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to jsou autoři výboru z německých novel o Praz

PRAŽSKÉ MOTIVY
Uspořádal Lad. Drůbek. S doslovem Vojtěcha Jiráta.

Jímavá a osobitá krása Prahy nadchla již
mnoho básníků, aby v jejím uměleckém
i dějinném bohatství hledali motivy pro
svou tvorbu. Tento výbor z novel je toho
dokladem.
Upravil a ilustroval O. Stritzko. Cena K 24'—. U všech knihkupců.

Nakladatelství „Vyšehrad", s. s r. o. v Praze II, Václavská 12.

Karel Schulz
PRSTEN

KRÁLOVNIN

»Buď pochválen Bůh za moji chudobu,« pravil bratr Rufin
z řádu Menších bratří konventu u sv. Jakuba a požehnal se. Druhý
muž, který právě dopíjel, postavil rychle číši na stůl a vyprskl v hlučný smích. Blížilo se poledne. Ti dva pili v přístěnku krčmy u cesty,
v pohodě a ve stínu, za bzukotu zlatých včel.
Parno bylo až k zalknutí. V naprostém bezvětří se vzduch vařil
nad uhnětenou, ztvrdlou zemí, kterou rozpálené červencové nebe
mučilo suchým žárem. Rovina, kruhovitě se otáčející, byla napěchována obilím a klasy stály jako těžká, nepohnutelná, žlutá hmota,
ztvrdlá vedrem a ukutá ve výhni tohoto žhnoucího dne. Zdálo se, že
nedychatelné dusno, zahalující celý kraj, vyŠlehuje odevšad, z rozpáleného nebe, z rozpukané země, z vyprahlé a do žlutá řeřavějící slitiny těchto klasů. Bílá, prašná cesta se hadovitě protahovala a čekala
na něco neznámého, majíc závrať z dálek. Tak potkal pan Hanuš
Pluh, vracející se z města, mnicha.
Františkán se ploužil parnatou cestou. Byl hladov a jeho žízeň
byla mučivá, neboť polykal jen prach cesty a ten byl rozpálený a neuhasitelný, rozhodně staletý, z kamenů a drobících se bludných balvanů, které sem navalily s hor pradávné bouře a snad ještě potopa.
Pálil na dásních, usazoval se v očních koutcích, kde řezal jako břitva.
Lepil se na obličej, na ruce, všude. Pot ostře bodal jeho kůži pod propocenou, tvrdou a drsnou kutnou, pot očistcový, pot, který vyleptává jak žiravina do kůže bolavé rány a hnisavé vředy, pot sirnatý.
Mnich, vida jezdce, pokorně ustoupil s cesty a zvednuv hlavu,
zabreptal požehnání. Pan Hanuš Pluh zarazil koně a pokřižoval se.
Rovina sálala žárem, jako by chtěla sopečně vybuchnout, páchlo to
kolem spáleninou, bylo cítit dusičný žeh příštích blesků a bouří.
Vedro se propalovalo až na kostní dřeň. Jediný strom se nezvedal
u příkopů, aby dal stín, jediný keř nešedivěl prachem u cesty, tato
krajina neměla jinou vegetaci, než ty klasy, svítící žárem a vytepané
do plochy horizontu jak z rozpálené mědi.
Pan Hanuš Pluh měl svědomí obtížené mnoha věcmi, které by
nesnesly denního světla. Jeho ruka, zvyklá meči, byla rukou muže
krve a slz. Jeho pařát za poslední občanské války sáhl po mnohém
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majetku vdov a pláč sirotků neslyšel, nechtěl-li. Jeho zboží rostlo,
ale města žalovala až u krále Jana a poddaní, zmrzačeni jeho násilím,
padli k nohám pánu z Lipé, zvedajíce pahýly svých rukou o pomoc.
I vstoupil do houfů králových a spálil odbojné dvory, které se připojovaly k žalobám. Král Jan s úsměvem ho vídával v bitvách a na
turnajích, vždy mezi nejstatečnějšími. Pak byla velká válka s královnou Eliškou. Pan Pluh rozdrtil zálohy wartenberské a pálil a ničil
statky pánů Osterve. I ozdobil ho král zlatým řetězem. Pan Pluh se
vyléčil z ran a poraziv na pražském kolbišti polského pána, plného
pýchy a blýštícího se stříbrným krunýřem, který opovržlivě vyzýval
k soubojům o dvou hřebcích, získal si úsměvy, polibky a nejsladší
noc v náručí sličné panny královniny, Jitky Choltické. O krásce se na
králově dvoře zpívalo jako o slunci, jako o milosti, jako se zpívá
v podvečerech o štěstí a touhách. Její vlasy voněly jako šeřík, byly
zlaté jak rozžhavené zlato a její ramena svítila, obnažena v brokátu,
oblou a hladkou pletí, plnou lásky. Ale její oči byly černé jak smrt
jedem. Nad jejími rty, pootevřenými a vlhkými, bylo možno snít
o rozkoši satrapů, bledého Tysapherna, byzantských basileů. Dostal
náušnici, do níž byla zasazena perla a výklad tohoto daru podle hermetických knih lásky byl jasný, neboť perla znamená úplněk, svítící
na noční cestu milencovu. Ale dostal i stuhu, protkanou ne nitěmi,
avšak jejím dlouhým, zlatým vlasem, což ve vlámské módní mluvě
milování bylo znamením kouzla mocnějšího nad číši Isoldinu. Dostal
stříbrný peníz, zlatý pohárek a dřevěný svícen. Dostal i vyšívaný pás,
podobný tomu, o němž vypráví pan Quido z Collony v rytířské kronice trojánské. Pan Hanuš Pluh v blankytném kabátci, na němž
temnělo kalení krunýře, stál v parnu dusného, vařícího se dne nad
brebentícím mnichem a usmíval se. Mnichova oškubaná a propocená
kutna se ostře odrážela od žluté stěny klasů. Mnich byl podoben
ranci prachu. Mnich byl podoben žebrácké písničce. Byl podoben
ničemu. Pan Pluh chtěl učinit dobrý skutek. I posadil mnicha za sebe
na koně a vrátil se jeho cestou. A protože se nyní blížilo poledne
a mnich se domodlil za rytířovými zády žalm proti zloduchu polednímu, plížícímu se v polích a protože oběma vyprahlo, seděli nyní
v krčmě u cesty a pili, čekajíce na maso s krčmářova rožně.
»Buď pochválen Bůh za moji chudobu,« opakoval bratr Rufin
větu, která rytíře tak rozesmála. »Buď pochválen za to, že rozhojnila
se duše má strádáním a poklady nebeské se otevírají slovem žebráka.
Neučinil mne mocným a bohatým, neboť nechtěl, aby můj život plo338

dil závist, slzy a zášť. Neučinil mne mužem na koni, ale občerstvuje
mne prachem a hlínou země. Smím chodit bos, otrhán a šťasten, jako
chodíval svatý pán František s ovečkou Boží, svatým bratrem Lvem
a žehnám dlaně dávajícího stejně tak, jako pěst toho, kdo mne bije
a tupí. Z a to buď veleben Pán!«
»Divně, mnichu, chválíš Boha,« zasmál se rytíř. »Já zpívám jinak:
veleben buď Bůh za maso, nabodnuté tamto na rožni, za tyto
poháry, za to, že mne povolal v zbroj, za krásu panny Jitky, za sílu
a moc našeho krále.«
»Ne tak, pane,« pravil mnich a složil ruce v záhyby své zaprášené kutny. »Ne tak, pane, neboť rychle a ochotně spěcháš do pekelné říše, není zde svatého prstu, který by zaklepal na tvé srdce a ozval
by se hlas: Bratře, otevři, chci vstoupit! Hledáš vždy štěstí jinde, než
kde jest, a proto se pak bojíš věcí, kterých se není třeba bát. Jsi pán
statečný a urozený a přece se bojíš, ale já se nebojím, což neříkám
pro svoji pýchu, ale ke chvále Kristově a chudičkého Františka.«
»Bojím se pouze toho, že se již déle neovládnu a vyhodím tě
z krčmy,« pravil Hanuš. »Neboť každý si má dříve dobře rozmyslit,
než učiní dobrodiní mnichu, toť stará pravda, na kterou jsem zapomněl, když jsem tě viděl v prachu cesty, umírajícího horkem. Je
známo, že mnich do svého rukávu naráz strčí víc zboží, než já si získal mečem v mnohém nebezpečí a pak jde chválit svatou chudobu.
Co mně tu meleš naprázdno? Jdi kázat kacířům, kteří se opět rozmnožili, scházejí se v Praze ve sklepích a po venkově v lesních jamách, už prý mají svého arcibiskupa a biskupy, však pražský biskup
Jan z Dražic je proto u papeže v Avignonu obžalován, že jim trpně
shovívá. Ale mně jsou tvoje řeči jen pro smích!« A pozoroval včelu,
padající do trávy jak zlatá rolnička.
»Svatého pražského biskupa obžaloval tučný kanovník Jindřich,
nemanželsky zplozený,« rozhořčil se bratr Rufin. »Čtrnáct hranic
s kacíři hořelo minulého měsíce v Praze a ďábel zadávil jejich duše
ve své tlamě, která je plná čmoudu a smradu.«
»Zdálo se mi nedávno o ďáblu,« pravil rytíř. »Vyšel z hradní
věže a jeho obličej byl pokryt pavučinou. Žádal mne o nocleh, svíci
a pramenitou vodu. Ale já uchopil svatý relikviář, který mám nad
lůžkem a zažehnal jsem proklatce. Druhého dne jsme prohledali věž
a nalezli jsme tam ve sklepení krysu čerstvě oběšenou na lněném provaze. A přece do sklepení nikdo nepřijde a zámek dveří byl zrezavělý a zapadlý.«
339

