliánovými, že je totiž »lepší chybovat tak, že se podivujeme všem jejich
spisům, nežli že v nich mnohé haníme«. Ifigenie v Aulidě bývá dnes
tu i tam považována za hru, které se snad nejvíce dotkl onen do-
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bový versailleský styl. Nelze však, myslím, srovnávat toto drama jen
tak stránku po stránce s předlohou, zajisté svrchovaně životnou, kde
hlasy hovoří ze živných šťáv řecké země a s prostotou, jímající srdce.
Racinovo drama záměrně transponuje zvolené děje i věci do světa,
kde necítíte tolik vůni země, kořennou tíhu a slávu života, a nechtěje pouze překládat, nemohl Racine, syn své doby, dodržeti
prostý a prameny hlíny rozechvělý rytmus staré předlohy. Viditelně
však Racine tehdy, kdy není svými postavami přímo posedlý, jak
je tomu v Andromaše nebo ve Fédře, suše moralisuje; též názvuky
na preciositu, trvající v životním i uměleckém stylu století XVII.
mnohem déle, nežli se zdá, obsahuje, myslím, Ifigenie v míře nejhojnější.
Ve chvílích, kdy píše Ifigenii, začíná být Racine zneklidňován tím,
co proskočilo o smrti jeho bývalé milenky du Parcové. Celá aféra,
opírající se patrně, pokud jde o Racina, o skutečnost, že Racine
věděl o úmyslu své milenky nevyhnouti se nedovolenému zákroku,
ač prý není vyloučeno, že ji sám Racine uvedl v styk s pokoutní
ženštinou La Voisinovou, doutnala tehdy sice ještě pod popelem,
neboť měla vzhledem k básníkovi uzrát o tři léta později a vést pro
něho k zlovolnému nařčení z přečinu i zločinu a málem k jeho
zatčení, ale Racine už zajisté věděl o mračnech, která jako by se
nad ním stahovala. V téže době ochladla vůči němu Champmeslé.
Jen zvolna nabývají ojedinělé hlasy v jeho nitru té intensity, z níž
posléze promluví nezapomenutelná Fédra. Její vášnivost a rozhořelost vděčí jistě za mnohé hojným životním podnětům, v plynutí
času pro nás utajeným. Nemysleme si prostince, že známe toho kterého autora, ať již se jmenuje Racine či jakkoliv, jen proto, že máme
o něm tu a tam nějaký záznam, tu a tam nějaký list příteli nebo
příznivci; zvlášť Racine měl v duchu své doby ve zvyku nechati
mnoho jisker pod popelem, a nebýt dramat, dochovat se nám tak
jenom jeho korespondence a všechny ostatní dokumenty, měli bychom o Racinovi jistě představu hodně chladnou a šedou!
S Fédrou octli jsme se na dramatické křižovatce básníkova života.
Oddáte-li se cele hudbě a významu rozsálaných Fédriných monologů, kolem nichž jako kolem světla přespříliš prudkého zanikají
bezmála další osoby dramatu, je vám zcela jasné, že takto nelze hovořit básnicky o citových stavech, které by byly původci neznámou
pevninou. Fédřinu bezuzdnou, nezadržitelně propukající vášeň mohl
líčit tak pravdivě jen muž, jenž, vžívaje se do její zmítané, ohněm

83

zasažené bytosti, líčí zároveň sebe, jak se poznal přímo v souhře
projevivších se už gest, či jak se vidí při své povaze jednat za životních okolností neméně rozvichřených. Nechápeme ovšem dneska
dobře, jak mohl Racine ve Fédře zakončiti Hippolitův život věru
rušivým vyvstáním onoho pohádkového draka, vyslaného Neptunem na přání uraženého Thesea, třebas nám o tom strašlivém zjevu
vypravuje Theramenes ve verších na úrovni obdobných oklikových
sdělení starověkých. Ale v celku prochvívá Fédru dech tak intensivní, že by sotva bylo možno autorovi hovořit nazeji i v intimní
lyrice, aniž by byly překročeny meze exhibicionismu. Podivný to
věru klasicismus, jádra tak žhoucího, až se vám úží dech, palčivý,
pravdivými slzami prožehlý a rozvichřený leckde v skutečné elektrické výboje slovních gest, jež zasahují až do nejniternějších zákoutí divákovy bytosti tehdy, když je herečka jako Ráchel, a jiné po
ní, umí přehráti do bolestného furiosa.
Racinova Fédra, dlouho již ohlašovaná, nechávala na sebe čekat
a posléze došlo k závodu mezi Racinem a druhořadým celkem dramatikem Pradonem, jehož Fédra byla předstižena premiérou hry
Racinovy o necelé dva dny. Pradonova Fédra se zprvu líbila a bývala hrána ještě i ve století osmnáctém, Fédra Racinova se dočkala
v obecenstvu jistého zakolísání, brzy se však dostavil úspěch, ale
slovní i písemné půtky kolem ní trvaly dost dlouho. Konečně je
třeba se zmínit, že brzy po premiéře Fédry přerušila Champmeslé,
představitelka titulní role, svou známost s Racinem. A tady nastává
devítileté údobí, které bychom mohli nazvat Racinovým odmlčením.
Mnoho pohnutek vedlo k němu Racina, u něhož můžeme usuzovat
i z přečastých synkop a zlomů v toku jeho dramatu, z těch srázných
přechodů ze souhlasu do odmítnutí, z častého ano a ne, jež nečekaně vysrší z ticha a jejichž střídání působí leckde až hystericky,
na citlivost stále rozehranou, nervy, které pod nárazem dojmu prudce
se rozezmítávají, a hnalo jej směrem k odmlčení, zamlknutí, uměleckému sebezničení. Racinovo dvořenínství změšťanštělo po delší krisi, jejíž
prudkosti se můžeme z několika faktů dohadovat. Sedmatřicetiletý
Racine, módní autor a bonvivant, ustupuje předčasně onomu Racinovi, jak ho známe z rytiny Edelinckovy, usmíření s Port-Royalem
vyvrcholí jímavou scénou, při níž se prý Racine vrhl s pláčem k nohám jansenistovi Arnauldovi, zvanému Velký, a v upřímném pokání
utonou zvolna pod popelem i nejprudší zdroje básníkova nadání.
Vrátí-li se Racine později na podnět paní z Maintenonu k tvorbě
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dramatické, bude to ovšem jeho verš, ač už tu a tam zšedlý a dechu
chladnějšího i v své nové nebývalé stavebné monumentálnosti (jako
v Athalii), ale starozákonní inspirací své Estery i Athalie, bude
převelmi vzdálen svým »dramatům vášní«.
Racinovo odmlčení lze také přistřihnout romaneskně a dala by
se o něm napsat vzrušující novela. Racine jako Štvanec, on, jenž
stavěl postavy svých dramat do bezvýchodné situace, nyní sám obklíčen, zasažen do morku kostí, všecek zjítřelý v srdci, jímán znenáhla popeleční tesknotou, pln výčitek svědomí a náhlé něhy vůči
době, kdy víra jeho dětství, chlapectví a jinošství byla jako démant,
jako hvězda, jež se na původ svého světla ani netáže; zneklidněn
a do dna duše ztýrán, včera ještě všemi hýčkán, včera ještě milován,
dneska už snad na oné šikmé ploše, kde se nelze ubránit společenskému pádu, či lépe řečeno, on, jenž mohl ještě včera zmužile
předstírat, hrát do poslední finesy, do posledního vybroušeného
gesta i slova svou společenskou úlohu, protože pyšně věřil své síle,
začíná o sobě znenadání pochybovat, zpřísňuje sám k sobě zcela po
jansenisticku, není si už tak zcela jist smyslem a cenou své dramatické tvorby, touží po někom, kdo by mu byl již za živa tak věrný
jako denní světlo, vracející se každodenně do lidských zorniček, zastená po někom, kdo by trval mimo životní proměny, včera ještě
tak blaživé pro smysly, slepé k pravé skutečnosti, rozžízní se po
výhni lásky nadzemsky jásavé, věčné, či prozatím aspoň po klidu,
po tom, aby ho v zhierarchisované společnosti jeho doby zaštítil
ten nejvyšší, král, ač se do těch tužeb mísí ustavičně i vzpomínky
na neúprosného, vševládného Boha některých jansenistů, čímž je
vnesena do kajícnosti rychle podléhajícího muže zvláštní přísnost.
Odmlčení Racinovo je zajisté spjato mnoha citlivými vlákénky
s předchozími citovými i duchovními stavy. Ale zároveň se nám
staví na oči i uměřenější, dobovější Racine, který se ovšem odhodlává ke vstupu do kláštera, ale, byv od svého záměru odveden svým
zpovědníkem, jenž zná jeho lehce se vzrušující povahu a považuje
tedy moudře onen náhlý zlom k odříkavosti, plamen víry nadmíru
vroucí, za hnutí v té síle přec jen dočasné, založí si velmi rozumově
svůj život, jsa nyní zpola neúnavným dvořenínem, a na půl odměřeným měšťanostou, dobrým otcem rodiny stále početnější. Mračna
nad Racinovým životem rozprchla se vskutku velmi brzy, Racine
uposlechl domluvy zpovědníkovy, a tak došlo k Racinovu sňatku
s bohatou dědičkou, Kateřinou z Romanetu; z tohoto manželství
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2 rozumu vzejde v průběhu let sedm dětí - nejmladší z nich, Louis
Racine - napíše později »Pamětní spis« o svém otci a z pěti děvčat
vstoupí tři do kláštera.
Od oné chvíle dělí se Racinův klidný život v letech 1677 až 1699
mezi rodinný krb, kde vládne blahobyt, a mezi dvůr Ludvíka XIV.,
k němuž lne Racine s dojemnou příchylností. Společně s Boileauem
jest jmenován po Pellissonovi královským historiografem; oba byli
pevnější v poesii než v sedle jezdeckém a měli velmi malý sklon
k »reportáži o životě Ludvíka XIV.«, již od nich s vysokých míst
vlastně požadovali, a tak nás nemůže překvapit anekdota, vyprávějící o tom, jak se jednou sám vladař poťouchle zmínil o nevelké
chladnokrevnosti svého věrného nohsleda, Racina. (Z oněch historických záznamů nedochovalo se nám pranic, neboť shořely do poslední stránky v roce 1726; zachované Pojednání o obléhání Namuru mělo být uveřejněno samo o sobě a jeho forma jest patrně
zaokrouhlenější.)
Ač záhy pokoušela literatura odmlčevšího se Racina aspoň částečně - Racine korigoval na př. spolu s Boileauem text svých dramat,
přeložil Platonovu Hostinu, a dvořenín zvítězí v něm nad odříkavcem, když prý na královo přání hodlá spolupracovat na libretu opery Faeton, ostatně nikdy neukončené - z bývalého bouřliváka a ctižádostivce trvala v něm jen slabá ozvěna. Racine, příliš nervově citlivý Racine, nalezl v novém způsobu své existence alibi, dostačující
mu vůči sobě i druhým. Jeho dvořanský a zbožný život už nebyl
prostě z těch, z nichž by mohla vzejít nová Andromacha, zvláště
proto, že zmoudřelý Racine umlčoval v sobě záměrně i ozvěnu všech
svých zjítřujících a rozněcujících vzpomínek. Nenalézal už v sobě
dost touhy a síly žít v nitru tak intensivně, aby se mohlo jednoho
dne napětí postupně lámat a přerozovat do veršů, dosvědčujících
prudký žár ducha i citu.
Odmlčení je přerušeno později již jen krátkou hrou Ester a majestátní tragedií Athalie. Jestliže se mohl Racine z cizího podnětu odvážit Estery, jejíž líbezná prostota, až naivita, přiléhala tak věrně
k ovzduší dívek, vychovávaných tehdy v Saint-Cyru podle návodu
paní z Maintenonu, jež nebyla zdaleka onou ženou, jak jí líčí romány-fejtony, jestliže mohl dosíci dosavad i velebnosti a osudového
dechu, které nalézáme v monumentalisující starozákonní Athalii,
zaměřené jen k myšlenkám a citům patheticky vyhraněným, ač s výhledem do jitra novozákonního, pak dlužno brát velmi opatrně
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tvrzení o Racinově niterné zprahlosti, sžehnuvsí ho nedlouho po
Fédře. Rád ukázal zajisté sebevědomý muž, že se zčásti dobrovolně
odřekl darů, z nichž by byl druhý těžil ještě hodně dlouho, vždyť
na cizí přání mohl vladařit nad starozákonním, od jádra tragickým
světem, nad ryzími slovy rýsujícími pevně děj, i když už prameny
hudby zněly tu a tam s vážností až přespříliš oproštěnou; a jenom
sbory dívek v Esteře i v Athalii znamenaly svěží hudební přínos!
V roce 1699 Racine umírá; jeho poslední chvíle ztrpčuje to, že
upadl v nemilost u krále, jejž tolik miloval, či aspoň náhlé královo
ochladnutí, zaviněné intrikami kolem Port-Royalu i tónem Racinových kritik poslání královského, a vystřídané ihned po smrti Racinově projevem uznání básníkovi-dvořanovi i péčí o jeho rodinu.
Tělo Racinovo bylo uloženo v Port-Royal des Champs, podle
přání, jež vyjádřil ve své kajícné závěti z roku předchozího:
»Chci, aby mé tělo bylo, až zemru, zaneseno do Port-Royal des
Champs a tam pohřbeno na hřbitově u hrobu pana Hamona. Prosím přepokorně Matku abatyši a jeptišky, aby mi prokázaly tuto
čest, třebas si jí, jak vím, nikterak nezasluhuji, jak pro svůj pohoršlivý život, tak proto, že jsem se neřídil vzácnou výchovou, které
se mi tu kdysi dostalo, ani velkými příklady zbožnosti a kajícnosti,
jichž jsem byl jen jalovým obdivovatelem. Uraziv však velmi Boha,
potřebuji tím spíše modliteb tohoto svatého společenství, aby mi
milosrdně odpustil. Prosím ještě Matku abatyší a jeptišky, aby přijaly obnos osmi set zlaťáků, jež jim budou na můj příkaz vyplaceny
po mé smrti. - Sepsáno v Paříži, v mé pracovně, desátého října
roku tisícího šestistého devadesátého osmého. - Jean Racine.«

Ivanov
VÍRA A K U L T U R A
List

příteli

Geršenzonovi

Kapitola z knihy »Zápisky 2 dvou koutů«, obsahující řadu listů, které si vyměnili krátce po ruské revoluci V. J. Ivanov a M. O. Geršenzon. Oba žili od r. 1920 v jedné světnici »pro dělníky vědy a literatury«, odtud tedy je i název »Zápisky z dvou koutů«. Geršenzon hlásal v podstatě návrat k tabula rasa lidské duše a jak náboženské, tak
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i kulturní statky a pojmy připadaly mu jako těžké břemeno, jako zaostalý balast, jehož
je třeba se zbavit a tak dojít jakéhosi nového dětského života. Přes to, že rozhovor na
podobné thema není dnes aktuální, přece přinášíme zde hluboký list básníka Ivanova.
Ivanov je od r. 1926 katolíkem.