»Vidíš,« pokřižoval se chvatně bratr Rufin. »Máš na statku ďábla
a neobrátíš se!«
»Opat choteňský mne rozhřešil z mých vin«, řekl pyšně pan
Hanuš. »A šel jsem pešky v rubáši z opatství do domu vdovy Anežky, jejíhož muže jsem poslal s rozbodanou hrudí na dno vodního příkopu. Založil jsem altaristu při farním chrámu a nadal klášter. Nebojím se nalezené krysy.«
Krčmář, po očku zvědavě pozorující tuto dvojici, přinesl chléb
a maso a dali se do jídla. V dáli zaduněl hrom, blížila se bouře.
»Proklatě!« zaklel rytíř a vzhlédl k šedému nebi. »Nedostanu se již
dnes k vůli tobě, Špinavý, žebravý mnichu, do náruče své panny, která mne očekává!«
Bratr Rufin zvedl ruku, jako by žehnal bouři.
»A havrani dokončí dílo, jež započala bitva,« řekl, žvýkaje plnými
ústy. »Ženeš se do hříchu jako slepý a nebude to dlouho trvat a půjdeš na novou válečnou výpravu, kde nebude opatů, kteří by tě rozhřešili. Mluvíš o náruči ženy za bouře a tak se rouháš. Nechť rozsvítí
krčmář svatou svíci, má-li jakou a pomodlím se sedm kajícných žalmů, jichž velebná slova budou jako mé pokorné responsorium odpovídat hlasu hromu, antifona, hodná potulného mnicha.« A bratr
Rufin, odsunuv talíř s jídlem a stíraje si mastnotu s brady, poklekl
u okna.
Temnotu v polích prošlehl ostrý a žhavý blesk. Třesk rány otřásl
krčmou. »Domine, ne in furore Tuo...,« bylo slyšet hlas mnicha.
Bouře odpovídala.
Ale pan Hanuš Široko rozkročený díval se bez bázně do blesků,
prošvihujících oblohu, mrzel se pro toto dobrodružství a myslil na
perlu, bledou jak měsíc v úplňku.
Prudký liják zahřmotil na oknech, až sem bylo slyšet, jak vyprahlá zem žíznivě pije. Bratr Rufin se domodlil, vstal a pak usedl
znovu za stůl. »Kdyby nebylo mne, mnichu,« rozesmál se pan Hanuš,
»byl bys dnes toho Božího dobrodiní, za které jsi prve děkoval, užil
opravdu měrou vrchovatou. Vysušen sluncem, plaval bys nyní jak
tříska v proudech lijáku a bláta. Víš co ? Zaplať mi za to, že jsem tě
od toho vysvobodil. Tací lidé jako ty znají mnoho příběhů. Vypravuj, zaplať mi příběhem, vypravuj, ať si nějak zkrátíme dobu deště.
Raději vypravuj příběh, než abys opakoval své kázání. Neboť budešli kázat, vyhodím tě do deště. Budeš-li vypravovat, budu rád.«
Bratr Rufin se zamyslil, složil ruce nad svým životem a pak pra340

vil. »Dobře. Máš pravdu. Je přikázáno skutek lásky odměnit a co
mohu, dám. Povím ti tedy příběh o prstenu královnině.«
»Co je to za příběh? Válčil jsem s královnou!«
»Ne,« odpověděl mnich. »Byl to prsten jiné královny než Elišky,
toto se stalo už velmi dávno, byl to prsten královny Kunhuty a příběh mi vyprávěl jeden učený bratr našeho slavného řádu, muž plný
svatosti a Evangelia. Nemám dar jeho jazyka a nebudu to tedy vyprávět tak krásně, jako on to uměl, ale odpusť mi, pro lásku Boží,
v čem pochybím!«
Bouře hřměla i v proudech deště. A bratr Rufin začal vyprávět:
»Dva muže měla v náruči královna Kunhuta, slavná manželka
Přemysla Otakara krále. Dva muže měla v náruči, jeden byl zlatým
zastíněním všech vladařů svého věku, klenot a štít křesťanstva, a druhý byl krásný a urostlý šlechtic jiskrného oka a silných paží, hrdých
myšlenek a statečný nad všechno pomyšlení, krásný jak Alexander
Veliký. Jeden zahynul v klatbě a druhý na popravišti. Dva muže
měla v náruči krásná královna Kunhuta, oba zbrocené krví.
A byla Kunhuta vnučkou světcovou, svatého Michajla Rurikovce,
umučeného Tatary, byla květem a byla ženou ze všech nejkrásnější,
jakou kdy svět viděl. Přemysl Otakar s výše svého trůnu zatouživ po
ní, přivedl si ji, šestnáctiletou, na pražský hrad a oblékl do zlata
a klenotů; při korunovaci bylo biskupů jako při koncilu, bezpočet
markrabat, páni braniborští a rakouští, knížata polská, magnáti uherští, vše, před čím se koří svět, vše bylo u jejích nohou a sám dože
benátské, slyše o její kráse, ji do Prahy poslal dva živé lvy, tak byla
krásná a vznešená královna Kunhuta. N a její sukni byly obrazy vyšívané zlatem arabským a cenu klenotů, třebas jen těch, jichž užívala
jako spon a spinadel pláště, nebylo možno ani ocenit. Seděla pod
baldachýnem na trůně, oděna v Šarlat, nach a sobolinu a pod ní, pro
její potěšení, se potýkali nejušlechtilejší rytíři v zápalu turnaje. Vyslanec mongolského chána na pražském dvoře žárlivě střežil její ústa,
neboť byl rozhodčím turnaje a úsměv královnin měl být odměnou.
I zvedl se od jejích nohou hrbáč, zvaný Gorgo, dvorní blázen a šprýmař a vida ji tak oděnou zlatem, svítící klenoty a svou krásou, vyzval
okolo stojící pány k disputaci, že krása není nikdy úplná, dokud na
ní není něco bláznovského. A chtěje ji tedy ozdobit něčím škaredým,
stáhl se svého křivého prstu olověný prstýnek, pravý prsten bláznův a s pitvornou úklonou jej nabídl královně. Ta, vidouc úsměvy
pánů a jeho zkroucenou postavu, zahalenou v strakatá, křiklavá rou341