Drahý můj příteli, žijeme v jednom kulturním prostředí a obýváme jednu světnici, kde každý má svůj kout, kde však je jen jedno
okno a jedny dveře. Vedle toho máme každý z nás svůj stálý byt,
jejž bychom vy jako já rádi vyměnili za jiné bydlení, pod jiným
nebem. Bydlení v jednom prostředí není stejné pro všechny jeho
obyvatele a hosty. V stejném proudě plavou rozpustitelná látka
a řídký olej, rostou chaluha, korály a perly, pohybují se plovatky,
velryby a létavé ryby, delfín, amfibia i lovec perel-potapěč. Zdá
se mi, anebo se omluvím, »je to vina mých očí« - že vy si představujete život v kultuře bez podstatného s ní splynutí. Já však
myslím, že povědomí může být zcela immanentní kultuře, ale může
být i částečně immanentní a částečně transcendentní, což ostatně
lze ukázat na zvláště vážném případě, týkajícím se naší besedy.
Člověk věřící v Boha za nic nedopustí, aby jeho víru pokládali za
část kultury, avšak člověk zotročený kulturou nezbytně bude považovati víru za kulturní zjev, ať už jakkolivěk blíže určí její přirozenost - buď jako zděděnou představu a dějinně podmíněný psychologický zjev, ať jako metafysiku a poesii, nebo nakonec jako
sociomorfického Činitele a mravní hodnotu. Uvidí v té víře, cokoliv
si budete přát, jen aby za každou cenu byla uvedena do okruhu
kulturních jevů, zahrnujících pro něho celý život ducha, a nikdy
se neshodne s věřícím, že víra jeho je něčím mimo kulturu stojícím,
samostatným, prostým a prvotním, bezprostředně spojujícím jeho
osobu s bytím absolutním.
Nebo je pro věřícího jeho víra podstatně rozdílná od kultury,
jako je od ní rozdílná příroda nebo láska... Tudíž?
Na faktu naší víry v absolutno, jež není kulturou, závisí tedy
naše vnitřní svoboda - ta, která je samým životem - nebo naše vnitřní otroctví kultuře, dávno už v zásadě bezbožné, protože uzavřela
člověka do sebe samého, jak to rozhodně prohlásil Kant. Jen vírou,
totiž zásadním zřeknutím se prvotního hříchu kultury lze přemoci
to »pohoršení« z kultury, vámi tak silně prožívané. Jenže takový
hřích se nevykoření povrchním zničením jeho vnějších následků
a plodů. Zapomenout psát a vyhnat múzy (hovořeno slovy Platonovými) - to by bylo jen záplatou: znovu se objeví písmena a jejich
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spojení znovu zobrazí stejné duchovní obrysy vězňů přikovaných
ke skále Platonovy jeskyně.
Omyl Rousseauův vyplýval z jeho nevěry. Naproti tomu žít
v Bohu znamená nežít už zcela v relativní lidské kultuře, nýbrž
částí vyrůst z ní na povrch, na svobodu; to je duchovní růst, to
jsou schody k nebesům, cesta k výšinám. Stačí se dát na cestu, najít
chodník; ostatní bude přidáno. Předměty, které nás omezují, rozplynou se samy od sebe, vzdálí se hlasy, vyvstanou nové obzory.
Dveře na svobodu jsou jen jedny pro všecky, kdož bydlí v jednom
vězení a jsou vždy otevřeny. Vyšel jeden, půjde za ním i druhý.
Snad všichni jeden za druhým se pustí za prvým. Bez víry v Boha
lidstvo nenajde ztracené svěžesti. Marně budeme odhazovati staré
obleky, je třeba se sebe svléci starého Adama. Jen voda živá omlazuje. A obraz nového společenstva »bez múz a písmen«, který vám
přichází na oči - ať je jak chce vábivý - je klamný sen a dekadence, tak jako každý rouseauismus, není-li pro vás lidské společenství modlícím se sborem, ale jen novým vycházením lidí stejně
zkažených, jako jsme my.
Kdybyste mně na to odpověděl a řekl, že ať už to tam bude jakékoliv, přece samotný proces nového tvoření kultury, narýsování
nových znaků na tabula rasa lidské duše, zabezpečuje lidstvu na
dlouhé doby obnovenou svěžest tvořivosti, bezprostřednost zážitku
světové reality, návrat mladosti - jedno by mi zůstalo: pokrčit
rameny 'a divit se hlubokému optimismu vaší odpovědi, plynoucí
ze sobeckého věku Rousseauova, nechápající té osudné pravdy, že
prameny duchovního a duševního života jsou otráveny, že ortické
a biblické tvrzení o jistém prvotním »hříchu« na neštěstí není lží.
V takovém případě by náš rozhovor připomínal jiný, starověký
rozhovor, o němž mluví Platon v Timaiovi: besedníky byli Solon
a egyptský kněz: »Vy, Helénové, jste děti, a není mezi vámi starce,«
pravil prvnímu druhý. Periodické povodně a požáry pustošily tvář
země. Jenže v helénských krajinách lidé oživovali »bez múz a písmen«
aby po mučivých křečích země
znovu počali svoje přechodné budování - zatím co posvátný Nil
zachraňoval nehybný Egypt, jenž si zachoval na svých pravěkých
tabulkách památku na Helény zapomenuté otce, o velkém a slavném rodě lidí, svrhnuvších jařmo nepamětné Atlantidy.
Můj milý besedníku! Podobně jako onen Egypťan a jeho helénský žák, ba sám Platon, nábožně zapaluji tymián na. oltáři Paměti,
Řád VI. 7.
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matky múz, oslavuji ji jako »nesmrtelnosti záruku, věnec vědomí«,
a jsem přesvědčen, že ani jeden krok po žebři duchovního stoupání
není možný bez kroku dolů, po stupních, vedoucích k jejím podzemním pokladům: čím vyšší větve jsou, tím jsou hlubší kořeny.
Kdybyste mi odpověděl, že neřešíte, ba ani se necítíte v právu
řešit, jaký bude obsah budoucího duchovního obrazu lidí obnovené
kultury, že vy prostě přežijete za sebe sama a za potomky živou
potřebu vyjít z dusných kleneb na vzdušný prostor, neznajíce a ani
nelitujíce nepoznati, co asi byste našli vy i oni za ohradou opuštěného vězení, tím byste vyjádřili i svůj fatalistický nezájem na věci
přípravy cest k svobodě a zároveň krajní zoufalství nad vaším
osvobozením. Kéž tomu tak nebude!
Přeložil J. K.