cha, pokračovala v šprýmu, vzala si prsten a navlékla mezi královy
dary na svůj prst. Nyní chtěl šašek hájit svou thesi, ale hlahol trub
z kolbiště, hlas Mongola a příchod vítěze přerušil další žert.
A víš, že královna si náhle zamilovala ten prsten ? Ten olověný,
šedý, směšný prstýnek, prsten dvorního blázna a že jej už nesvlékla?
Žena někdy potřebuje olověný, šedý prsten pro svoje potěšení, nemusí to být vždy jen dary královy.
Pak zvolna míjela doba blaha a šťastných dnů. Nová válka s Uhry
odvedla krále od ženy. Kumáni, plni pohanstva, vpadnou do Korutan, plení, pálí a odvádějí v otroctví. Zlé zprávy z bojiště, ale Přemysl Otokar unikne zálohám Štěpána Uherského a potře na prach
jeho houfy. Královna stojí u okna hradu a čeká posla. V zamyšlení
otáčí na svém prstě prstenem bláznovým, doby jsou nejisté, šlechta
se bouří.
Štěpánova sestra, královna Anna, prchajíc před násilím bratrovým, uteče se k Přemyslovi do Prahy. S pláčem se vrhá, vyhnankyně,
do náruče Kunhutiny. Světlo vysokých svící v tepaných svícnech,
prokládaných benátským smaltem, padá na uherské korunovační klenoty, které prchající vzala s sebou pod záštitu královu. Nyní vzrušeně přechází jizbou, vysoká, ztepilá, smavá, prudká v řeči i v pohybech, pod síťkou z drobných perel se uvolňují její těžké, smolově
černé kadeře a padají na klenuté čelo, její slova jsou hrotitá a trpká.
Královně Kunhutě ve světle svěc se před očima míhají a opět mizejí
obrazy uherského dvora, jejího mládí, zná všecka ta jména magnátů,
vidí je před sebou, Ába, Ratót, Heder, Csáky, Ákos... jak je tomu již
dávno! A nyní? Není-li nyní vladařkou poloviny Evropy? „Jaký to
máš divný prsten, Kunhuto!" praví Anna a uchopí její ruku do
svých snědých dlaní. Kunhuta se zardí. Nesluší se nejmocnější královně nosit prsten dvorního šaška, nezapomenu jej v lůžku dnes odložit. Hladí Annu, štkající zlým, mstivým a prudkým pláčem v její
náruči. Jaké to asi je být vyhnanou královnou, královnou opuštěnou,
královnou prchající ? Pohlíží s bázní na opuštěné korunovační klenoty. Zapomněla na prsten.
Když za rok nato byla opět vítězně skončena jedna válka a vévoda Albert Veliký z Lüneburku odvedl své vítězné pomocné houfy,
nový jásot země stoupá k nebesům. Kunhuta šťastna sklání se nad
tvářičkou novorozeňátka. I nazvou dítě Václavem. Přemysl večer, po
dni tak šťastném, odchází od hodovníků. Vysoko okno potemnělo
soumrakem. Tiše v královských zahradách, tiše padá zlaté listí mě342

sice září - Přemysl vzpomíná. Již několik let je mrtva. Již několik let
je mrtva ošklivá a neplodná Markéta, kterou jemu položili, padesátiletou, do lůžka. Byla to dobrá žena, říká si usmířen, byla to trpící
žena. Dva papežové, Alexander a Urban, povolili rozvod, když již
bylo jisto, že království by zůstalo bez dědice. Milovala mne, vím,
nade všecko. Milovala mne tak, jako se zpívá ve starých minne, milovala mne, vím. A odjela z Prahy pak dosnít svůj tvrdý život
v kremžském klášteře. V myšlenkách se mu mihne chlapecká hlava,
hlava sličné Anežky Kunrikovny, dívčí hlava se zastřiženými vlasy,
„Palceřík" jí proto říkali na jeho dvoře, a Markéta již tenkrát o všem
tom věděla a přece nereptala, trpěla tiše a její oči, bolavé od slz, žalovaly jen, aby to neviděl, do temnot komnaty, kde tak ráda sedávala bez světel, bez dvorních panen, sama, samotinká. Anežce narodil se syn Mikuláš. Ale papež nedovolil, aby levoboček zasedl na
trůn tohoto starého království, toliko manželský syn má právo přijmout korunu. A Marketa tedy sama požádá papeže o závoj jeptišky
vdovy, o závoj vdovy, jejíž muž ještě žije... Nyní je mrtva. Narodil
se mi dědic, dědic koruny a meče, dědic pravoplatný, nazván jest
Václav, jako ono svaté kníže, držící v nebesích meč této země. Jsi
šťastna, Kunhuto?
Přichází zpráva, že Richard zemřel. Přichází zpráva, že frankfurtská volba vyzněla pro Rudolfa Habsburka, tak lačného zemí, že
biskup Jindřich z Isny, františkán, si ulevuje o něm slovy: „Bože na
nebesích, seď pevně na Svém stolci, nebo Ti jej Rudolf také zasedne." Dva papežové žehnali mým válkám, mým křížovým tažením,
mým zákonům - říká si Přemysl - nazývali můj meč bleskem křesťanstva a můj Štít obranou Církve Ale Řehoř straní Rudolfovi.
Čelo Přemyslovo je pokryto tmou a oči unaveny nočním bděním.
Poselstva se rozjíždějí. Ještě vlají korouhve. Ještě nejsem opuštěn,
vid', Kunhuto, má lásko jediná!
Pan Záviš z Falkenštejna se sklání dvorně k ruce královnině.
„Jaký je to podivný prsten, královno?" Pak obrací přímo k ní své
černé, jiskrné oči a šeptá: „Toť prsten Šedý, jako dni bez lásky a olověný, jako je olověné srdce, prázdné milování. Když není čas na lásku, není čas na Štěstí. Toť prsten opuštěnosti."
Nikdo nemohl odolat panu Závišovi, neboť byl zapsán zlým mocnostem a uměl Čarovat a královna Gita jednou hodila jeho vzácný
dar, byzantský závoj, raději do ohně, než aby jej vzala na sebe a podlehla jeho svodnému mámení. Pan Záviš, který v pustinách svých
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blat prošel skrýše černokněžníků a byl jejich učněm, zná kouzlo nápoje lásky, tajemství tří přetržených vlasů, tajemství černého kořene
vzrostlého pod tělem oběšence, tajemství perel, navlečených na vlasu utonulé, tajemství žlutého vosku od černých lesních včel, zhněteného v postavu lidskou, tajemství darované stuhy, vhozené do plamene z hořících půlnočních bylin, pan Záviš umí čarovat, pan Záviš
zná mnohá tajemství žen, krásných žen, nejkrásnějších žen.
Kunhuta ráno si strhává všechny klenoty, Přemyslovy dary, štítí
se jich, připomínají, žalují, vyčítají, jsou zlé a neúprosné. Toliko
šedivý olověný prstýnek si ponechává jen tak pro smích, pro žert. Je
to prsten neškodný, je to prsten bláznivý. Jak podivně se na její ruce
odráží mdlým leskem mezi dary Závišovými!
Po klatbě, vyřčené říšským sněmem augšpurským, Přemysl obtížen přípravami války, píše z polního stanu dva listy. Královně jeden.
„Milované choti své, přání pevné mysli v našem neštěstí." A druhý
věrnému pánu, který se pak pochlubí královně. „Chci/' píše král služebníku, „co živ budu, o vše se sdíleti s tebou, třebas bych sešel i na
jediný penízek."
Kunhuta myslí více na druhý list. Kunhuta myslí na pana Záviše.
Hledí na své ruce, které líbal, hladil, tiskl, hledí na svůj prsten. „Co
živa budu, vše budu sdíleti s tebou, třebas bych sešla až..." Prsten,
prsten, stále prsten! Jak se jmenoval ten blázen? Bylo tomu již dávno, bylo jí šestnáct let, nyní je třiatřicetiletá. Královská Praha byla
plničká slávy. Podivno, že jsem jej již dávno neztratila, neodložila,
nezahodila, že tolik zlatých prstenů již sklouzlo s mé ruky a tento
obyčejný, žebrácký, bláznivý prsten zůstal. Co je s ním už spojeno
vzpomínek! Gorgo se jmenoval ten blázen! Třebas bych sešla až na
prsten bláznův.
I byla prohlášena papežská klatba nad Přemyslem. Bez mší, bez
svátostí, bez zvonění, bez útěchy. Moc, svazující hříchy, ukazuje
ohnivým prstem na bránu věčného zatracení.
Schyluje se k bitvě. Přejde jen několik hodin, hodin, v nichž sedí
nad výšivkami mezi svými dětmi, devítiletá Anežka si hraje se sedmiletým Václavem a za okny je dusno. Stařičká abatyše Anežka, svatá
žena, měla prý v klášteře hrozné vidění, po němž upadla v těžkou
mdlobu. Mělo by pršet, je žhavé srpnové dusno, nedychatelné dusno.
I ukázali Rudolfovi mrtvolu nejmocnějšího krále, když ještě se
po bojišti valil prach, rozvířený bitvou, ukázali mu ji oloupenou,
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nahou, potřísněnou krví a prachem. Císař vykonal nad ní v krátkosti zbožné rozjímání o pomíjejícnosti slávy světské.
Také v bědách, za moru a zkázy, lze mluvit o prstenu. I v neštěstích a v žalářování, na útěku lze najít čas na vzpomínku z dávných dob, které nyní jsou již jako zaniklý krásný sen. Roztrhán zlatohlav královnin, zlomeno žezlo a vyhynul lid, synáček opuštěn, hradby a věže opavského Hradce jsou jedinou záštitou. Bez klenotů, bez
ozdob sedí královna mezi několika věrnými, zemdlena, vysílena, zlomena, těhotná. Pan Záviš prudkými kroky přechází jizbou. Narodí-li
se dcera, co bude lepšího, než rychle odjet na Rudolfův dvůr a dát
se do jeho služeb, ale narodí-li se královně můj syn, není ještě vše
ztraceno. Neboť Václav prý rychle chřadne. Když všichni odešli,
usedl ke královniným nohám a její stárnoucí oči mlčky a oddaně děkovaly mu za tento projev lásky, nyní tak řídký. Pohrávaje si s jejíma
umdlenýma, spuštěnýma rukama, nahmatal olověný prstýnek. „Ještě
jej nosíš?''
„Nemohu jej již svléknout, klouby mých prstů zestárly a jsou
tvrdé, jak na rukou staré ženy. Pamatuješ se ještě ?"
On nerozumí. A královna, hledíc do pohasínajícího ohně, opakuje mu jeho slova: „Tak jsi to říkal tenkrát, když ses skláněl po
prvé k mé ruce. Pravil jsi: Toť prsten šedý, jako dni bez lásky, a olověný, jako je olověné srdce, prázdné milování. Když není čas na lásku, není čas na štěstí. Toť prsten opuštěnosti."
Ale pan Záviš řekl nyní drsně: „Toť prsten bláznův, prsten bláznovství, pravý prsten těhotných žen."
„Mnoho jsem měla prstenů," odpovídá Kunhuta. „Nepočítaně.
Od nehtů až po dlaně jsem jimi mívala prsty ozdobeny a každého
dne jinými. A přece na ně nevzpomínám. Neboť o žádném z nich nebylo řečeno: Toť prsten těhotných žen."
A on, křepký a usmívající se, vstává, aby ji políbil. Myslí si: Miluje mne. Myslí si: Zlé zprávy o Václavovi. A dá-li mi nyní syna, není
ještě vše ztraceno. I sklonili se v polibku nad svýma sevřenýma
rukama.
Strašlivé povodně rozchvátily celé krajiny. Prudké vichřice rozmetávaly lesy a dvacet čtyři pražské věže se pod jejich nárazem zřítily v prach. Mor dávil, co zbylo. A vykopali za Prahou sedm obrovských jam pro mrtvá těla, ale vrhali se tam v zoufalství lidé živí.
Pak vzešla duha a byla zapomenuta přísloví o této zemi. Vstříc
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králevici byl nesen zlatý kříž a zvony hlaholily Te Deum jasněji nad
hlasy kněžské. Václav se vrátil.
Pan Závis však dostal od ní syna. Je to pro něho zpráva trpká
a neradostná. Je již jiná doba, je nutno počítat s jinou skutečností.
Rychle bylo dítě odvezeno na zapomenutý hrádek. Což není lépe,
než vlastním otcem dítěte hříchu, býti nevlastním otcem královým?
J e nutno, aby Václav, dítě Přemyslovo, se díval na Závise jako na
svého otčima. Václav ještě neumí vládnout. Záviš umí. Kunhuta
šťastna, svoluje k veřejné svatbě. Když, po druhé nevěstou, oblékala
svatební závoj, řekl Záviš mrzutě:
„Ale nyní již přišla chvíle zahodit onen hloupý kus olova s tvého prstu, nemyslíš? Má můj svatební prsten spočívat vedle prstenu
bláznova?"
Ne! Právě v tuto chvíli ne! Nosíme-li bez ustání nějaký prsten
po mnohá desítiletí, nesvlékáme jej pro jediné přání. Jak drahou se
stává právě taková věc ve chvílích znovu nalezeného Štěstí, blaha,
míru, lásky a slávy! Co vše už prožil tento prsten s ní na zestárlé
ruce!
Zlá znamení na nebi. Vše se bouří proti Závišovi. Plameny
občanské války prošlehávají zemí. Václav nesnáší jeho poručnictví,
šlechta jeho pýchy, lid jeho poprav. Ale Vítkovci mají mnoho pevných hradů a podnikají krvavé zájezdy do země. V skrytu roste Závišem osnovaná vzpoura proti králi. A nevypráví se, že tajně vyslal
své posly na uherský královský dvůr k Vladislavovi, jehož žádá
o ruku jeho sestry, té padlé mnišky Alžběty, hříšné souložnice magnátů, „antimonialis ,, zvané arcibiskupem ostřihomským, „mniškou
odpornou" ?
Jsou první dni měsíce září a královna Kunhuta umírá. Za okny
padá zlaté listí, jako padalo tenkrát, když se narodil Václav a král
Přemysl Otakar, pln štěstí a pýchy, stál v podvečer u okna, hledě do
zahrad, zlatých a červených podzimem. Umírá královna, vnučka svatého Michajla Rurikovce, mučedníka, umírá vyčerpána smrtelným
zápasem, vyhublá, s pletí šedou a popelavou, s rukama kostnatýma,
v nichž těžce a namáhavě drží hořící svíci. Již odešel kněz a sestry
jeptišky poklekly řadami k modlitbám u jejího lůžka, aby lehkou
byla cesta této duše na Boží soud, buď jí Pán milostiv!
Královna, jako by od všeho oddělena těžkou a hustou mlhou,
slyší jednotvárné šumění jejich hlasů, porůznu některé slovo zazní
hlasitěji a slyšitelněji, ale jednotvárný proud plyne dál, dál a dál...
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Svíce hoří. Teplý vosk kane na chvějící se její ruce. Prsten! Znovu se mdle zaleskl i zahleděla se na něj. Co s ním je vše spojeno!
Provázel ji ve dnech panování a neskonalé slávy, v dobách vznešenosti a královské nádhery, ve dnech bohatství a prudkého štěstí
byl jedinou korunou těchto starých rukou, rukou zvadlých a chvějících se, byl všude s ní, prožil velikost, slávu i pád, byl vždy věrným a všedním. I zavřela oči, aby ho již neviděla.«
Bratr Rufin umlkl a pohlédl z okna. Bouře utichla, dešť ustal,
napojená země vydechovala svěžestí a teplým vlhkem.
»Tak podivně se končí tvůj dlouhý příběh, mnichu,« pravil pan
Hanuš Pluh mrzutě. »Nerozumím ti. Proč zavřela oči, aby jej neviděla ?«
»Víš, to proto,« odpověděl mírně mnich, »že to byla poslední
věč, která jí ještě připomínala její život a poutala ke světu. Je na
tobě, pane, aby sis vzal z tohoto příběhu naučení cennější, než bych
ti třebas byl mohl dát předlouhým kázáním.«
Ale pan Hanuš nerozuměl. Měl noc plnou lásky před sebou, byl
v oblibě krále a jeho zboží rostlo. Jak mohl rozumět?
»Je třeba pamatovat na to,« dodal mnich, »aby nám na konec ze
všeho bohatství, Štěstí, lásky a z veškeré cti někdy nezůstal jen prsten
bláznův.«

Karel

Záruba

NE, N E V Y Č Í T E J

MI

Ne, nevyčítej mi, že v duši mám tak chladno,
nejinak jsem to chtěl, když všeho jsem se zřek';
nedoufej, že mě kdy dokážeš utěšiti,
darmo by úsměv tvůj se vyčerpal i hlas.
Ne, jen mi neříkej: jdeš cestou pošetilou,
jdeš k neplodnosti tam a k nemohoucnosti;
já najdu ještě vždy tam v poušti duše svojí
námět, jejž přemnozí až v smrti hledali.
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Ne, nevyčítej mi jakési vlivy temné;
ten, o němž hovoříš, toť posedlá má láska,
větší, než k sobě mám a ke svým zemřelým:
to On mě vyvede na cestu královskou,
kde všechny milovat jest pouze pro Něho,
i druhy všedních dnů, jež tolik
jdi, na mě nesahej!«

Smrt:

»Ruku mi dej, ty krásná bytosti,
já nepřicházím potrestati.
Jen neboj se, já neznám lsti v mém klíně sladce budeš spáti!«
Přeložil
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O. F.