J i n d ř i c h Středa
H Ř Í C H Y ZÁPADU
K paradoxům dnešního položení věcí patří i to, že právě protivníci dnešní německé soustavy jsou nejvíce nakloněni šířiti se o moci
a dynamismu nového Německa. Chtějí nás přesvědčit, že Německo
je silné, poněvadž je nepřemožitelné; nechtějí, abychom si uvědomili, že oni podléhají, poněvadž jsou slabí. A přece pro pozorovatele dějin není vlastně tak zajímavé pozorovat, že národ mnoha
desítek milionů je velmi mocný - což, konečně, není nic nevysvětlitelného - jako spíše, proč dva národy velice bohaté a dohromady
také četné se ukazují slabými. Jinými slovy, máme zkoumati slabosti
demokracií.
Prvou slabostí je ovšem demokracie sama, vlastně stranická
soustava. To je tak jednoduché, že je s podivem, jak to mohlo být
i jen na chvíli přezíráno. Ve všech učebnicích dějepisu jsme se učili,
což je ostatně samo o sobě jasné, že země roztržené dvěma nebo dokonce několika stranami se chýlily k zániku nebo k znamenitému
oslabení, a že státy pod jedním a mocným vedením měly úspěchy
proti nim. Nemůže ani dnes být jinak.
Proč? Protože za prvé nikdo nemůže žádnou práci dobře dělat,
nemůže-li ji dodělat. Je nad slunce jasno, že i méněcenný hotový
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výrobek je lepší nežli šest věcí rozdělaných. To platí už o jednoduchých předmětech, jídlech a botách; jakpak teprve v politice,
kde nesčetné složky do sebe zapadají! Ale demokratický ministr
nikdy neví, bude-li pozítří v úřadě on nebo naprostý odpůrce jeho
myšlenek. Nad to zpravidla už jako člen koalice má vedle sebe
aspoň poměrného odpůrce. Jak teprve působí taková nejistota navenek! Můžete odzbrojit vedle státu, kde zítra mohou dostat moc
váleční Štváči ? A naopak, můžete uzavřít spojenectví se státem, kde
zítra mohou vládnout pacifisté?
Dvojnásobně ovšem působí tyto demokratické zmatky v hodině
krise. Stát nemůže svému sousedu hrozit, jestliže část jeho občanů
vládu potírá a jestli nikdo neví, co si lid počne v případě války.
A podobně stát nemůže uzavřít smír, jestliže každého ústupku využijí protivníci vlády, aby ji před voličstvem snižovali. Konečně stát
vůbec nemůže vésti žádné jednání, musí-li si ke každému činu teprve
několikaměsíčním novinovým lhaním zjednávat souhlas občanstva.
Řeknete, že při tom všem je to velká věc vládnout podle vůle
lidu. Ovšem, je-li tu vůle lidu. Jestliže celý lid si něčeho přeje, pak je
nesporně povinností státníka to učinit. Ale hlasování poslanců, zvolených na čert ví jaké programy a slepených do čert ví jaké koalice
- to přece není vůle národa! Vím sice, že členové poslaneckého
řemesla jsou hluboce přesvědčeni, že celá národní svrchovanost se
v nich absolutně vtěluje. T o je vede k tomu, aby členy menšiny považovali za zcela bezprávné. Abychom neuváděli - hojné sice cizí příklady, Česká šlechta, čítajíc nějakých dvě stě hlav, a tedy neschopná zvolit poslance, byla promptně uvedena ve stav páriů, jimž
byly zabaveny nejen majetky, ale i jména.
Ještě by bylo lze snésti výstřelky parlamentní samovlády, kdyby
tato soustava přiváděla k moci nějak vhodné lidi. Ale zde právě je
hřmotně nápadný rozdíl mezi původci francouzské revoluce a jejími
dědici. I oni byli sice pýchou naduti, až skoro praskli, avšak aspoň
měli nač býti pyšni. Z vynálezců a vědců Filosofického století
jedni učíce chudou Európu plachty a vesla
chystati a k dalekým pres more vésti břehům tam ti neúrodné rolníku ukázali rádlem,
by klas neslo zlatý brázdití lůno zemi psali slovníky, očkovali děti, sbírali brouky, nebo aspoň hráli na
flétnu. Ale pokochejte se v ilustrovaném tisku tlamami francouz-
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ských nebo anglických parlamentníků! Bozi vědí, že věčně opilý
Pitt a ochránce všech defraudantů Danton nebyli zrovna vrcholky
lidského pokolení - ale je jisto, že od jejich dob úroveň demokratických státníků prodělala pohyb přímo peristaltický. Na místo
buržoů doby osmačtyřicátníků přišli maloměšťáci let sedmdesátých
- podzvěrolékaři - jak jim říkal Gambetta. Ti aspoň byli jen nevzdělaní, omezení a Špinavci. Ale po nich přišlo plémě vylezlé ze všech
stok, ze všech přístavních krčem, ze všech káznic. Může se někdo
divit nepravděpodobné a dávivé špinavosti francouzské politiky
v září 1938, když si vzpomene, jaká sebranka tuto politiku dělala?
Zázrak by byl nastal, kdyby hrdinové Staviskiády byli jednali jako
Roland a Bayard! Ovšem, kde se také měli slušní lidé v parlamentech vzít? Zde se zase vracíme k onomu problému lidové svrchovanosti a národního zastoupení. Je docela dobré, aby národ volil
své zástupce u vlády. Avšak volba znamená výběr. Staré soustavy
voleb, kde občané určitého místa či kraje z několika známých lidí
vybírali zástupce, takový výběr umožňovaly. Ale stranická demokracie? Před voliče se postaví Bobčinský se sociálně patriotickým
programem a Dobčinský s programem vlastenecky sociálním: a teď
si vyber! T o je tak, jako když agent nabídne průměrné ženě dva
typy radia: jeho výkladům o lampách a zesilovačích stejně nebude
rozumět, a vybere si podle tvaru krabice nebo barvy knoflíků.
Ostatně poslanci se volí celkem podle toho, kolik peněz mohli vynaložit na volební propagandu. Což je všeobecně známo. Jakmile
tedy složení sněmovny není výsledkem nějaké vůle lidu, nýbrž vypočitatelnou výslednicí nákladů na tisk a podobné věci, nemá vskutku smyslu mluvit o lidovládě. A přece, tak nebo tak zvolení partajníci si v poválečných letech neukládali už vůbec mezí. Ve zvláště
povedených státech si dokonce stranický systém, to jest umělé roztržení národa, uzákonili. Je však starou zkušeností, že každý člověk
nebo režim, který si nedovede uložit mezí, který svoji zásadu přepne
do krajnosti a nedovede snést přimíšení jiných zásad, padne. Padla
absolutní monarchie francouzská, padla absolutní aristokracie staropolská, padá absolutní parlamentarism anglo-francouzský. Padá,
poněvadž podřadná jakost demokratických státníků má za následek
špatné výsledky.
Vezměme nejdřív zahraniční politiku. Zde koníčkem parlamentních veličin byl po léta pacifismus. Ale jejich pacifismus záležel
v tom, že reparace strčili do kapes angličtí bankéři a francouzští po-
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slanci, ale ne obyvatelé bojiště; že anglické zbrojení bylo zanedbáno
ve prospěch těchže bankéřů a poslanců; že konečně bylo rozličným
kavárenským inteligentům trpěno, aby si tropili posměch z válečníků. Jak mohl někdo očekávat, že Německo bude smířeno takovými podniky? Upozorněme ostatně, že sobectví (jaké demokracie
prokázaly i vůči Německu i vůči spojencům, když pomocí prodejných politiků tahaly poplatek za osvobození) není o sobě politicky
špatné. Patří však k němu určité předpoklady.
Ludvík XIV. provozoval politiku surového a vyzývavého násilí
a sobectví, avšak jeho Francie byla lidnatější Německa, jeho loďstvo mohlo soutěžit s anglickým, jeho maršálkové dovedli čelit vojskům celé Evropy. Konečně a zejména bylo jej vídati i na bojištích.
Ale demokratičtí státníci, kteří ze svých křesel v Londýně a v Bordeaux vyhráli světovou válku jedině tím, že sbubnovali celý svět
k »veliké válce za civilisaci«, spáchali sebevražedné šílenství, když
podrazivše Čechům nohy, poplácávali si břicha spokojeně chrochtajíce, že unikli válce. Neboť když je najednou napadlo, že přece jen
chtějí mít válku, a když se za tím účelem obrátili na různé státy,
tyto jim odpověděly sborem: »Ráčili jste říkat nahlas, že budete bojovat, jen když budete přímo napadeni. Počkáme si tedy na tento
případ, než budeme uvažovat o spojenectví s vámi.« A když se demokratická propaganda dovolávala jejich citu pro čest a udatnost,
bylo snadno odvětiti: »Nadávali jste Čechům ve všech tóninách
říkajíce, že je to drzost od malého národa se postavit proti velkému.
Zdržíme se tudíž všech projevů statečnosti, dokud neuvidíme, co
sami v tom oboru dokážete.« To se ihned uvidělo, když jeden národ
přece těm chlapíkům uvěřil: zatím co polské vojsko se bilo před
Varšavou, demokraté shazovali letáky na západní val...
Bývá ovšem omluvou tohoto režimu, že prý jeho zahraniční a
vojenská politika je tak bezmezné špatná, poněvadž právě národní
energie a statky nevynakládá na tyto věci, nýbrž na vnitřní povznesení lidu. Vizme tedy lid. Ale co? Habemus confitentem reum!
Jestliže Francie je nucena povznášeti populaci prémiemi, půjčkami,
výhodami všeho druhu, co je to nežli přiznání, že její pořádek je
nesnesitelný? Že se lidé rozmýšlejí ploditi poddané pro její vládu?
Neboť konečně, co může už očekávat tato vitio parentum rara
juventus (jak praví Horác v jedné z nejpozoruhodnějších svých
ód) ? Buď je přejedený liberalismus pošle pást, nebo jim liberalismus, modifikovaný stávkami a bouřemi, podá podporu v nezaměst-
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nanosti, a jestli nezaměstnaní občané demokracie si nevymohou něco
kolektivními hrozbami, mohou bydlet pod mostem a sytit se pohledem na sněmovnu nebo mohou skončit »couchés froids et sanglants
sur leur terre mal défendue«. Pěkné jsou ty demokratické vymoženosti! Demokracie dala šlechtě guillotinu, měšťanstvu zesviňačení
literatury a vědu, kleslou na propedeutiku montérství, a lidu proletarisaci.
A očekává se tudíž, že tito občané se za tuto soustavu budou bít.
Jenže je zřejmo, že lidé se bijí pro dvě věci: buď pro kořist anebo
pro právo. Nuže, jamkou kořist mohou poddaní demokracií v této
válce čekat? I kdyby zvítězili, kdyby se v Němečku pak i našla ložiska ohromných safírů a rubínů: nikdo o tom nepochybuje, že by
si je zase přisvojili političtí a finanční gangsteři, odměnivše lid
pěknými kameny s pozlacenými jmény padlých.
Anebo se budou bít za právo. Je nesporné, že cit pro právo,
kdysi tak živý v drobném lidu, byl demokracií důkladně rozšlapán.
Soustava, která se dostala k moci násilným převrácením platných
zděděných soustav, jejíž mandaríni ostatně nemají nejmenší úcty
ani ke svým vlastním zásadám a právním řádům, 1 ) (»ani netušíte,
jak je mi to naprosto lhostejné«, pravil jeden francouzský premiér,
upozorněn byv na nezákonnost svých nařízení) - taková soustava
se hodí snad ke všemu, ne však, aby nadchla lid k boji za právo.
Ostatně pokusy postaviti se jako obránci práva, neřku-li rozenci
svatého Jiří, jsou venkoncem povedené. Zmocnivše se Malty skoro
kapesním zlodějstvím, podporovavše Espartera, Košuta, Mazziniho,
Kerenského (o starších věcech nemluvě), Angličané se náhle
nadchli pro pravoplatnost - něguše... Francouzští republikáni, vyhostivše své vlastní domorodé řeholníky, původce francouzské vzdělanosti, se málo přesvědčivě rozčilují nad vyhnáním polských židů
z Německa. 2 ) Hle, logika pouze pro dnešek!
Stačí zajisté prohlédnout! postoj této celé společnosti k právnímu zřízení, jež je základem evropské vzdělanosti. Čím se totiž
Evropa povznesla nad Asii a Afriku? Nesporně rodinou. A to netoliko rodinným životem lidu, nepostradatelným ovšem pro ono
Viz Drumont, Tardieu, Daudet, Hewart a šest set jiných autorů.
) Amorálnost demokracií právě v těchto stycích s Německem krásně vystoupila.
Němci byli spokojeni se svými dynastiemi: demokraté tleskali chátře, která provedla
listopadovou revoluci. Dnes Němci mají jednotný stát: demokraté objevili přednosti
německých dynastií.
2
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nahromadění věcí, vědomostí a vymožeností, jež tvoří kulturu,
nýbrž také založením celé a zejména i politické společnosti na rodinném základě. Tato stálost stvořila Evropu. Nuže, demokraté
svými pozoruhodnými zákony o dědictví a dědickými daněmi ne
mimochodem, nýbrž naschvál a pečlivě odňali rodině hmotný základ - o čemž by se dalo mluviti déle: neboť toto úmyslné a soustavné ničení rodinných majetků je patrnou hlavní příčinou rozvratu demokratických zemí.3) Stačí pohled do špinavé a vylidněné
francouzské vesnice. Nadto ještě tito pánové (nelze neříci, že za
židovské spolupráce) nachystali celou soustavu zřízení, usnadňujících nebo lépe řečeno povzbuzujících rozvod: a také, nikoli, jak
se na takové věci sluší pokoutně a šeptem, nýbrž hlomozně a s vědeckými brožurami rozšířili potratářství.
Co konečně udělali demokraté z druhé vymoženosti evropské
vzdělanosti, kterou byla justice? Proti způsobu primitivních národů, kde soudcem je bud' zřízenec panovníka, politický úředník,
nebo prostě nejbohatší člověk, velkostatkář, učinily dva velké
evropské kmeny pokrok. Germáni stvořili porotu, kde muže soudila rada jeho rovných podle právních obyčejů a obecné mravnosti.
Stará Francie stvořila stav soudců, závislých sice na králi jako nejvyšším soudci, ale na žádných jeho úřednících naprosto nezávislých.
Demokracie z poroty udělaly abnormitu, rušící občas chod práva
neočekávanými a nehoráznými nálezy, advokátskou výřečností vymámenými. Ze soudců udělaly zřízence, ovládané parlamentním,
tedy partajním ministrem. Výsledek: Staviski a jeho devatenáct
odkladů soudního stíhání.
O hlavních příčinách úpadku Anglie a Francie se zmíníme jen
letmo. Přečtěte si to u Bloye. Ale řekneme tolik: jestli bl. Markétě
Alacocque bylo zjeveno přání, aby Božské Srdce bylo vyšito na
praporech Francie, a jestli za naší paměti byl vydán zvláštní zákaz,
že ani soukromníci je tak vyšít nesmějí, jestliže ještě nedávno směl
být v Anglii postaven pomník na oslavu vítězství Olivera Cromwella 4 ) - pak uvidíme, že není důvodu, proč by takové vlády nestihla zasloužená odplata.
3

) Viz Bainville: La Fortune de la France.
) »...a když se vzdali, všichni jejich důstojníci byli pobiti a každý desátý muž
pobit, ostatní pak odvezeni do otroctví; a jejich kneží byli pobiti, což je velmi dobré
pro tyto divošské bídáky; byla to veliká milost Boží...« Hlášení Cromwellovo.
4
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A konečně, co dělaly po svém vítězství ze světové války ? Tehdy
jejich první starostí bylo, aby ze Svazu národů, jenž měl tvořiti
jakousi náhražku evropské říše, byla vyloučena Apoštolská Stolice:
aby, jinými slovy, jejich vítězství bylo proklamováno vítězstvím
laicismu nebo až atheismu. 5 ) A uvnitř? Bylo pokračováno ve francouzskému centralismu, po světové válce byl teprve vlastně zaveden
centralismus v Anglii, ačkoli každý ví, že jen odlišný svéráz provincií
vytvořil francouzskou kulturu, že jen samospráva hrabství vytvořila
svobodnou ústavnost Anglie. Nikoliv, byl utvrzen centralismus:
ačkoli tato soustava, měnící národ z organické rodiny kmenů v jednotný stroj, řízený do posledního kolečka toliko vůlí okamžité vlády, musí v několika generacích ubít nevyhnutelně život kteréhokoli národa. Není tedy pochyby: vlády demokratických národů tak
podřezávaly jejich tradiční a právní kořeny, že ani nové vítězství
v poli by jich nezachránilo. Národy se zachraňují jen návratem
k právu.

VARIA
Rozum proti kolektivu
Langova kniha. (Alois Lang, John Henry N e w m a n : Uvod do. filosofie náboženského
myslitele-konvertity a výbor z jeho spisů. Vydal Katolický Literární Klub v nakladatelství Vyšehrad v Praze 1939. Stran 310.) Byl bych si býval přál, aby byl Lang při rozboru
osobnosti Newmanovy pružnější, hladší, plnější, méně ósečný, méně tvrdý a méně syrový. Ale vím, že nejsem oprávněn činiti tyto výtky proto, že Lang chce psáti úvod, pouhý
úvod do filosofie Newmanovy a k výboru z jeho statí. Za druhé: předmět, jímž se jest
Langovi zabývati, jest velmi neohebný a složitý, kdežto zde jde o krátké pojednání. Za
třetí, a to jest nejdůležitější: žádný z nás nechtěl dělati tuto práci, a teď bychom toho
tolik věděli, co a jak se mělo státi. Kritika nesmí obyčejně naříkati na to, co se nestalo,
nýbrž má si vsímati, jak bylo provedeno to, co bylo zamýšleno. A tu jest, domnívám se,
schematický traktát Langův dobrý, protože jest užitečný, uspoří mnoho času a mnoho
místa a jest s to opraviti mnohé omyly, jež lidé pášou při vychvalování lidského rozumu a jeho nepodařeného ovoce.
Co mi osobně není na Langovi tentokrát příjemné - ačkoli nelze tvrditi, že by se
proviňoval proti své minulosti - je jeho suverénní Špičatost, která ve spojení s úsecností, s jakou odbývá někdy i veliké problémy, působí dojmem nespravedlnosti vůči ji5

) Ale ovšem a nicméně najednou objevili papeže, když se jim zdálo, že by se
ho dalo politicky použít.
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ným, kteří stojí v nějakém sporu s autorovým hrdinou. Jeden příklad zde vytknu, aby mi
bylo rozuměno. N a stránce 94. praví Lang, že konvertitovi P. Fabrovi (a W . G. Wardovi) »přílišná neofytská horlivost nebývala vždy dobrým rádcem a nejednou je zavedla
na nebezpečné stezky krajní«. A opět: »P. Faber si často liboval v mluvě, jež nesvědčila
vždy pravé zbožnosti katolické.« Zde, myslím, bylo opravdu povinností Langovou vysvětliti kde, kdy a jak se tato věc projevila, protože ve všech velkých spisech Fabrových,
jež my známe, není ani stopy po přílisnostech, nýbrž naopak: Faber se ukazuje geniálním theologem, mystikem a básníkem, a nad to propagátorem oněch cest zbožnosti a
askese, jež jsou vlastní světcům a oficiálnímu církevnímu mínění. V této příčině nemůže
potírati Fabera ani tak skvělý zjev myslitelský jako je J. H . Newman. A z takové poznámky Langovy může vzniknouti u neinformovaných čtenářů představa, která nikterak
neodpovídá pravdě o Fabrovi, jehož si mohl ovšem dovoliti posuzovati Newman, ale
nikoli právem rozhodčího. V theologii bude mít Faber vždycky přednost před Newmanem, velikým filosofem náboženství, a Langovi by bylo potřebí jen trochu zmírniti tón,
aby to bylo vse dobře pověděno.
Zásluha Langova úvodu k Newmanovi jest veliká. Musíme-li nabýt na příklad ze
studia konverse Fabrovy přesvědčení, že tento někdejší anglikánský pastor neztratil za
celou dobu svého putování za pravdou křestní nevinnosti, můžeme se při studiu Langovy knihy obdivovati rovněž božské Prozřetelnosti, která vedla Newmana s toutéž pečlivostí k cíli, jenže mnohem intelektuálnějšími metodami. Newman představuje obecný
zákon konverse po stránce objektivního poznání rozumového: kdo drží pevně aspoň řád
přirozenosti nebo kdo se ho zmocňuje, veden žízní po pravdě, do všech praktických
důsledků, postupným odvrhováním omylů a bludů proti pravdě přirozenosti, musí dojiti,
protože Bůh chce spasiti každého člověka dobré vůle, za vedení téže touhy, odhodlané
ke všem důsledkům, až ku pravdě katolické. Správně však říká Newman, že i potom,
když už rozum jest u samé obecné pravdy, je třeba popudu a posily Boží milosti, aby
člověk nabyl nadpřirozené víry. Jde právě o to, aby zakotvil po bouřlivé plavbě v tomto
přístavu. Co má zažiti, viděti a věřiti v něm, to už nepodléhá lidskému rozhodování:
jest to božské, a proto pravdivé; jest to od Boha, a proto to musí býti přijímáno bezpodmínečně !
Provázíte-li Newmana s Langem na cestě ke vstupu do katolické Církve, budete
děkovati Bohu, že vám dal katolickou víru už v kolébce. Neboť jakkoli heroická jest tato
cesta, hledíme-li k tomu, že se jí ubírá tak málo lidí, tak jest namáhavá, svízelná, nebezpečná a nepředvídatelná. Kdyby k ní bylo třeba vždycky bystrosti Newmanovy, bylo
by vskutku spaseno málo duší. Kolik by jich bylo s to ukázati ve svém myšlení tolik
důslednosti, tolik vrozené logiky, jako jí ukázal Newman, neznalý scholastiky a jejích
vytříbených pravidel myšlení! Vím, že si dnes mnozí vzdělaní katolíci otírají nosíček,
když mluví o scholastice, a nejsou v té věci nikterak za protestanty. Ale právě při studiu
Newmanovy cesty je mi zřejmo, jak dokonalý jest scholastický postup a jak úsporná její
technika. Newman to nikdy nepochopil, protože jí neznal a protože si musil zdlouhavě,
byť originálně, raziti dráhu terminologiemi anglické filosofie. Tím se vysvětluje, proč se
mnohý výraz Newmanův zdál katolíkům nezvyklý a podivný, proč někteří podezřívali
Newmana z dvojakosti a zakuklenosti, ačkoli byl nejpřímější duch, a proč teprve další
vysvětlivky Newmanovy nebo čtení dalších stránek jeho díla musilo odklízeti tato
podezření z modernistické úlisnosti.
Pro lidi, zvyklé modernímu myšlení se všemi jeho kličkami a obmysly, jest Newman
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pravým zjevením. Pro ty, kteří mají velmi dobrou vůli, může být misionářem konverse,
a my víme, že jím skutečně byl. Pro jiné může a musí být důkazem, že katolictví jest
hodno aspoň tak velikého respektu, jaký lidé mají k největším věcem. Pro lidi netoliko
líné k pravdě, nýbrž zlomyslné a nepoctivé, jest dílo Newmanovo stálým zahanbením,
neboť jejich nadávky katolictví vystupují ve světle osobnosti Newmanovy na scénu jako
nehoráznosti, tuposti a neomalenosti. Newmanovo dílo o naukovém rozvoji a jeho zkoumání historické pravdy křesťanství až po brány katolictví jest klasický příspěvek k historické metodě. Jeho Apologie jest pomník upřímnosti a vydání počtu z víry před celým
světem, jakých známe jenom nemnoho v dějinách konversí. Jeho theorie víry v »Mluvnici souhlasu« je svrchovaně pozoruhodná v celku a ještě mnohem užitečnější v jednotlivých partiích. »List vévodovi z Norfolku« obhajuje skvěle občanskou loyalitu anglických katolíků, napadenou nikým menším než Gladstonem v dvaašedesátistránkovém Článku »Caesarism a Ultramontanism«. Dodatky k Mluvnici souhlasu podávají stručně a jasně
výklad celé náboženské filosofie Newmanovy. Celé dílo Newmanovo obsahuje desítky
svazků a jeho požadavky na zdůvodnění náboženské víry před jejím přijetím přesahují
všecko, co si kdy stanovil poctivý lidský duch, aby se cítil donucen přijmouti bez výhrady
poklad božského zjevení.
Pro Newmanovu kritiku falešných cest lidského rozumu, jak se k ní viděl nutkán
co chvíle v té nebo oné formě, počali jej angličtí protestanti podezírati veřejně z útoku
na lidský rozum a ze sklonů ke skepticismu. Proti tomu napsal Newman jako poslední
práci Článek: »Rozvoj náboženského bludu«. Jest to malé pojednání, ale tuším, že nesmírně důležité. V něm ukazuje Newman, největší intelekt v Anglii vedle Fabra v devatenáctém století, v jakém smyslu bojuje proti přehmatům a nedostatečnosti lidského
intelektu.
Co se týče překladů Newmanových článků a řečí, jak je podává Lang svým mistrným způsobem, mám za to, že by bylo nevhodné je jakkoli excerpovati. Přece však musím
učiniti něco, abych jejich čtení doporučil co nejdůrazněji, a k tomu účelu volím podle
svého zvyku nápisy Článků samých, protože nápis má vyjadřovati celou podstatu knihy.
Čtěte tedy článek první s názvem: »Stav mé mysli od roku 1845. Newman jako katolík !« Dovíte se z něho nejpozoruhodnější věci o neomylnosti. Čtěte článek druhý » 0 náboženství přirozeném a zjeveném«, a poznáte, jak daleko je svět, ke své Škodě, od náboženství přirozeného, třebaže Newman nerozumí náboženstvím přirozeným náboženství
filosofické. Čtěte traktát o NejsvětějŠí Trojici, a poznáte, že náboženství žije a roste
z rozjímání o pravdách bohovědy, která je chrání, utváří a drží v celku. Čtěte rozpravy
o Sociálním stavu zemí katolických a o Náboženském stavu zemí katolických, abyste dostali odpověď na námitku, kterou vás sužují často protestanti, mluvíce o bídném náboženském nebo sociálním stavu katolíků, zapomínajíce, že svatost Církve, hlavní její cíl,
nejsou ohroženy ani tím, ani oním.
Až budete čisti tyto všecky traktáty, budete slyseti řeči ohnivější a obsažnější, než
byly Demosthenovy nebo Ciceronovy, a filosofii hlubší a subtilnější, než vás učí kterékoli vaše světské autority. A podrobíte-li se tomu drtivému stylu, té nevyvratitelné stavbě
myšlenek i slov, budete teprve cítiti, že stojíte pevně, a že jest odměněna vaše píle, s jakou jste se prokousávali Langovým úvodem, který ve vás připravil porozumění Newmanovým mohutným a důvěrným rozpravám. Pochopíte též, že tento muž měl od Boha předurčeno své zvláštní poslání v Anglii, zemi podivuhodně nedůsledné ve svém konservatismu, který je zevně křesťanský, vnitřně deistický.
Konstantin Miklík
CSsR
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KNIHY A UMĚNÍ
K poesii Zdeňka Řezníčka
Dvě lyrické sbírky, »Samoty« a »Vysocina« (první v edici Delfín, Olomouc, druhá
v ed. Magnificat, Kroměříž), obe z r. 1939, vydávají první knižní svědectví o moravském
básníku Zdeňku Řezníčkovi. Řezníčkova poesie nese v mnohém znak vědomé výlučnosti
a je ctižádostivá zejména v oblasti výrazu. A snaha po básnickém vyjádření co nejintensivnějším, subjektivně co nejpravdivějším, je také primární nebezpečí Řezníčkovy
poesie vůbec. Neboť oním jednostranným zaměřením na intensivní vystižení utkvělého
básnického obrazu nedostává se často ostatním významným složkám básnického projevu
ani toho, co jejich jest. Řezníček má velmi blízko z katolických básníků k Bohuslavu
Reynkovi. Sdílí se s ním zvláště o typické vlastnosti veršové struktury - i Řezníčkův
verš připouští rytmickou volnost a vyznačuje se tak jistou drsnou nehudebností, již také
do jisté míry staví jaksi na odiv, i v něm převládá strohý, nelichotný spád trochejský.
Řezníčkův verš však oproti Reynkovu působí ještě značně dojmem nevyzrálosti, nevykvaŠenosti, Často i bezradnosti - stejně ovšem jako se u Řezníčka nesetkáme zdaleka s tak
bohatým prostupováním skutečnosti přirozené se skutečností duchovní, s tak dramatickým životem duše, lnoucí skrze dějství přírody a země, symbolicky pojímané, k lásce
Boží, jako u Reynka. Přesto lze mluvit o poměru žáka a zasvěcovatele, tím spíše, že
jsou tu asi dány předpoklady působení i jiného než ryze slovesného.
»Samoty« z jara 1939 zůstaly pouhým torsem sbírky původně zamýšlené. Bolest,
hněv, zoufalství, zhnusení, ale i odevzdání do velebné vůle Boží daly vytrysknouti tomuto
cyklu horečné, syrové obraznosti, vzrušeného dechu, výrazu pathetického, nezvládnutého,
křečovitého. Jsou to jakési výseky z apokalyptických vidin, do nichž Řezníček objektivisticky promítá svůj soud o bídě Člověka zavrženého, prokletého v svém vydědění z lásky
Boží, aby jinde velebil samotu požehnanou před tváří Boží, kdy se pozvedá srdce z kalu
pohan k čistotě duchovní. O cyklu »Samot« můžeme mít představu právě jen neúplnou:
i tak je však patrno, že výrazové možnosti Řezníkovy nestačily onomu rozpoutání fantasie, vzdouvané nadto rozhořčením morálním. To, co zde Čteme, je více méně souvislé
zřetězení metafority vznosných apostrof, utíkajících se - také z prosté nutnosti - často
do jinotaje, v jejichž interpretaci Řezníček sám svou nesnadnou, jazykově nejednou
nedosti svědomitou skladbou nikterak nenapomáhá. To, co zbývá ze sbírky mimo »Samoty«, je poesie již projasnělá v názoru i výrazu, ukázněnější a proto věrohodnější.
A také poesie »Vysočiny« dosvědčuje, že expresionistické pathos »Samot« je extrémem i u Řezníčka. Vysočina je sbírka poesie krajinářské i jinak objektivní - ovšem ani
na krajinu, svou domovskou krajinu Vysočiny, nenazírá Řezníček smyslově a dojmově,
impresionisticky, spíše právě opačně. Hledí zachytit v pevných příznačných rysech jevový
povrch, skrze nej však dát promluvit ztajenému obsahu a smyslu vnitřnímu. Jde tedy
o jistou symboliku - jevy a děje přírodní podřizuje Řezníček záměru svého básnického
vidění, které skutečnost jaksi zpřízračňuje, proto však, aby posléze v jeho vyústění tím
zřetelněji mohla být vyznačena přítomnost Ducha ve všem dění a všem životě.
V převážné části sbírky je to tedy poesie v základě popisná, charakteru statického.
Řezníček bohužel nijak nepřispívá k tomu, aby poesii takového již rázu osvobozoval od
jejích nebezpečí, aby ji vykupoval tvarem nadlehčeným a melodisovaným. Spise pravý
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opak. Jsa soustředěn na intensitu vyjádření jednotlivého obrazu, nedbá dostatečně celku
básně; nedbá básnické názornosti, kterou obětuje abstraktnímu pomyslu myšlenky jeho básně bývají zatíženy přemírou abstraktního živlu; s úpornou jednotvárností řadívá
v básni jedno oznamovací praesentní sloveso k druhému. Jakousi statickou uztrnulost
básnického obrazu jen zvyšuje neměnný trvací vid těchto sloves. Básnické slovo Řezníčkovo nezapaluje; není mu sice odepřena plastická krása, plní však příliš omezeně jen
funkci básnicky sdělovací, nikoli vpravdě tvůrčí.
Myslím, že nelze přejít mlčením ani některé vady rázu vnějšího, v umění básnickém
však velmi závažné. Řezníčkova básnická řeč není stále dosti pečlivá k zřetelnosti: je
Často těžkopádná, neobratná v skladbě, ve vazbě veršů; oplývá nenáležitými inversemi,
což vše jen tím více odhaluje Řezníčkovu nápadnou úsilnost v hledání vnějších výrazových účinů. Řezníček nedodržuje ani v míře aspoň potřebné rytmickou osnovu verse, což
se nejhůře projevuje na konci veršů, v rýmech. Ty jsou často nepřesné a nejčastěji rušivě
plané — jen Škodí Řezníčkovu verši, inklinujícímu svou rytmickou povahou k verši
volnému. Uvádíme tyto výtky hlavně proto, že právě katoličtí básníci čítají mezi své
přednosti i přednost Čistého znění a tvaru, krásného jistotnou uceleností. Je to přece
konec konců jen otázka svědomitosti a dobré vůle. Vždyť sám Řezníček v odd. druhém
(Pěšinkou rodného kraje), obsahujícím drobné obrázky náladové a rozmarně genrové,
arci staršího data, i třetím (cyklus Vysočina) dokazuje, že mu není nedostupná pravá
lyrická atmosféra a ukázněný i melodický tvar.
/ . Červinka

Kniha úzkosti a naděje
František Křelina:

Klíce království.

(Nakladatelství Novina, s kresbami Vlastimila Rady.)