Babler

Jan Pilař
JARNÍ

SONATA

Kam tudy pádí - keř šípků, réva, list,
kam řeky hučící, vystouplé ze svých břehů?
Jen ty to, Pane, víš, ty umíš z času číst
nápěvy křehkých strun, to písmo budoucnosti.
Ty víš, kam ztrácí se nachová bledost sněhu,
kam vzpíná větve strom, kde tlejí naše kosti.
Když vítr pátrá v korunách a taje ztvrdlý jíl,
když blízko nás, ach blízko je ta chvíle zvěstování
jak černý chléb, jejž dychtivý si lačně nakrojil,
Tvá země zadýchla pod tvrdým ostřím nože.
Dřív než ji probudíš a vdechneš život na ni,
ať Tebe vzývat smí, můj hlas, ó velký Bože!
V paměti zcela zotvírán já dívám se a jsem,
sloup slavné samoty do jitřních nebes zvedám,
šlépěje nocí váhavé v šumění nesmírném
kam jdou a kam jde tma, setřená s očí mých?
Pod plné plástve dnů, do ptačích zahrad sedám,
jsa blízek kořenů do hlíny zaťatých.
A zpíval-li nám hloub tón z houslí vyhmataný
(ó nejhlubší, ten stále, stále čeká),
zní ve větvích teď temněji jak těžký oddech hrany
A přece zdvíhají své čelo od země
i zrno, pták a strom, i růže sladce měkká
a jarní zvěstování se snáší kolem mne.

Oldřich Králík
POJETÍ

BOLESTI

VE „ V Ě T R E C H OD

PÓLŮ"