Základní tón tohoto »trojzvuku próz« je, nemýlím-li se, prostřední a nejdelší povídka »Po kymácivém mostě«. Není to ovšem povídka - rozumíme-li jí vyhraněný útvar v pravém slova smyslu. Pohořel tu zcela reální základ příběhu, stejně jako jeho vnější vyprávěčská - logika. Ale o tohle vše také autorovi, jak se zdá, nešlo. Dopouštěje klidně,
aby se v jeho vypravování kupila jedna dějová násilnost na druhou, soustřeďuje se cele
na vnitřní drama jednotlivých osob malého kolektivu - vesnice, odtržené přívalem zdivočelých vod od ostatního světa a zaměstnané stavbou mostu, který jim má otevřít cestu
na druhý břeh. Ve spěchu, s nímž se celá vesnice dychtí zbavit tíživého, strašného osamocení, valí se tu na povrch hrůzný příboj, směsice lidských vášní, nenávistí, tužeb, lásek, zklamání, zoufalství i násilí, taktak již hrozících vzájemným rozsápáním - až v náhlém ohromení smrti zaplane před předním z těchto vyvržených, poutníkem Františkem,
vyvoleným, aby je zvěstoval všemu lidu - jasné světlo trojí jistoty, vykoupení a vysvobození - Bůh, rod a země. Dějově je tedy tento podivný příběh téměř halucinace, úmyslem alegorie, spojující v jedno úzkostnou otázku »Hlasu na poušti« s uklidňující jistotou, k níž se dobral autor »Puklého chrámu«. Kymácivý most, jeho stavba a vlastně celý
příběh je totiž obraz lidského života, rozbouřeného a rozvášněného, a trojí jistota poutníka Františka - Bůh, rod a země - je trojí světlo, zářící nad propastmi jeho hlubin, nad
zmatkem a rozkolísaností doby, jejíž vrátkost a potácivost byla Křelinovi k »Mostu« jistě
jedním z mocných popudů. Slovesně si tu uvědomujeme zejména tři věci: především, že
se stále vyhraňuje a mohutní stavba Křelinovy věty, jejíž zvuk, zabarvení a úder nabývají
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takměř virtuosity. Za druhé učinil Křelina nový pokrok v sugestivitě, naléhavosti scény,
v působivé stavbě situace, spolu s pronikavým pohledem do nejtajnějších hlubin lidských
srdcí, takže málokterý z jeho obrazů může zůstat na čtenáře bez účinku. Konečně alegorie
druhu »Mostu« je nejméně vhodný způsob slovesného tvoření pro autora tak »realisticky«
založeného, jako je František Křelina. Cítíme to tou měrou, jak ztrácejí na účinnosti jeho
scény, byť samy o sobě sebepůsobivější, visejí-li s celým dějem právě tak ve vzduchu
jako jeho most. I zdá se nám »Po kymácívém mostě« spíše pronikavou dušezpytnou
studií než hotovým dílem.
Něco podobného si uvědomujeme i při četbě první povídky triptychu, »V družině
Přemysla krále«. Jde v podstatě o rozpor dvojího cítění: touhy po pomstě, po odplatě
a zároveň lásky a věrnosti k chtěj nechtěj milovanému králi. Obojí tento cit se rve
v srdci rytíře Vojslava, drásá a hubí jeho srdce i mysl - až vítězí věrnost a láska. Dovedeme si představit, jaký skvost by z takovéhoto námětu udělal Durych. Zůstalo-li u Křeliny jen při lepši historické povídce, je to patrně proto, že k tomuto druhu slovesného
umění nemá Křelina právě největší vlohy. Uvědomujeme si stále více, jak tenhle autor
potřebuje šíře, Velikého rozmachu a hlubokého záběru, aby rozehrál celou škálu svého
slovesného umění, aby rozvinul onu velkolepou hru světel a stínů, která tolik uchvacuje
v jeho rozměrných skladbách. Křelina je zkrátka rozený epik Širokých pláten - pro sevřenost, vyhraněnost, přímo úder povídky nemá už tolik smyslu. Tak se stává, že opravdové
povídce se nejvíce blíží právě třetí, nej skromnější z jeho próz, příběh malé Dorotky,
zachráněné z nebezpečí smrti a zpustnutí dětskou nevinností a podivuhodným řízením
Božím. DýŠe tu lahoda a něha, která hřeje a potěšuje.
Křelina má podivné neštěstí: na každém jeho díle, buď si sebe dokonalejší, je zcela
zřejmě vidět, že dovede ještě více. T o platí i o »Klíčích království«, bez rozpaků a přes
všechny výhrady dobrém díle české prózy. Ale snad je to i vzácná předzvěst do budoucna.
J e totiž stále vidět na Křelinovi, jak se namáhá, jak usiluje, jak tvoří; jak se zostřuje
jeho vnitřní, duchovní zrak, jak se dobírá stále houževnatěji a usilovněji jádra, kořene,
podstaty věcí; a můžeme se - při jeho mládí - nadíti, jaké to bude dílo, zářící plod, až
se tato duchovní disposice vyhraní ve zralou formu.
L. / .

Šalda - k r i t i k s o u d o b é poesie
(F. X. Šalda, Kritické

glosy k nové poesii české. Melantrich,

Praha,

1939.)

Tato kniha, pečlivě a logicky uspořádaná - není nikde uvedeno, zdali její osnovu
ještě alespoň naznačil Šalda sám nebo zdali je prací vydavatelovou - je svrchovaně zajímavá tím, že dosahuje Časově až do nej čerstvější minulosti, asi do konce r. 1936. Zaznamenává tak tvořivý zápas české poesie téměř za dvě desítiletí od světové války. Ale ta
její zajímavost nezáleží v tom, že shrnuje soudy Šaldovy o dobrých třech čtvrtinách všeho
básnického úsilí soudobého, nýbrž v tom, že ilustruje co nejnázorněji dílo Šaldovo, jeho
myšlenku v konfrontaci s básnickou tvorbou, již máme v nej živější paměti, a základní
význam tohoto díla. Zvlášť určitě tomu napomáhá zařadění několika zásadních theoretických statí do čela knihy, jež jsou plánem esthetických, noetických a ethických měr, promítaných pak v další části knihy, v glosách o jednotlivých autorech a knihách, do prakse
kritické.
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Právě to rozdělení může ovšem hravě svésti mnohé literární botaniky k piplavému
srovnávání zásad a prakse. Šalda totiž se obvyklou ironií osudu octl - a to už za svého
života - v postavení poněkud svízelném. Vášnivě vždy proklamoval povinnost kritika,
dívat se bez klapek a hledat úhrn, jedinost, organismus zkoumaného díla nebo osobnosti. A na místo toho se jedněm ztrácel v nadoblačných výšinách absolutní autority až
nelidské - tento vyznavač dobové funkčnosti slovesné tvorby, živé a žijící jen tehdy a potud, pokud trvá dramatický vztah tázání a odpovídání, potřebnosti, užitečnosti, tvořivosti mezi dílem a dobou! A pro druhé byl vrtkavým pozérem, methodickým i kritickým Proteem, osobním, subjektivním a samolibým despotou, jehož soudy nemají konsistence a objektivní platnosti. Vpravdě i on, a právě on, musil na sobě zakusit to, co
ho tak hluboce roztrpčovalo v našem kulturním životě: maloduchosti, byzantinství i záŠkodnictví, nekulturnosti, »podučitelství«, všechno na jedné hromádce. Ale mám za to,
že jeho smrt vrhla na celé jeho rozměrné a zdánlivě rozběhlé dílo filtrační síť: to těkavé,
nahodilé a náladové ať se odplaví jako časná součást časného člověka, to hutné a podstatné ať zůstane a zkrystalisuje se v přehlednou strukturu. S tohoto zorného úhlu když
čteme tuto knihu, jeste tak čerstvě aktuální, vidíme, jak mnoho, přemnoho opravdu
zůstává, pevné a úrodné, dál a snad ještě ryzeji působící.
Šalda byl - s Milošem Martenem, jenž, bohužel, nedozrál k plnosti - prvním a dosud
jediným českým kritikem velkého formátu, hodným toho slova. Kritikem, to jest člověkem tvořivým, který správně chápe své místo: neuchylovat se ani do isolace konstrukcí
a tuhých programů, které hrubě otesávají skutečnost, mají-li sloužit za nástroje soudu,
ani se nedat unášet časným proudem, rychlou střídou lidí a děl, method a hesel. Kritikem, to jest spolutvůrcem a pojmenovatelem norem duchovního života národního. Uvědomoval si hrdě i skromně tvorbu kritickou jako veledůležitou funkci národní, společenskou, která ukládá kritikovi nesmírnou odpovědnost. Toto své vysoké hledisko na
poslání a Činnost kritiky držel neochvějně od »Bojů o zítřek« až do konce svého života.
T o ho též zavazovalo - závazek, jejž podle svého svědomí čestně plnil - stále znovu revidovat a korigovat dílo své vlastní, úsudky a praktické míry domněle již definitivní; nebál se obratů mnohdy radikálních v svém názoru a soudu, ať si to kdo nazýval nespolehlivostí nebo koketerií.
T o si nad touto knihou znova jasně uvědomujeme. Vždyť i v ní nacházíme nejeden
příklad takové revise sebe sama, nestálosti úsudku, zvlášť tam, kde nějaká širší úvaha,
přednáška, souborný referát o několika rozmanitých autorech, snažící se o postižení okamžitého stavu české tvorby literární, vedly nutně k paušalisacím. Ale jen ten, kdo
mermomocí hledá zkamenělé systémy, se nad tím může pozastavovat. Je tu něco jiného,
co všechny ty rozbory a soudy váže v jednotu: základní jednotný pohled na formu básnického díla jakožto jeho vlastní smysl, princip jeho organismu, jeho životní nutnosti.
A tento principielní pohled je též principielně neomylný. S toho hlediska záleží nepříliš
na tom, jak se třeba kolikrát za sebou změní základna filosofického t. zv. světového názoru nebo zůstává-li jen neurčitá a nedůsledná; protože to zde hraje roli podružnou. Nezáleží ani tak velice na tom, že právě pro podobnou neustálenost, jež byla spíš nebezpečím živému Šaldovi než odkazu jeho díla, zůstal bytostně cizí a osudně nespravedlivý
vůči některým prvořadým osobnostem starším i novějším (stačí jmenovat Viktora Dýka).
Bylo by to zas jen botanisování, stylově naprosto nepřiměřené samému rázu Šaldovy osobnosti i tvorby, chtít podle jeho kritik a glos sestavovat pevnou nějakou pyramidu českých
básnických hodnot.
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Šalda vykonal nesmírný kus práce především jednou věcí: že pochopil i vyložil,
jak tvar básnického díla, jeho strukturní řád, jeho ryzost a autonomnost je a zůstává
činem, činem lidským, a tudíž činem mravním. Není třeba žádných jednostranných
formulek a theoretických programů, aby se vidělo, jak vytváření umělecké stejně, ba více
než každá druhá činnost lidská je aktem živého poznávání a chápání skutečnosti, zmocňování se skutečnosti v původním smyslu slova, niterné shody se skutečností. Básnická
tvorba je aktem celé duse, zahrnujícím sice, ale přesahujícím každou racionalitu, aktem,
jímž duse vydává svědectví o jsoucnu, své svědectví, a tudíž svědectví o sobě. Přesahovalo často Šaldovy síly, aby hodnotil absolutní výši těch svědectví, jimiž jsou básnická
díla, ale měl neobyčejný smysl pro zjišťování jejich pravdivosti. A právě proto, že skutečnost, život byl Šaldovou nejvyšší a nejvlastnějŠí kategorií filosofickou i hodnotivou se všemi naznačenými úskalími, jež přináší neustálenost duchovního postoje, ale také
s celou krásou statečnosti, jež se neleká ani omylů, ani nutnosti, ty omyly napravovat právě proto dovedl Šalda tak obdivuhodně chápat nejrůznorodější methodické a skladebné tendence, jak se rojily a rojí i u nás v době poválečné, a nacházet v netušených
bodech jejich společné jmenovatele.
Jděte na knihu Šaldovu s kterékoli strany, přinese vám mnoho studijních podnětů
a ukáže vám mnoho podstatného ze soudobého básnického usilování českého i z celého
kulturního utváření národa. Jen k ní nepřistupujte s gestem připraveným předem, s nějakou formulkou. A tím méně s ochablostí a bezpáteřností někoho, kdo by chtěl po ní
podrobný jízdní řád a přesnou mapu, jakou hledává v literárně-historických příručkách
pro Školu i dům.
V. Renc

Dva romány nerománové
(František Kožík: Největší z pierotů. — Zdeněk Němeček: Ďábel mluví Španělsky.
Praha, F. Borový.)
František Kožík, mladý autor »NejvětŠího z pierotů«, věnoval dosud - až na několik lyrických extempore - všechnu svou snahu rozhlasové reportáži. A reportáž je
i to, co nám předkládá jako svůj první román. Jde o životní příběh pařížského mima
Jana Kašpara, po otci Dvořáka, po matce - Francouzce, Debureaua, obnovitele italských
pantomim v předměstském pařížském divadélku Funambules a v první polovině 19. století hvězdy první velikosti na pařížském divadelním nebi. Nelze tu ovšem mluvit o životopisném románě, tak jak se dnes rojí ze všech koutů. Vskutku si vzal Kožík ze skutečného Debureaua snad jen jméno a několik více méně základních vnějších životních událostí, jinak se pokusil vytvořit postavu zcela novou, ve vlastním pojetí. Zařadili jsme už
Kožíkova »Pierota« do kategorie reportáží. Kožík je však i divadelník, je to vidět zejména na jeho scéně; nevypravuje ji, pracuje divadelními výrazovými prostředky - vzniká
tak prosa theatrální, ve výraze i ve skladbě jistě ne bez zajímavosti.
H ů ř je to s Debureauem samým. Autor tu patrně myslil na jakousi měšťanskou Či
snad proletářskou »SchÍcksalstragedie« - vskutku je vsak jeho Debureau jen přišlápnutý,
přiškrcený človíček, nepochybně stižený komplexem méněcennosti a proti němuž se spikl
neúprosný a nepochopitelný osud - ale sžíraný na druhé straně vášnivou, strhující láskou k umění - která ho sama dostává »nahoru« - a horoucí, byť více méně plato-
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nickou a jen citovou láskou k lidu. Nejde o to, že tenhle Debureau je patrně nehistorický; ve skutečnosti Šlo spíše, jak je zjevno z průvodní studie Rutteovy, o Člověka
z kategorie »chudých chlapců, kteří se proslavili«. H ů ř e je, že Kozí káv Debureau je
spíše konstrukce nežli postava, objekt, nikoliv subjekt děje. Cítíte také zřejmě, jak dej
postupně pokračuje, že ta postava neroste, nýbrž je stále jen autorův experiment, blížící
se leckdy až k lidsky ne zrovna pochopitelné karikatuře. Je v celé té záplavě příběhů,
točících se kolem Debureaua, mnohem více úsilí o zajímavost, líbivost, dojem, vyvolávaný hodně vnějškovým nátěrem tragické životní problematiky, než vnitřní logiky, nutnosti a přesvědčivosti. Kožík se zřejmě mnoho učil u Karla Čapka: jeho svět malých
lidiček s velkou duší, zanesenou bahnem každodenního všedního života, ale jež se rozzáří jako oblouková lampa, je-li zasažena úderem šlechetnosti buď vlastní, buď cizí,
svět růžovoučké sentimentality a autorovy uhlířské filosofie nalezl v Kožíkovi dovedného napodobitele. A je to snad právě tento ohlas mistrův, co dopomohlo Kožíkově
barvité, ale jen a jen řemeslné reportáži k tak pronikavému úspěchu u jisté části snobské veřejnosti, právě čapkovským duchem odkojené. Méně povrchní čtenář pozná ovsem
brzy, že v celém Kožíkově seriálu nejde o člověka, ale o zcela soukromý příběh soukromníka pana Debureaua, vypočítaný na efekt a polechtání útlocitu čtenářů; že nejde
o dílo, ale o pestrou třísť črt, kaleidoskop, variété, což je ostatně zřejmo i ze skutečnosti, jak se to na konci všechno jaksi láme, tříští, ústí do prázdna zcela bezútěšně. Zdá
se tak, že Kožíkova kniha zůstane pro budoucnost spíše jen sociologickým dokumentem,
v jaké četbě se zalíbilo Českému čtenáři (viz anketu »Lidových novin«) toho významného roku 1939.
Proč dával i Zdenek Némeček své knize podtitul román, je dosti nejasné. »Ďábel
mluví spanélsky« je serie interviewů, velmi vnějškově a volně spojených postavou českého malíře Raušara, který se ve víru španělské války toulá Katalanií a hledá pravdu:
proč je válka, proč se lidé zabíjejí, proč je chaos všude kolem. Němečkův zájem není,
jak vidno, výlučně umělecký: je do značné míry politický, místy se zdá, že jde vůbec
jen o sérii úvah, zabalených do románového papíru. Ale ostatně, což by se i tímhle
nemohl zabývat romanopisec století, o němž teprve platí slovo Napoleonovo, že politika
je osudem lidí tohoto věku? Je tu tedy řada rozhovorů, a ovšem i řada typů, ať už
prostě lidských, či typů-schemat těch či oněch názorů, přesvědčení, doktrin. Je přirozené, že jde namnoze o typy už hotové, vyabstrahované, jak ani při malé rozloze rozhovorů není jinak možno: mladý vzdělanec, utíkající z vlasti, že nemůže snésti šílení
bratrovražedného boje, a jiný, že má hlad; venkovský chlapec, zachvácený bojechtivostí
a válečnickou vášní; kněz, Štvaný v horách a jemuž rudí rozbořili kostel; umělkyně
Ascension, hovořící o vzpouře lidí proti bohům; liberální politik a katalánský autonomista, zdrcený zpustošením vlasti; dělník - anarchista a fanatik myšlenky; malíř resignovavší bojovník, ovládaný již jen lidským soucitem a modelka, zuřící proti hrůze
a dychtivá poživačného života: samé otázky a samé odpovědi - ale kde je tedy ono
konečné proč, po němž se pídí český malíř? Snad nespravedlnost a útisk, vršící se po
století, snad vzbouření vášní a smyslů, snad uražená hrdost, která není schopna kompromisů: bijí se tady dva Donquijoti. - »Je jediná, temná pravda Iberského poloostrova.
Temná, říkám, těžce pochopitelná. Za slunce, krásu, zlatá pobřeží, plodnost, za pravost
života - se musí - strašně platit. Strašně, pane! Daleko hůř než za skalnatou půdu
s troškou prsti, za dlouhou tmu někde na severu, za bílé noci.« - Snad to bylo trochu
komplikovanější, bezprostřednější, syrovější a surovější, ta válka na Iberském polo-
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ostrově. Ale což nejsou vskutku - už na tomto světě - v jakési tajemné rovnováze
dar a daň?
»Ďábel mluví španělsky« je jisté zajímavá kniha. Jakési účtování se španělskou
válkou - účtování dost pravdivé a jistě případný doslov k tragedii, která i český národ
rozdělila na dva tábory. Skutečnost sama byla snad drsnější, barbarštější, více pudová;
Němeček to všechno vidí jaksi ve vyšších polohách; jde mu také více o citovou reakci
člověka, jenž byl do toho všeho vtažen spíše mimovolně, než o události kolem něho.
Tím si vysvětlíme, že zůstávají stranou leckteré temné živly ze Španělské války, z nichž
některé ani nelze vidět a na ně ukázat. A stejně - k větší škodě - zůstávají stranou
i leckteré zjevy světlé: v té válce byli přece také muži z Navarry a horníci z Asturie;
bylo tam snad přece jen i více hrdinství, více obětování a nadšení, než kolik nám ho
chce Němeček ukázat. Jeho lidé jsou příliš unavení, resignovaní, příliš mnoho odrážejí
smýšlení autorovo a poněkud málo vlastní.
Němeček není tak divadelní jako Kožík, jeho epické umění je vyrovnanější, klidnější, stejně i jeho čistá řeč. Vzdáleně to připomene Čepa, ale ovsem to, co je u Čepa
jistota, je u Němečka, bohužel, jen resignace. Je vsak v Němečkovi - přes všechny
strukturální nedostatky díla - něco, co nám jej přibližuje mnohem více než Kožíka
a proč je nám také mnohem sympatičtější: je to hluboký ponor do nitra člověka, žízeň
po pravdě, touha proniknout za vnější skutečnost, cit bez sentimentality. A to je rozhodně
úsilí, které nemůže zůstat bez odměny - třeba až v budoucnosti.
Jbl

Štormova grafika
»Kniha kreseb Břetislava Štorma«, vydaná o vánocích v knihách Řádu (Vyšehrad,
Praha 1939), dává příležitost zahloubat se do kreslířského umění osobitého grafika.
Shrnuje v novém otisku obsáhlý výbor (asi 180 čísel) grafických prací Štormových. J e
to jen a jen grafika užitková: frontispice, značky, viněty, ex libris - erby, znaky, pečeti
a pod., vesměs kresby perem. Nestačí vsak říci jen grafika užitková v novodobém smyslu, zredukovaném již jen na grafiku knižní. Tady jde o něco vymezenějšího: o heraldickou funkci této grafiky. Břetislav Štorm, architekt, žije v hrdinném osamocení svůj vznešený, hluboce opravdový sen gotického středověku ve všem nazírání na umění i ve všem
tvoření vlastním. Výtvarnictví mu není tvořením autonomních hodnot, nýbrž funkcí šíře
pojaté tvorby duchovní. Zcela v tom smyslu, v jakém výtvarný umělec gotický dával své
nadání i práci do služeb stavitelů chrámů a hradů, do služeb stavů, jimž zdobil rozmanité předměty užitkové atd. Pro Štorma - nemůže-li své umělecké usilování za dnešních
dob plně uplatniti v svém nej vlastnějším oboru, v architektuře - je toto pojetí výtvarníkovy práce živé a platné. I on chce sloužit, tak jako výtvarník gotický. Odtud plyne
všechen charakter Štormovy práce, se všemi výraznými přednostmi i omyly.
Charakter Štormových kreseb je tedy výlučně heraldický. Znamená to, že Štorm
zjednodušuje, zobecňuje, typisuje a stylisuje formu na krajně myslitelnou míru. Je stejně
dalek naturalistickému opisu předmětu, jako citlivé jeho individualisaci. Deformuje tvar
po zákonu heraldického zjednodušení. Nehledá svébytný půvab čáry, nýbrž jen její předmětnou nosnost a komposiční nezbytnost. Udržuje kresbu naprosto v ploše (v kterémž
ohledu se stýká s kreslíři moderními). Tím je o charakteru těchto kreseb řečeno všechno
nej podstatnější, ba je právem s tohoto stanoviska vznést nej vyšší chválu na zákonitost
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a ryzost Štormova počínání. Ovsem tam, kde funkce kresby přesahuje vymezený rámec
heraldický, u kreseb volnějších, jako jsou třeba titulní kresby ke knížkám, zejména
beletristickým, necítíte už tolik organickou nutnost deformace, nebo lépe zobecňující
stylisace.
Ale po právu nutno vznést námitku zásadní. Příkladná ukázněnost Štormovy kresebné methody, daná do služeb uvědomělé funkčnosti, nutí k otázce, zdali v rámci novodobého umění je to funkce živá. Zdali moderní život, suďme jej jakkoliv, nežádá a nezasluhuje, abychom sledovali v svém díle funkci, která mu niterně odpovídá. Chci tím
říci, že nelze z paměti dějinné, a tudíž ani z paměti umělecké prostě škrtnout věkovitý
proces bytostných změn v pojetí i formě, třebas tyto změny neznamenají ještě samy
sebou vzestup, nýbrž často, většinou, naopak pokles a odumírání. Člověk, i jako umělec,
žije v čase, v určitém čase; také styl trvá v čase. A tak, třeba je úctyhodná Štormova
věrnost principům gotickým, mravním i esthetickým, působí teskným anachronismem.
Proto také, pro tu ryzí a funkčně uvědomělou přesnost, nevzbuzují, až na několik krásných výjimek (Narození Páně, str. 19, Vignety z Kempenského Následování, str. 30-31,
Frontispice ke Claudelovým Svatým obrázkům českým, str. 16 a několik jiných), odezvu
v naší dnešní citovosti, jež v kresbě hledá ješte jiný rytmus než jen komposiční, hledá
v ní rytmus dynamický, chvějivost, svéprávný život.
T í m vším nechci vrhnout na kresby Štormovy, jak se představují v této knize, stín
odsouzení. Naopak, tam, kde podržuje Štorm pro své kresby rámec přesného užití,
zvlášť v pracích heraldických, pečetích a značkách, shledávám jej velmi krásným a v svém
oboru sotva dostižitelným. Ale třeba-li se dívat na »Knihu kreseb« právě jako na kresby, musíme si po pravdě uvědomit nesouměřitelnost neobyčejného nadání, spojeného
s cílevědomou prací a prohloubeným úsilím, a čistě výtvarného výsledku. Štormův veliký
smysl pro grafiku, vypěstovaný na velikých vzorech, ale hlavně na oddaném osobním
poměru k věcem, jimž slouží - ať je to důstojenství rodu, cti, povolání, ať je to krása
knihy - byl by po mém soudu schopen životnějších, obecně přesvědčivějších zdarů.
Štormovu »Knihu kreseb« uvedl předmluvou Karel Schwarzenberg. Jeho slova, jimiž
přesně zaznamenává smysl i ráz grafikovy práce, budou pro mnohé bezpečným klíčem
k pochopení i ocenění Štormova umění.
Re

Na okraj nejnovější l i t e r a t u r y o h u d b ě
Živý, našemu národu takřka vrozený zájem o hudbu, dobře charakterisovaný přídomkem českého muzikantství, který lze sledovat i v jeho vlivu a významu světovém od
staletí, našel v poslední době zvýšený výraz nejen v hluboce citovém přilnutí Široké veřejnosti k nejryzejším dílům českého hudebního genia, ať již jde o píseň lidovou, hudbu
Smetanovu a Dvořákovu Či dosud žijících mistrů, nýbrž i v tvorbě literární, a to jak
vědně objevitelské a hodnotitelské, tak memoárové a popularisační. Změříme-li počet
publikací, z nichž si tu několika chceme všimnout, nepočetností našeho národa, uvědomíme si opětovně, jak bytostně prolíná hudebnost český život.
Zastavme se nejprve u Déjin světové hudby slovem, obrazem a hudbou, rozsáhlého,
přes 700 stran čítajícího svazku, který v pojetí a za vedení dr. Jana Brambergra vydalo
nakladatelství Sfinx. Sám fakt, že vycházejí českým jazykem tak obsáhlé dějiny světové
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hudby a to s cílem popularisacním, poutavě informačním, je radostný. Ani proti způsobu,
jímž byla látka tak rozměrná přidělena několika autorům, aby ji vyčerpali ve více méně
uzavřených monografiích, nebylo by námitek. Výhodou by se tu mohlo objevit obzírání
historie hudby z různých stran, čímž by Čtenář mohl být veden k plastičtější představě
a uvědomení si problematičnosti některých zjevů. Předpokládalo by to však vysoce kvalifikovaného vedoucího redaktora, obsáhlého rozhledu a znalostí, schopného organisátora. A nad to vskutku vynikajících odborníků a dobrých vykladačů pro jednotlivé
partie. Žel, že obojího se těmto Dějinám nedostává. V osobě dra Brambergra nenašlo
vydavatelstvo vědce takových schopností, aby dovedl vtisknout dílu pečeť jednolitosti
a úměrně je vyvážit. Již to, že rozvrhuje tyto dějiny paralelně s vývojem kulturně-dějinným a nepřidržuje se jedině správného a organického stylového principu periodisačního,
roztřiŠťuje pohled na dějiny hudby do ne dost organicky souvisejících obrazů, jimž nad
to vadí nepochopená, povrchní a plytká charakteristika dějinných duchovních proudů.
Rovněž nestejná úroveň jednotlivých příspěvků znevažuje značně hodnotu a význam díla.
Práv zůstal svému úkolu Hubert Doležil ve stati o řecké a římské hudbě, o zlatém věku
opery v Itálii, o opeře v lesku královského pařížského dvora a o naší hudbě od humanismu do národního probuzení. Rovněž Josef Brachtl podává výstižně vývoj křesťanského
liturgického zpěvu a Josef Plavec pojednává o hudbě romantické (Hudba a báseň).
K těmto statím přidružíme ještě dobře informativní stať o exotické hudbě z pera Aloise
Háby a temperamentně, bystře napsané pojednání o nové hudbě od Mirka Očadlíka.
Z ostatních příspěvků zachráníme již jenom dobrou vůli, tu a tam výstižnou charakteristiku, dobře použitý pramen. Důkladný odborník najde jistě mnohou nesrovnalost
v podrobnostech, leckterý omyl v datu, pochybenou charakteristiku, které vyplývají z nedostatečné znalosti úplné literatury toho kterého oboru. Přesto laik přečte tyto dějiny se
zájmem a prospěchem.