Třetí sbírka Otokara Březiny je obecně uznávána za nejvyšší
erupci básníkova ducha, soudí se, že další knihy znamenají postupný návrat k zemi. Stojí tu sice odlišný názor A. Pospíšilové o u n i kajícím nadšení« a »chudnoucím výrazu«, ale ten nestojí pro svou
pošetilost ani za vyvracení. Z četných svědectví vybírám Durychovo
a Demlovo. J. Durych krásně napsal: »Ve Větrech od pólů zněla
to odvaha nekonečné radosti a naděje u vědomí právě tak nekonečného nebezpečí, které ostře omezuje cestu ve výšinách, na niž se
nelze odvážit bez rovnováhy svatosti.« Podobně Deml říká, že tu
»jsme ve sféře žhavých mlhovin lásky Boží«.
Podobu bolesti ve V P * ) nemůže pochopit ten, kdo si neuvědomí,
že extase lásky je základním stavem básníkovy duše (»V extasi lásky
chci zpívati bratrským duším«, prolog), že závratný epilog je pronášen v témž jméně (»Když z lásky tvé vyšlehnou světelné proudy
tvé vůle«) a že ústřední básní bolesti ve V P je Láska s verši, které
miluje J. Deml:
Bratrí! Zatřeste keři svých růží! Mnoho horkých vůní vám přinesou
dálky!
Bolesti neznámé těm, kteří nemilovali, blíži se k samotám vašim.
Básník, který v dlouhé klausuře prošel všemi mukami sebeumrtvování, zápasil a trpěl v očistci vlastního nitra, vychází nyní zocelen
na křížové tažení lásky, všechny jeho činy budou mít odtud znamení
nadosobního heroismu.
Prvním a nejnápadnějším rysem zesílené koncepce básníkovy je
důsledné spojování bolesti se světlem. Toto spojení nelze přehlédnout, musila si ho povšimnout i Pospíšilová; cituji její pohrdavý
výklad: »Celá Březinova schopenhauerovská metafysika je takto
převedena na zvláštní jazyk, dosti ustálený: tak »Světlo« značí vyšší
*) Pro názvy Březinových sbírek užívám obvyklých zkratek: TD (Tajemné dálky), SZ (Svítání na západě), VP (Větry od pólů).
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poznání a osvícení - ve spojení s bolestí: bolesti světla, v oslnění
mého příliš jasného světla, údery světla; bolest a světlo; chci plakati
světlem.« Pospíšilová je se svými racionalistickými rovnicemi náramně rychle hotova, ovšem to podstatné jí z nich vypadlo. Především se mohla z Demla poučit, kolik duchovní energie básník potřeboval, než se bolest rozhořela jasným světlem VP. Sama ostatně
poznamenává, že v prvních sbírkách symbolisuje básník bolest barvou rudou (»Žeh bílý světla v lampě mé duše jsi stáh´, / že v agonii
rudé krvácí do šera«) a kouřem (»A zpupný roj tvých včel, jenž z mého
uléť úle, / ze stromu dutého jsem kouřem vyhnal zpět«), v žádném
případě nelze tedy podle jejího neslavného vzoru mluvit o zkamenělé soustavě metaforických hieroglyfů.
Začnu svůj rozbor »oltářním obrazem« Královny nadějí (Durych). Vznešené gesto vstupu, rozváděné pak důsledně celou skladbou, zní takto:
Obrazy odpovídala jsem bolesti světla...
Podle známého výkladu Bouškova je »bolest světla« lidský život,
ale je to nepochybně víc, v synthetickém pohledu Březinově může
výraz znamenat všechno od prvního záblesku vědomí v hmotě po
existenci Boží (v téže básni: »Odpovídala jsem bolestem zápasícího
světla v záhadném pohledu zvířat«). A poslední duchovní smysl:
umučené světlo věčné, prodírající se hmotnými překážkami. Výslednicí při srážce světla a světa je nutně bolest. A poněvadž utrpení
vyššího principu v pozemských podmínkách je charakteru dualistického, nelze se s ním dorozumět jednoznačnými slovy, nýbrž pouze
obrazy, symboly, které mají rovněž dvě stránky, hmotnou, doslovnou a stránku obraznou, symbolickou. Bezděky tu podal Březina
poetiku celé absolutní poesie moderní, od Baudelaira po našeho
Holana, vzpomeňme na př. na Baudelairovu báseň Correspondances.
Gnomickou ostrost dostává básníkovo poznání v Modlitbě za
nepřátele. Po invokaci Věčného (také první verš Královny nadějí
pokračuje »a obdivem věčnému Mistru«) čteme:
A v tichu bolesti své ať slyšíme šuměti v duši mystické prameny světla,
neboť bolest a světlo jsou formami jediné vibrace tajemství tvého!
Kdo si ještě neuvědomil, jaké kosmické rozlohy zabralo ticho básníkovo od Tiché bolesti z Tajemných dálek po rozlet třetí
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sbírky, ať si přečte báseň Slyším v duši nebo Mučenníky ticha. Čím
se básník stává tišším, tím méně plaší étherné hlasy a tak se mu
zjevuje i pravá podstata bolesti. Lehounce nadýchnutý protějšek
našeho místa najdeme v Magických půlnocích, tam ticho zní »zlahodnělým hlasem dávných bolestí«. Kolik však odříkání asi stálo
básníka toto zjasněné poznání!
Poslední metafysická příčina bolesti je vyjádřena v oné ústřední
básni Láska:
nebot zříceninami prochází duše na cestách k vyššímu světlu
a bolest je výčitkou odloučeného.
Není to nic jiného než nářek všeho stvoření, že je odloučeno od
Stvořitele. Život je bolestný zápas k výšinám světla, s nichž jsme
se zřítili do propasti pozemské. Básníkovo vyjadřování je nedostižně
přesné, po citovaných verších chápeme, proč užil ještě ve Stráži nad
mrtvými slova »odloučení« a nikoliv »rozloučení«: »Setkání naše
odloučením jest...«
Do této souvislosti patří konečně druhá strofa epilogu:
A bolest tvá tvůrčí
až k posledním, končinám vesmíru zalká,
nesmírná, rozlitá tisíciletími,
hořící němými zápasy sluncí,
jež metají z propasti ran svých, kvasících ohněm,
a gigantských tepen
oblouky plamenných vln
třesou všemi světy tvých duší.
Ovšem zde nehovoří jenom magické ticho o totožnosti bolesti
a světla, nezpívá světlo, nýbrž odehrávají se »němé zápasy sluncí«,
syčí nepřátelsky »oblaky tmy«.
Pravý hukot mystických vod se pak rozpoutává na konci jak
epilogu, tak prologu. Jsou to místa nespočetněkrát citovaná, zvláště
Šaldou, Martenem a Durychem, vymykající se rozumovému přepisu:
V extasi lásky chci zpívati bratrským duším,
že není bolestí větších,
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nežli jsou ztracená vítězství jejich,
ze není radostí větších,
nežli je opojení
zraku vět no stí zesíleného!
A my všichni, nesmrtelní tvou vůlí,
bolestí svojí
tvé bolesti sdílíme slávu!
A naše radost, dar příliš těžký,
jení z dětských rukou nám dosud bezvládné padá,
je slabostí naší
zesláblý obraz
vítězství tvých!
Ze srovnání obou úzce příbuzných míst je jisto aspoň tolik, že nejvyššími tóny jásotu tu zaznívají slova »radost« a »vítězství« (představa vítězství je kontrastem s první půlkou vyvolána také v »opojení zraku věčností zesíleného«), kdežto realita bolesti je téměř
zrušena, slovo dostává jakousi stínovou existenci a má funkci
předrážky.
Je těžko sledovat básníka do žhavého ovzduší jeho vise, stačí
nám však vědět, že zde, v »opojení zraku věčností zesíleného« dospěl nejdále na svých cestách k vyššímu světlu, že jeho bolest se až
zalykala před tímto světlem nejvyšším.
Druhý pozoruhodný děj, který můžeme ve V P sledovat, je rozštěpení bolesti na bolest individuální a hromadnou, nezřídka čteme
obě podoby vedle sebe. V Královně nadějí zní jeden oddíl:
Odpovídala jsem bolestem zápasícího světla v záhadném pohledu zvířat
i v namáhavém rozpuku poupat na krystalných keřích, rostoucích
z kořenů hmoty,
i bolestem, které mi přicházely naproti cestami růží
a v žízni mne čěkaly u pramenů vod a v poledním žáru pod stíny stromů.
Místo snad není třeba podrobně vykládat, protiklad obou půlek je
jasný. Tragika života oklamaného o osobní štěstí v druhých dvou
verších je, jak známo, tématem T D , kdežto první dva verše s pohledem do utrpení přírody jsou novum VP. Je pochopitelné, že
básník dále rozvíjel tuto novou perspektivu své myšlenky, v další
sbírce je několik čísel, která těží z odkryté oblasti bolesti v nižších
Řád VI. 26.
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formách života, Smutek hmoty, Svět rostlin i pasáže ve velikých
skladbách, na př. titulní. Ještě v torsu Šesté knihy básní čteme verše
o přírodě:
bolesti tvé, jež lámou v křečích kosti skal
a v potu horečném tě halí oblaky.
Nejvíce nás teď ovšem zajímá báseň Příroda z VP, ve spojení s výrazem »bolesti zápasícího světla« lépe chápeme její závěr:
Světlo umírá jenom příchodem ještě většího světla,
ještě většího, většího světla.
Je to závěr hodný heroismu celé knihy, v dalších knihách však právě
z této oblasti vystupují nové stíny a zatemňují básníkův horizont.
Poněkud jiný je kontrast dvojí bolesti v Modlitbě za nepřátele.
Druhý člen, co totiž básník chce slyšeti »v tichu bolesti své«, byl
již citován, první zní takto:
Bolest všech vítězství kouří k tobě azurem staletích príštích jak prosebná
oběť
a spětí všech rukou, svlažené slzami, volá po mystickém odpuštění!
Učiň rány naše sladké a nezmenšující počet živých, ale zvětšující!
Spojení bolesti s vítězstvím známe z paralelních míst epilogu a prologu: kde je vítězství, musí být zápas, kde je zápas, musí být protivníci. Básníkovi, když překonal všechny choroby a slabosti subjektu,
vstupují do jeho samoty zástupy a on si nijak neskrývá neúprosný
zákon života. Proti sobě stojí bratří a nepřátelé, je to opět »bolest
zápasícího světla«, jenže ve vyšší rovině. Ale básník věří, že tento
zápas je nutný pouze v pozemském zakletí, v odloučení lidí od
prapříčiny a volá po »mystickém odpuštění«. Nepodléhá pohodlné
ilusi a nezaměňuje reálný stav za stav po vykoupení, jenom prosí:
»Učiň rány naše sladké...« Je to do jisté míry eufemismus, ale smyslem se neliší od palčivé věty z Rozhodujících okamžiků: ty »tisíce
mrtvol nakupily v proudu času, když se řítil do tmy, zastavily ho
hrází zsinalých těl a změnily jeho tok«.
Nyní se mohou objevit ve verších Březinových národy, nepřekvapí nás verš z básně Kde jsem už slyšel ?