*
Vzniku Smetanovy »Libuše« věnoval Mirko OČadlík dvousetstránkovou monografii
(nákladem Melantricha) a vyplnil touto svou prací citelnou mezeru nejen v literatuře
smetanovské, ale i naší hudební literatuře vůbec. Význam Smetanovy opery pro naši
hudbu a pro celý náš národní život je znám. Dosah »Libuse« jde daleko za kulturní
sféru Českého národa a postihuje samo jeho bytí. Vycházeje ze suverénní neměnnosti
a nedotknutelnosti této nejryzejší české opery, kráčí OČadlík po stopách jejího zrodu
s pečlivou pozorností. Pohled, který se tu otvírá Čtenáři do dílny Smetanova genia,
zvyšuje jen úctu a obdiv, kterou k němu chováme. Dvěma směry se ubírá zkoumání
Očadlíkovo: směrem textu, kdy krásně rehabilituje libretistu Wenziga, a směrem hudby,
kde odstraňuje nejednu námitku a pochybu a osvětluje co nejjasněji i nejskrytější záměr
skladatelův. J e to práce po mnohé stránce objevná a OČadlík jí splatil kus národního
dluhu geniu Smetanovu.

*
Smetanově »Mé vlasti« dostalo se krásného zhodnocení a láskyplného výkladu v 51.
ročence Dobročinného komitétu v Brně, kterou uspořádala Hana Humlová. Cyklus »Má
vlast«, jímž Smetana nejen oslavil, ale i vyslovil za všechny mrtvé, živé i nenarozené vše,
co se tají ve slově vlast, je tu básnicky apostrof ován verši Roberta Konečného a Růženy
Jesenské a podrobně vyložen Robertem Smetanou, Mirkem Očadlíkem, Leošem Firkusným, Josefem Plavcem, Bohumírem Štědroněm a Františkem M. Bartošem. K výkladu
jednotlivých částí cyklu se připojuje stať o jeho osudech z pera Otakara Šourka, poznám-
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ky k jeho provedení od Otakara Jeremiáše, výklad o vlasti a národu v Smetanově hudebním dramatu od Jana Racka; obraz Smetanův v české literatuře podává Přemysl Pražák a o Alšově pendentu »Vlasti« pojednává Antonín Matějček. Vzácně ucelená publikace, vyslovující plně vděčnost velikému mistru České hudby, je v pravém slova smyslu
Četbou lidovou: to jest, měl by ji každý číst.
*

Srdečnou knížkou vzpomínek je vypravování pražského knihkupce L. K. Žižky
o »Mistřích a mistříčcích« (nákladem Toužimského a Moravce v Praze). Hudební Praha
let osmdesátých a devadesátých minulého století, plná hudebního kvasu, ožívá tu vzpomínáním tehdejšího pří ručího hudebního nakladatelství Fr. A. Urbánka, u něhož se
mistři a »mistříčkové« (toto oslovení razil Velebín Urbánek) pravidelně scházívali a jejichž podoby, rozhovory, žerty i bolesti mladý pan příručí pozorně, ba dychtivě sledoval.
N a dvě stě mistrů a mistříčků tvoří bohatou galerii tohoto svěžího vyprávění, taktního,
vkusného a prostého, v němž najde zalíbení nejen odborník, ale i laik. Vždyť tu jde
o naše »nesmrtelné«, jako Smetanu, Dvořáka, Fibicha, o naše zapomínané, jako Maláta,
Rozkošného, Šebora a j., o desítky a desítky skladatelů, kapelníků, zpěváků a virtuosů
až po toho fotografa Jana Mulače. Čtyřiašedesát podobizen provází knížku, věnovanou
tomu, kolem jehož stolku se mistříčkové scházívali: Velebínu Urbánkovi.
*

Smetanovskou diskografií, kterou vydal Orbis, vykonal Mirko Očadlík práci průlomnou a nemající v celé světové literatuře obdoby. Již sám soupis všech skladeb Smetanových, nahraných u nás i v cizině na desky a fonografické válečky, představuje obtížnou, ba mravenčí práci. Než podobných soupisů najde se dost i za hranicemi. Co je však
n a tomto soupisu nové, to je přesné roztřídění a pak hlavně zhodnocení každé desky.
A to zhodnocení nejen po stránce technické, to jest způsob a hodnota mechanického
záznamu, nýbrž i zhodnocení reprodukční: kritika zpěváků, hrajících ensemblů, dirigujících kapelníků. Tato práce představuje nejen pozorný poslech každé desky, nýbrž poslech
několikerý a nad to dokonalou znalost techniky zápisu a její možnosti. Proto nevychází
nadarmo požadavek Očadlíkův, vyslovený v úvodě, aby byl zřízen Státní deskový ústav,
který by měl nejen možnosti sběru a archivování, nýbrž i práce laboratorní a experimentální. Očadlíkovu »Smetanovskou diskografii« ocení v prvé řadě odborníci. Interpretům
může být výstrahou, producentům pobídkou. Mnohé dosud nenahrané Smetanovy skladby
jsou trpkou výčitkou našim výrobcům. Stejně desky nahrané špatně měly by být natočeny znovu a lépe. Nejedno poučení ze starých desek získá i ten, kdo se bude obírat
způsobem reprodukce Smetanových skladeb v době minulé.
Jan Rey

Výtvarné umění
Výtvarnické výstavy v lednu a únoru nebyly až na některé výjimky tak bohaté jako
na sklonku minulého roku. Výstava Umělecké besedy v Obecním domě byla významným projevem uceleného a uzavřeného sdružení uměleckého. Uměřenost téměř aristokratická a korektní, zdvořilý a důstojný ráz jasně vyznačují všechny projevy výtvarníků
Besedy. Nikdo z nich nechce být velmistrem; každý má svou práci, někdy třeba jen
pilnou. Vynikající účast Vlastimila Rady podstatně přispěla i letos k upevnění vážného
dojmu výstavy. Nepatetické, hluboce viděné krajiny Radovy z Čech, dostupují v mno-
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hém velebnosti a jedinečné pravosti, ne snad pro rozměry obrazů nebo bohatství námětu,
ale pro opravdovost, šíři a vnímavost srdce malířova pro tyto vlastnosti, skrze které lze
nakonec objeviti skrytou velikost všech věcí okolního světa. Ostatní členové nevybočili
z tradičních hranic své tvorby, ani z okruhu výtvarného snažení Besedy. Z novějších
malířů zúčastnil se výstavy Umělecké besedy Kamil Lhoták. I když proti jeho způsobu
podání můžeme leccos namítati, nelze popříti. že si Lhoták i pod Škraboškou poněkud
nepůvodního malířského extempore uchovává silný a neporušený fond citový.
Druhou velkou událostí byla výstava obrazového cyklu »Chleba« od Václava Rabase. Je to osm triptychů malovaných sice na téma poněkud školsky poučné (postup
výroby chleba - řekl by skromně uvažující divák), je také vidět, že leckde pro formální úplnost celků poněkud trpí dílo samo, ale podstata a pravá příčina oslavné básně
malířovy vychází ze zdravé a čisté představy selského pecnu chleba, jenž sám je středem
několika obrazových skupin. Jak se tyto obrazy chleba odlišují od mnohých zátiší s chlebem! T o už nejsou neosobní odrazy skutečnosti; malířovi Šlo o oslavu božího daru,
o službu, třeba neuvědomělou, ale naplněnou téměř biblickou vážností. O tom konečně
svědčí i poslední obraz triptychu »Podávání chleba«: venkovská žena klade skrojek do
ruky žebrákovy a žebrák si skrojek dlaní přižehnává.
Z mladších malířů zaslouží si pozornosti Stanislav Ježek. Jeho dosavadní práce,
shromážděná na výstavě v Topičově saloně, je sice značně neusměrněná a trpí často záměrností techniky, ale první výtěžky malířské snahy Ježkovy, jež lze spatřovati v obrazech »Slunečník« a »Stoly na terase«, projevují nepopiratelné schopnosti ve vytváření
barevně plné komposice, námětu oživeného jen klidným působením živlů, sluneční záře,
vzduchu nebo vody.
V plnosti mužných let po prvé předstoupil před veřejnost malíř Zdeněk Kremlička.
Tichý průběh jeho souborné výstavy v Hollaru nasvědčuje ovšem, že nevalný zájem
0 tohoto umělce je spíše známkou jeho mnohých předností. Malá zátiší, z nichž snad
nej lepší je »Hrozen vína a broskev«, mají v současném malířství své zvláštní místo. N e
snad pro neobvyklost isometrické nebo dokonce půdorysné projekce těch nepatrných
věcí; takových nápadností všímali bychom si snad dříve s velkou pochvalou, pomíjejíce
vnitřní hodnoty obrazu. Kremlička však procítil své malé náměty v komposici barevné
i rozměrné a vytrhl je z omrzelého života každodenního. Tichá a skromná radost svítí
z obrázků Zdeňka Kremličky, a to už dnes stačí k naplnění života umělce.
Docela protichůdný, ale výtvarně neméně významný je zjev nedávno zesnulého malíře Václava Pokorného, který ješte jako nestor českých malířů zahajoval svou výstavu
v téže síni Hollaru. Nenasytná lačnost a žízeň v záznamu okolního světa naplnila poslední léta Pokorného, a je ovšem tragické a pro odcházející generaci příznačné, že své
problémy, boje a žízně odnesla si do hrobu; na světě nezůstalo z díla jejího nic, než
trocha zvířeného prachu, který pomalu usedá.
Mánes uspořádal soubornou posmrtnou výstavu Rudolfu Vejrychovi, krajináři
a portretistovi ze školy Pirnerovy. Školením a v celku i vyznáním impresionista silně
vázaný hmotou a proměnami živé předlohy, vytvořil na sklonku života řadu větších,
barevně sytých zátiší interiérových a zvláštní pozornosti zasluhující krajinářský olej
»Kozlovskou silnici«; obraz ten sice prozrazuje Vejrychovo Školení, ale prázdnota
impresionistická tu ustupuje hlubšímu citu.
O členských výstavách spolkových (Mánes, Myslbek, Jednota umělců výtvarných)
lze říci jen tolik, že věrně reprodukují prostředí spolku.
Břetislav Štorm
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POZNÁMKY
H u m o r Karla H o r k é h o
Přečíst Šestatřicet fejtonů Karla Horkého, shrnutých do knihy »Pískáni v lese«
(Srdcový knihy dobré nálady, sv. 21, A. Srdce v Praze), je užitečná, i když ne zrovna
příjemná zkušenost. To, co se jinak jen zběžně prolétne - a zpravidla nedočte - při čekání u holiče, je možno náležitě posoudit teprve v tomto výběru »nenáročných veselých
prací«. Užitečné je především uvědomit si, co se u nás všechno pokládá za veselou literaturu. Rozmarně povídavá fejtonistika, jak ji u nás po léta pěstuje Horký, vychází zřetelně z jednoho pramene, a to je Neruda - bohužel, ten nejslabší Neruda. Šibalský rozmar, zatrpklý humor, shovívavý výsměch ne bez záchvatů dravé jízlivosti - toť dědictví
po Nerudovi, které plundruje celá naše zábavná žurnalistika. Co nás však u Nerudy na
tomto nevalném žánru jenom pohoršuje, to nám u méně nadaných, obhroublejších a neostýchavějších následovníků Nerudových leze doslova z krku. N a námětu zpravidla nezáleží. O náměty mívají, jak známo, fejtonisté nouzi. Sáhne se tedy po námětu nejbližŠím a nej všednějším. N a Čem záleží, toť podání. Udržet tak zvaně vtipný tón, dobírat
si, šlehat, parodovat, karikovat, persiflovat, hrát si na světáka i na soudce, přecházet ze
sentimentality do cynismu, toť zhruba celý ten konvenční mechanismus, jemuž se, bůhví,
proč, u nás přezdívá novinářská satira. Myšlenková i stylistická úroveň našeho Thersita,
který si jeden Čas hrál se značným úspěchem na Catona, je úroveň flekovská. Rozepíše
se třeba o tom, jak bývají ženy obětavé, když jde o módu. Jeden čas se elegantní Pařížanky vycpávaly, aby získaly »mateřskou linii«. Ty vycpávky si podle Horkého »kladly
poslušně na své pobřišničky, chci říci na oltář vlasti«. Ve fejtonu nadepsaném slibně
»Nenasytná Líza« vypráví s fořtovskou důkladností i šťavnatostí příběh ochočené srny,
která utíká do lesa za srncem a vzpírá se návratu do zajetí. Ocituji z tohoto primitivně
dojemného příběhu, který se Horkému arci proměnil v lechtivou historku, několik ukázek vybraného fejtonistického vkusu. Takto mluví o srně Horký: »Ve věcech lásky je
Líza ještě úplně n e z k u š e n á . . . N a prahu podzimu zalehlo k ní náhle volání divočiny
a přišla její milostná c h v í l e . . . (Krásný ztepilý srnec měl) Lízu zasvětiti do tajů milování . . . Tajemný, hluboký les s věkovitými smrky, které svými velebnými sloupy jí
uvítaly jako nevěstu v chrámové l o d i . . . Lízinká ve své hnědé hebounké košilce byla
sama a její srdce prudce bušilo na pokraji m l á z í . . . « Po tomhle slibném úvodě skoro
čtenáře překvapí, když sdílný autor, který Lízinčino dobrodružství spolu s fořtem pozoroval, zdrželivě prohlásí: »Necítím se dosti povolán ani oprávněn popisovati, co se asi
odehrávalo v houstnoucím Šeru m l á z í . . . « Lízince se sice zalíbilo »v klínu lesa«, ale
nakonec ji pan nadlesní na řemeni odvedl zpátky. A zde náležitě řízná pointa: »Tak
končí na tomto světě každé očarování: pustým rozčarováním. T a m se Lízinka ubírala
jako na křídlech a zpět se vracela jako kráva.« Nehoráznosti, které jsem uvedl, jsou jen
malou ukázkou toho, do jakých nízkých poloh banality může zabřednout humorista, který se přece (soudíc podle nedávné kandidatury do IV. tř. České akademie) dosud zcela
nevzdal literárních ambicí. Až jednou někdo podnikne rozbor celého značně obsáhlého
díla Karla Horkého, narazí bezpochyby na jeden základní rys jeho stylu, totiž na slizkost, hraničící s oplzlostí. Nemohu si pomoci, marně hledám mírnější výraz pro štítivou
reakci, která se mne zmocňuje po každé, když se do Horkého začtu. T o dorozumívavé
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pomrkávání po obecenstvu, to lovení úspěchu, byť sebelacinějšího, to dryáčnické radikálničení, to neustálé apelování na sentimentalitu, to pivní pochechtávání je mému nepražskému vychování zcela vzdálené. Označuje-li Horký tuto knihu za »humor lehčího
kalibru«, přiznám se bez mučení, že nejsem nikterak zvědav na to, čemu by sám asi
říkal hrubší kalibr.
A. Skoumal