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Dusná ticha tajemných sugescí vášní, jež v bolestech zrají pro Rozkvěty
příští
a národy vedou půlnocí věků, v krvavých odlescích severních září.
Potřebují-li tato slova výkladu, »půlnoc věků« má stejný smysl jako
čas, »když se řítil do tmy«, krvavé vidmo bojišť stejný jako zsinalá
těla.
Poněkud méně zřetelný je kontrast onoho místa v Lásce, které
začíná apostrofou »Bolesti touhy«. První tři verše již slovníkem
(krev, polibky, úsměvy) ukazují k staršímu období, jsou to variace
bolesti osobní. Druhá část, vlastní výboj období VP, zasluhuje snad,
aby byla úplně uvedena:
Bolesti bázni, aby Nepřítel nepřišel k hostině vaší, neviditelný,
zavolán slabostí ukryté myšlenky vaší,
a ne otrávil vám víno dřív, než jste ho podali bratřím;
(neb láska, jež ztratila jediné vítězství, tisíckrát byla poražena,
a hodující, jenž opustil komnatu světel, zraky má zmatené vzpomínkami,
a noc jeho je temnější všech nocí a plna nebezpečenství.)
Verše v závorce byly Šaldou právem spojeny s prologem, je to týž
neodvolatelný příkaz k vítězství, tatáž horoucí úzkost o bratrské duše.
V dosavadních úryvcích byl kontrast vytvořen prostým postavením obou členů vedle sebe bez jakéhokoli přechodu. V jedné
skvělé básni je tento kontrast bolesti osobní a bolesti hromadné
rozvinut do časového dramatu, jde o báseň Dlouho stáli... A. Pospíšilová jí věnovala mnoho místa (str. 78-9) a napsala o ní pár svých
obvyklých nehorázností. Podivuhodně aplikovaným sociologickým
rozborem odhalila v básni kolísání mezi nebem a zemí, básníkovi Silní
nejsou prý už »zástupem nositelů smrti«, nýbrž z toho důvodu, že
básník »potřebuje i zdůvodniti svou nepostradatelnost pro lidské
kolektivum«, hledají či vlastně - podle půvabného vyjadřování
autorčina - jejich poslání »hledá činný úkol na zemi«. Nešťastný
básník musil tedy pro odůvodnění své nepostradatelnosti napsat
dvě strofy (»Novým písním učili pozemskou lásku...«), aby po
mnoha jiných nehodách u kritiky mohla učená badatelka vytrhnout,
případně i zkomolit pár obrazů.
Přes tyto metody vysoké vědy ví prostý čtenář, že básník nebyl
schopen žádného odůvodnění, nanejvýš se obrátil k bratřím:
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»Ó vlídní! Bratrsky jste dovolili, aby v skrýši...« Po dřívějších výkladech je logika básně Dlouho stáli... doufám úplně jasná. Osm
strof tvoří čtyři stejné oddíly, ledaže snad přerývka mezi středními
oddíly není tak ostrá jako mezí nimi a oddílem prvním a posledním.
První oddíl zachycuje zkušenost básníkovy klausury:
Dlouho stáli v bolestech jako v dýmu vlastního ohne
a mlčení jejich bylo řadou závratí...
V druhém oddílu se vrací básník na zemi, ale neztrácí při tom visionářskou sílu druhého zraku:
A když se vrátili, nejhlubším hlasem je vítala země,
i viděli ji v barvách, které se nemění smrtí, transparent větného ohně...
Jak vidět, není ani řeči o napravených »nositelích smrti«. A třetí
oddíl, který svedl Pospíšilovou k jejím pokrouceným nápadům, není
nic jiného než verš Svítání na západě: »Ó Věčný! Ať tušení naše jsou
sladká těm, kteří v bolestech tonou,« verš rozvedený a okřídlený
teď úžasným hrdinstvím lásky, které vyznačuje celou sbírku VP.
A poslední oddíl ukazuje nevývratně, že nejde o žádné kolísání,
nýbrž o vítězné vyzařování nadzemského světla, když básník chtěl,
aby »novým písním učili pozemskou lásku«:
Ale zraky bolestí jejich se upřené dívaly v dálky slzami svými,
kde hrami věčného světla se zdvíhaly obzory země, vzdálené smrtí.
Zde už rozum zůstává stát nad slepotou člověka, který dovede napsat o takové básni: »třebas se nevzdává zcela zásvětných nadějí«.
Nejenom že se nevzdává, jsme v samém centru nejvyšších nadějí
knihy V P ; kdo už nevnímá rozhodné gesto prvního verše, mohl by
postřehnout »hieroglyfické« spojení bolest - světlo. Báseň Dlouho
stáli... je vedle své absolutní krásy také vzácným dokladem básníkovy tvárné síly. Básně Královna nadějí a Modlitba za nepřátele,
v nichž se odštěpila vnitřním tlakem od osobní bolesti bolest hromadná, vyšly v posledních měsících r. 1896 a již začátkem příštího
roku vychází báseň Dlouho stáli..., která z utajené dynamiky kontrastu dovedla vytvořit velkolepou tragedii, v níž chórem zaznívají
všechny hlasy života.
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Máme-li v této básni doklad jedinečné Březinovy síly umělecké,
která dovede sotva dobyté území pokrýt architekturami krásy, najdeme v básni Láska projev jeho zázračné schopnosti uvědomovací.
Básník v záblesku vise uviděl sám sebe na cestě, na níž jsme ho
sledovali od Královny nadějí k básni Dlouho stáli..., a zachytil svou
podobu s nenapodobitelnou přesností:
Smích a výkřiky žíznivé krve už nestačí vaší zbohatlé duši,
Šílenství její cítí se silným přijati bolesti věků
a mluviti řeči, v níž láska má hluboká poznání smrti,
agonie extatické úsměvy milujícího a rozkoš je sesutím věků.
Básníkovo vědomí se tedy neopožďovalo za jeho heroismem, byl
si jasnozřivě vědom všech nebezpečenství své závratné výpravy.
Pěkná slova o této přehlížené schopnosti básníkově napsal M. Dvořák: »To, co žije nejprve v jeho podvědomí, vynořuje se záhy na
práh vědomí a stává se tak vědomou součástí jeho stavby. Není
básníka, u něhož toto uvědomování postupuje takovým rychlým
tempem jako u Březiny.«
Ještě jinak dobývá zmohutnělá láska básníkova všech zástupů:
nejen staví zjasněnou bolest subjektu proti moři bolestí lidské kolektivity, nýbrž provádí také křídelní obchvat, svírá žijící rameny všech
mrtvých i nenarozených. Tato gigantická bitva se začala rozvíjet již
v předcházející knize, básník nalehl tam prudce na říši smrti, spojil
svou bolest s bolestí nesčíslných pokolení minulých (»černá povodeň noci... zalévala kořeny nynějších bolestí vláhou uhaslých
světel« v Mythu duše), kdežto futurum básníkovy lásky se ozvalo
jenom nesměle. A tak v básni Polední zrání, jedné z raných skladeb
VP, zahajuje básník útok na obou křídlech:
a bolesti, jež tisíci neviditelných plamenů se protáhly těly všech mrtvých,
zavanutím jeho mystických větrů dnem naším vyšlehly v požár.
Tyto verše se zřetelně opírají o vítězství dobytá v knize Svítání na
západě nejen pojetím, nýbrž i výrazově: »pruty bolesti, žhavé, v páteři provlékají se míchou« (Vladaři snů). Proti tomu stojí nápor
do budoucnosti:
a v objetích nechává Šílenstvím jásati bolesti budoucích žití.
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Zde ještě postupuje útok odděleně, ale již v úchvatné extasi
básně Láska se obě křídla setkala:
Neboť nekonečno všech cest kříží se v duši milujícího
a v hlase lásky mrtví se ptají, kdy nastane hodina vysvobození,
a nezrození jí odpovídají bolestí její.
Víme, jaké je to vysvobození, již v Modlitbě za nepřátele se pozdvihlo prosebné volání »po mystickém odpuštění«. Básník v bolesti vytvořil ono své »společenství živých, mrtvých a nenarozených«
a s celým tím kosmem duší cítí »výčitku odloučeného«, čeká »na
sladké usmání smíření tvého«.
V téže básni ještě jednou se potkávají mrtví a nenarození, ale
co v citované první části je unášeno vytržením básníkovým k výšinám absolutna, padá teď do chmur jako ve SZ:
Bojte se stínů, jež padají do vašeho světa z vyhaslých předvěkých světů,
a bolestí viny, jež plíží se podsvětím nenarozených.
Čtenář si jistě vzpomíná na Legendu tajemné viny.
Pro dokreslení básníkova úsilí se zmiňuji, že Březina zná ještě
jiné plameny bolesti než ty, které »se protáhly těly všech mrtvých«,
totiž »zahrady plamenů, ukryté v hlubinách věcí«. Čteme o nich
v závěru Písně o slunci, zemi, vodách a tajemství ohně:
Vítězní ve vás zapalují své pochodně pro soumraky příštího času,
a bolest tisíců tam bloudí a láme vaše krvavé, chvící se květy
a nahýma rukama vytrhává ze žhavé koruny jejich listí jak z růží
a hází je změněné v světlo a vůni
na cestu duší.
Básník tu řadí božítělový průvod duší, květy plamenů se na jejich
cestě mění v světlo - kdy jindy mohla být napsána tato báseň než
v období V P ? Je tu překonána legenda tajemné viny v rovině budoucnosti obdobnou legendou tajemné bolesti, té bolesti vítězných,
jejíž oblaživá oběť se rozlévá i na jiné.
Báseň Láska, o níž se sám skromný básník zmiňuje v jednom
listě jako »o jedné z posledních, jak myslím, silnějších komposicí«,
objala v šíleném rozmachu všechny podoby, jež na sebe vzala bolest
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ve VP. Proto je skoro samozřejmé, že v ní nalézáme variaci motivu
z Písně o slunci, zemi, vodách a tajemství ohně:
Tušení jejímu dáno je spatřiti duše v prvotním světle
a pozdravit bolest, když vrací se z tajemství věcí
zbohatlá cestami svými a silná rozpětím křídel svých v Rythmu.
Prvotní světlo, transparent věčného ohně, cesta duší - stále kroužíme v oblasti nejvyššího tajemství, jehož básník dobýval svým neslýchaným enthusiasmem lásky. Nakonec všechny tři cesty, po nichž
básník stoupá k výšinám, světelný rozbřesk bolesti, překročení
hranic subjektu a objetí všech trpících duší v minulosti i budoucnosti,
se spojují, »neboť nekonečno všech cest kříží se v duši milujícího«.
To, co jsme zde sestavili, není ještě celým mořem metamorfos
bolesti v knize Větry od pólů. Jsou v ní ještě zálivy, které zbyly
z dřívějšího přívalu bolesti, a zálivy, které se vylijí až v příštích
knihách. Znovu musíme sáhnout k podivuhodné synopsi bolesti,
jíž je báseň Láska:
Bolesti, které vystouply z hrobů a z krve až příliš jasného světla
a z úsměvů krásy a z odchodu dříve, než uzříte spočinout jitro
na loži růží a rosy ustlaném staletími!
Mezi
a na
která
nebo