D n e š n í ú c t a sv. P r o k o p a
Svatý Prokop, nejdůstojnější opat kláštera sázavského, obzvláštní patron království
Českého, veliký světa divotvorce. V zapomenutí národa, hledajícího všelijaké národní
spolky náboženské a při tom opomíjejícího svou pravou slovanskou cestu, a za neomluvitelné netečnosti jeho strážné kapituly v kostele Všech svatých na Hradě pražském, je
hrob světcův jen dvakrát do roka přístupen oslavám a modlitbám věrných. Neboť do
kostela Všech svatých na Hradě pražském zvláštním zařízením kapituly tohoto chrámu
Páně jest přístup toliko o svátku sv. Prokopa a o svátku Všech svatých. Jinak prach se
ukládá v prostorách tohoto chrámu i na hrobě prvního kanonisovaného světce českého.
Sv. Prokop prchal před světem; snad je v tom pro život jeho cosi symbolického, co
sleduje i osud jeho svatých ostatků - díky kapitule u Všech svatých na Hradě pražském.
V jeskyni, již by mohli patres canonici spatřit ještě dnes na břehu Sázavy, se věnoval
zcela samotě, jež je tolik sužována ďábly. Jeho samota - jeho záliba v samotě je tedy
v našich dobách brána příliš doslovně, jsouc z vůle vznešené kapituly u Všech svatých
na Hradě pražském rušena jen dvakrát do roka.
Leč sláva svatého Prokopa, není-li to známo povolanějším, po svaté smrti jeho si
žádala větších poct. V jedné legendě barokní,*) v době to, kdy tyto naše národní věci
byly bedlivěji opatřovány a střeženy nežli v dnešní době pokročilejší, se vypráví o jistém
kantoru, kterak nepovolil žádosti svých žáků »pooddechnouti od učení obyčejného«,
a »tak řečený Lusum jim dal, že oni místo toho chtějí do chrámu Páně vjíti a svýho milýho tatička a patrona svatýho Prokopa s nevinou modlitbou pozdraviti«. »Zuřivý kantor«
byl za to potrestán, vinu svou však zkroušeně vyznal a pak vždy sv. Prokopa ctil, velebil
a chválil.
Chvála sv. Prokopa právě pro jeho obzvláštní dobrotivost, přívětivost slovanskou
a shovívavost českou si žádá i dnes stále většího a častějšího uctívání. On je utěšlivým
přítomným při hodince smrti, což je velikým vyznamenáním pro účastníky kuru nebeského, on je, jakž byl pozdraven od svatého Otce papeže Inocence III., jeho svatořečníka,
ústy kardinála Quidona v sázavském klášteře: »Okraso nebe, země České divotvorce,
pros za mě, velkého hříšníka, nyní i v hodinu smrti mé.«
Proč tedy, jest se ptáti, kapitula při Všech svatých na Hradě pražském brání uctívati
sv. Prokopa, tohoto našeho dobráckého svatého, tohoto pro dobrotu svoji a své známé
vlastnosti tak potřebného dnes světce a patrona země České, brání uctívati po celý rok
kromě oněch dvou dnů povolených?
Prosíme proto kapitulu u Všech svatých: Vydejte lidu svaté ostatky, aby je mohl
*) Požehnaná památka sv. Prokopa. R. 1780 u Vine. Korce v Kutné Hoře od neznámého autora jesuitského.
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uctívati, jak je záslužno a důstojno, a chcete-li mí ti kostel Všech svatých z neznámých
důvodů uzavřený, odevzdejte lidu českému sv. ostatky, aby si je odnesl k uctívání dennímu a důstojnému jinam, kde by Vaše neznámé povinnosti nerušil.
J.
H.

Těm, kdo ještě stojí před branami Církve
Často jsem měl příležitost mluvit s Vámi. Nyní, když přemýšlím o Vašich slovech,
jimiž jste se pozastavovali s přepjatě tvrdošíjnou zálibou nad tou nebo onou chybou
v Církvi, vidím, že jste si častěji všímali různých vnějších zjevů, ať to byly tituly nebo
roucha anebo cos podobného - a že jenom zřídkakdy jste se dotkli podstatných věcí:
učení a struktury Církve, vnitřního života věřících, jejich hlubokého duchovního sblížení
s Kristem a vzájemného bratrství mezi bližními. Pro ony vnější zjevy, které ješte k tomu
často uvádíte bez jejich historických předpokladů a spojitostí s jinými jevy našeho lidského života, pro zjevy, jež jsou konec konců pomíjejícím povrchem, skořápkou, nevidíte hlavní, Boží, nehynoucí. Připadáte mi jako Člověk, který prohlížeje si umělecký
obraz pozoruje na jednom místě černě zhuštěnou barvu a na toto místo zcela upře
pozornost, s chorobnou starostlivostí slídí po každé linii, nachází, že linie jdou jaksi
nesouměrně, že také třídění barev nedává nic zvláštního - Šťourá se dále a více v tom
temném místě - až nakonec přestane vidět krásu celé komposice.
V našem věku se lidé rádi považují za liberály, za lidi širokého rozhledu, otevřených obzorů. J e to zajisté velmi cenná věc býti liberálem všude tam, kde Bůh sám nezjevil nám pravdu a svoji vůli, kde tedy je pole lidských mínění i lidských slabostí.
Jenomže buďme také liberální vůči Církvi. Se širokým rozhledem si blíže všimněme
třebas takového faktu, že Církev má za sebou již skoro dvacet století trvání za nejrůznějŠích historických okolností, mezi nejrozmanitějšími národy a osobnostmi, že třeba
i dnes mezi tři sta dvaceti tisíci duchovních jsou lidé různých hodnot a povah, ne vždy
Šťastných.
Není proto divu, že se najdou chyby, že se najdou nehodní sluhové, jichž počet na
prstech nesečteš. Ano, buďme shovívaví také vůči Církvi, zbavme se úzkoprsosti a jednostranného pohledu, hledajícího jenom skvrnu, jenom nesouměrné linie na tom nebo jiném
místě velkolepého obrazu. Upřemež svoje zraky se zálibou také na ty Pavly, Ignáce, na
Zlatoústé, na Františky, na Cyrily a Methoděje, na Vojtěchy, na Anežky a Terezie a tolik
jiných hrdinských duší, jež se stále rodí a jež stále Církev vychovává. A mějme srdce
otevřené, přímé, odvrácené od nízkosti a hotové přinésti oběti, bez nichž užitečného
poznání pravdy se nám snad ani nedostává. Budou-li u nás tyto předpoklady, nemyslím,
že dlouho zůstaneme odděleni - ti, kdož jsou v Církvi a kdož v ní nejsou - ba jsem
si jist, že pak za prahem Církve, v Městě Božím, žijíce jejím životem, zevnitř pochopíte
to, co dosud se vám zdálo nepochopitelné a nepřijatelné. A jednoho dne pochopíte
i shovívavou a trpělivou lásku Církve k bloudícím a padajícím. Církev nevyhazuje své
syny, jakmile zhřešili a jak by si toho leckdo přál, nýbrž trpělivě čeká, a dává jim
možnost a stálou příležitost povstati, třebaže sebe samu vydává tím v nebezpečí, že ji
někdy někdo zase bude obviňovat, jaké to měla lidi ve svém středu. A až i toto pochopíte, vaše srdce se rozehřeje žhavou láskou k Církvi.
Sacerdos
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ZÁVRATNÉ PANORÁMA DVOU TISÍC LET
zachycuje s velikým uměním slova obsáhlé dílo
BLAŽEJ

RÁČEK

T. J.

CÍRKEVNÍ DĚJINY
v přehledu a obrazech
Názorné a živé vylíčení osudů Kristova království od jeho založení až do naší přítomnosti obrací se k nejširším čtenářským kruhům. Četba těchto otřásajících dějů, zahrnujících mnohé země a národy, poskytne jim nejen poučení, nýbrž také posilu. Máť v sobě
církev vnitřní obrodné síly, které nezavalí ani nepřízeň poměrů, ani mdloba
a slabost těch, kteří církev řídí. - „Církevní dějiny" vyšly k vánocům 1939 jako 2. svazek
„Podlahový knihovny naučných spisů". Formát 18X25 cm, silný papír, zřetelný tisk.
Stran 680, obrazová příloha o 32 stranách. V celopl. vazbě 135 K, v polokůži 155 K.

Soubor nejlepších statí slavného geologa, oddaného přítele Bloyova

PIERRA

TERMIERA

SLÁVA ZEMĚ
Přel. O. Janoš a J. Přikryl. Úvod o autorovi napsal prof. Karlovy university Dr. Radim
Kettner. S obálkou Otty Stritzka. Brož. 28 K, váz. 38 K.
„Geologie nás okouzluje pravé svým tajemstvím; líbí se nám - o tom není pochyby pro to, co nám sdéluje, ale ješté více pro to, co nám odpírá sdělit; co nás k ní přitahuje, je to, že se dotýká více než každá jiná véda Nepoznatelna; líbí se nám pro nevyzpytatelnou propast, kterou náhle zahlédneme, kdykoliv odbočíme s cesty, po které
nás vede; a obzvláště se nám líbí protot že v ustavičném septání jejího božského hlasu
se neustále vracejí slova, slova, která rozechvívají lidstvo, tri slova, která nemohou
lidé neslyšet, a která jsou jako tri opěrné body, na nichž spočívá celá filosofie: Čas,
Život, Smrt."
P. Termier.
Ž á d e j t e
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NAKLADATELSTVÍ

v š e c h

k n i h k u p c ů

„VYŠEHRAD"

V

PRAZE

Administrace Řádu potřebuje 6. a 7. číslo V. ročníku. Který 2 odběratelů jich
nepotřebuje, žádá se zdvořile, aby je lask. poslal administraci. Obnos odečteme od letošního předplatného. Děkujeme.
ADMINISTRACE ŘÁDU

KlUB

KATOLICKÝ L I T E R Á R N Í
potěší

své cleny

v roce 1940 tímto

vybraným

programem:

František Skácelík: OPUSTÍŠ-LI MNE...
Autor „Venkovského lékaře" a „Architekta Maloty" postoupil tentokrát ve svém novém myšlenkově i umělecky závažném románě až do let nedávno minulých. D ě j je soustředěn kolem postavy známého básníka.

I. R. Malá: BEZ POČÁTKU A KONCE
V t o m t o svazku vyvrcholuje pozoruhodný životní příběh Rudolfa a Anny. D o m o v cizina slouží za dějiště
jejich nevšedního dobrodružství. K nejvzácnějším stránkám patří dojmy z Říma a jiných italských měst.

Gertrud von Le Fort: MAGDEBURSKÁ SVATBA
Tragická situace obleženého Magdeburka je v tornto románě z třicítileté války vylíčena mohutnými a sytými
obrazy. S otřásajícími dějinnými událostmi, které český čtenář už částečně zná z Durychova Bloudění, je zde
spjat osud mladé magdeburské dívky. Z řady ostře viděných postav vyniká zejména nadlidský zjev císařského generalissima Tilly. (Přeložila Jitka Fučíková.)

Jaroslav Durych: SLUŽEBNÍCI NEUŽITEČNÍ
O životě jesuitského mučedníka Carla Spinoly, jehož otec je pochován v Praze u sv. Víta, není m n o h o
zpráv. T í m je už dána nepřímá technika Durychova románového díla, které naprosto zákonitě krystalu je
v tvar, jaký je u naší prózy nezvyklý. Brzy je však čtenář stržen r y t m e m této kadencované řeči a s úchvatem sleduje strmé dějové pásmo, které ho vede z Prahy přes Itálii do Lisabonu, odtud pak po mnohaletém křižování po moři k cíli Spinolovy cesty, do Japonska. Bylo-li Durychovo nádherné „Bloudění' ,
plamen, který šlehal, kam chtěl, jsou „Služebníci neužiteční" jiskřivý krystal ledu. Je to vpravdě dílo
Durychovy zralosti. (Se svolením autorova mateřského nakladatelství vychází toto vydání jen pro členy KLK.)

Fr. Mauriac: CESTY K MOŘI
Kromě Mauriaca málokterý žijící romanopisec je obdařen tak pronikavým pohledem do temných hlubin
křesťanova nitra, pustošeného hříchem a úpějícího p o milosti. Jeho román je drama viny, která zasáhne a zdrtí celou rodinu. (Přeložil Jaroslav Zaorálek).

J. Kirschweng: LEV V JIZBĚ
První novelistický výbor vynikajícího saarsko-lotrinského autora objevuje nám zcela neznámý svět. N a
pohled prostou a přece jen básnicky kultivovanou řečí vyprávějí se zde podivuhodné příběhy o vítězství
dobra nad zlem, radosti nad smutkem. (Přeložili K. Dvořák a L. Gruber).

Vánoční tisk: ZRCADLO MARNOTRATNÝCH
Staročeská básnická skladba, připisovaná Hynkovi z Poděbrad. S doslovem prof. dra J. Vašici.
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