hroby minulosti a světlem budoucnosti je ještě temný vír krve
tento motiv bolesti krve je napsána báseň Šťastní. Tatáž síla,
zespodu podvrací duchovní kořist básníkovu v Návratu ( T D )
ve Vladařích snů (SZ), promlouvá i zde:

dlouhý výkřik se zachvěl - a žízeň se sklonila k pramenu krve.
V druhém oddílu tragedie se odehrává děj dobře známý ze SZ,
jenže o ještě bolestnějším předznamenání:
zíravá atmosféra naíe květ barev a věcí nám vyssála v stíny.
A třetí oddíl je přesný kontrast k básni Dlouho stáli..., v níž vítězné
mučedníky vítá země »nejhlubším hlasem«, je to Nejatá z Vězně ( T D ) :
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Tak promluvila tma k vaši duti, ale němá k bolesti vaší
a k pohledům vašim, jež ztratily hloubku, zůstane země:
sen její bloudí daleko pfed vámi, slabými v tisíciletích,
vonný a třesoucí se v paprscích Nejvyttího.
Jestliže bolest krve podemílá cestu duše k vyššímu světlu, najdeme v oné frenesii obrazů z básně Láska i bolest zcela protichůdnou, nikoliv retardující, nýbrž nedočkavou: bolest »z odchodu
dříve...« Smysl pochopíme z pozdější básně Proroci:
a bolest, jediné hodná jich síly, sevře jim duti:
bolest íasu prodlévajícího.
Ale do Březinovy koncepce nepadají pouze stíny z minulosti
a z budoucnosti samá světla. Bolest krve je sice strašnou recidivou,
ale horší nebezpečenství číhá v hoři z rozumu, které se ohlašuje
v básni Mučenníci:
Mutenníci nedůvěry: V nejjasnéjtím snu cítili blízkost nejhlubtí tmy;
i báli se sníti a za nocí slunce a dutí hynuli bděním;
hlas krve slyteli v zpovědi nejíisttí lásky a neuvěřili pravdě,
ze zněla jim podobna rozhovoru bolestí s nadějemi.
Tyto vidoucí a vědoucí verše, krutě vidoucí a vědoucí, hodily by
se za nápis na inferno positivismu či realismu, také za nocí hynoucího bděním. Je to tragický zvrat, jímž z Královny nadějí, obrazy
odpovídající bolesti světla, se stal skepsí rozhlodaný »rozhovor bolestí s nadějemi«. Do drásavých drůz vykrystalisovala tato hořkost
básníkova ve velezpěvu bolesti, v básni Se smrtí hovoří spící.
Jakoby stranou stojí v knize báseň již jednou zmíněná, Magické
půlnoci. Vichr bolesti se uklidnil a jen z dálky zaznívá ozvěna hromů, přece však rozeznáváme známé zvuky. Rozpětí je dáno verši
prvním a osmým:
V našich nocích stíny drahých bloudily
a čistých políbení příštích ozvěnou.
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Střed básně o tichu znícím »zlahodnělým hlasem dávných bolestí«
byl uveden ve spojení s Modlitbou za nepřátele, ale nejkrásnější je
poslední strofa:
Naslouchali jsme mu vzrušeni a zmateni,
hloubkou záhadnou svých duší dojati,
a náš každý dech byl procitnutím ze snění
a každé procitnutí jemnou závratí.
Když opadlo nejprudší opojení bolesti, může se vynořit tvář trpícího. Básník v tomto okamžiku oddechu zahlédne »hloubku záhadnou své duše« a zanedlouho (ve Stráži nad mrtvými) vyrostou
z tohoto pohledu zpátky tragické výkřiky: »A naše vlastní bytost
záhadná!...« Je-li »záhadná hloubka duše« předzvěstí zmíněné básně
z Rukou, třetí verš je blízce spřízněn s básní Podobná noci (SZ).
Tam bolest je »vítězná nepřítelkyně snu«, zde každý dech je »procitnutím ze snění«. Tím se kouzelná báseň Magické půlnoci zřetelně
řadí do nejodhmotněnější vrstvy poesie Březinovy, ke komorním
skladbám, v nichž zmlkají válečné bubny a v dokonalé harmonii se
line kantiléna duše.
Tímto posledním sladkým slovem básníkovy bolesti jsme skončili svou pout po vesmírných rozlohách Větrů od pólů: je to slavný
den bolesti, do něhož se však dívají dvě protilehlé noci, ustupující
noc Svítání na západě a hlubší noc zoufalé skladby Se smrtí hovoří
spící. Bolest vyjíždí na slunečním voze k strmým výšinám světla a na
ruce chová sošku Vítězství. Od dob Platonových zřídka se okřídlila
lidská duše k tak vysokému letu a zároveň je to triumf básnického
slova českého.
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Jan

Strakoš

LYRIKA PLODNÉ

BOLESTI

Říkají, že lyrika nejmladších je ku podivu vyzrálá a že je na ní
patrné Školení u našich nejlepších koryfeů z posledních dvaceti let.
Nevím, jak se má tomu rozumět, protože to, co jsem od těchto
nejmladších adeptů namátkou přečetl, nepřesvědčovalo mě o jednom: o skutečném básnickém ponoru za věci a lidi našeho času.
Naopak. Podobá se pravdě, že ta básnická mládež jde jenom po
povrchu věcí a že lyriku zaměňuje zhusta za dovedný artikl jistého
druhu sentimentalismu, na který jsme zvykli v mnohem lepší podobě u Šrámka a jeho učedníků. Jistě to nelze říci o všem, co tito
nejmladší napsali, ale ten zarážející společný tón, slyšící na jméno
animální primitivismus, překvapuje tím více, že poesie posledních
dvaceti let ve svých nejlepších zástupcích pronikala různými cestami
sice, ale přece v jádře jednotně k základní linii naší poesie lyrické,
odhalující v poryvech času nahnilého všemi jedy mondénního světa
bolest našeho rodu z překotného divadla světa, bolest jako výsostné předznamenání. Ale to, co ti klinká z veršů nejmladších, je
rozdychtěná všehochuť, stlačená nejčastěji v rámec přírodního panoramatu, zčeřeného slabým praménkem oduševnělé vlny citové. Nepochybně čas je to, jenž utvrzuje zákon. A to se projeví i o lyrice
nejmladších. Jiná je již otázka, mají-li právo na své odbočení od
dosavadní zákonné linie, v níž se utvářela lyrika posledních dvou
desítiletí. Neboť to byl Mácha a Březina, kteří jí dávali svou platnost, kdykoli se zvedla z hlubokých zdrojů čisté poesie, Mácha
a Březina, kteří zůstanou navzdory všem generačním omylům zákonným platidlem nejen při vstupu, ale i při Vytváření celého duchovního prostoru naší lyriky, nejhlubším smyslem a vpravdě podzemním akordem básnické tvorby České. V Máchovi a Březinovi
jako v nepohnutelných symbolech tvůrčího genia básnického je
již dobyta vlastní tvář, vlastní podoba typicky českého lyrismu
a nadlouho ještě nebude možno bez poruch opustiti tuto vytouženou i vydobytou linii. Je v tom sebezáchrana a zákonný proces
lyrické tvorby české musí býti konfrontován v perspektivách této
nerozrušitelné tradice.
A tak se raději dostávám ke dvěma básníkům, jejichž věrnost
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k nejčistší tradici naší poesie mi znovu osvěžuje pamět: Jsou to
František Lazecký a Zdeněk Vavřík.
Číše, z které se tentokrát hluboce napili, chutná hořce, ale
domácí vůně ožívají z toho, jako když po vyprahlém snu poznáváš
známé věci, krajiny a duše. A i když víš, že je to potní šátek, který
ti podává jejich poesie, ruce, které ti je nabídly, jsou známé a drahé.
Je v nich kořenná chuť tvého domova.
I

Františka Lazeckého »Vězeň« obsahuje dva cykly básní, jejichž
dominantou je křesťanský dualismus boje duše s peklem, milosti
s porušenou přirozeností člověka, spor duše s tělem, zápas Boha
O člověka v temnotách času a pozemskosti. Pod auspiciemi Máchovy
úzkosti Vcházíme v noci plné hrůzných snů, jimiž bdění je vytrženo
z pout zvyklé každodennosti v čirost skutečností dosud jen tušených a sotva předznamenaných. Ale čas pozemského putování je
jako vězení, z něhož křesťanská naděje vyráží osudné čepy, jimiž
kníže temnot snaží se ucpati k neprodyšnosti zoufalost člověkovu.
Vnější rámec první rozměrné básně tvoří prostá fabule, obměňující
svým způsobem látku známou nejen středověkému básnictví, ale
1 moderním skladatelům faustiád: Pod náporem běd člověk se
octne v pokušení přivolati svou zkázu zásahem pekla. Ale ve chvíli,
kdy se zjeví kníže temnot se svou zničující armaturou, zděšení
odvrací zoufalce poslední nadlidskou silou k obrazu Krista na kříži
vykupujícího i nejopuštěnější duši a tato milost křesťanské nauky
o kříži ho zachraňuje, vlévajíc balzám blažené radosti do duše,
ještě před chvílí ochořelé pokušením zoufalství.
Způsob, jakým Lazecký pojal tuto látku, ostatně samu základní
mravní zkušenost křesťanovu, je pozoruhodný po několikeré stránce. Předně: jakkoli námět sám připomene některými svými náznaky
vnější celkem povahy těžkou nostalgii Máchova vězně z »Máje«,
Lazeckého intelektuální zaměření nenechává nás ani na chvíli na
pochybách o tom, že jeho úzkost je zcela vyšším útvarem nostalgie,
než s jakým se setkáváme u jMáchy. U Máchy je to úzkost z věčnosti a z nemohoucnosti vůle proniknouti clonou příliš zjítřené
smyslové imaginace k čirému prozření v osnovu záhad. V tom je
Mácha až příliš zajatcem své doby, rozkolísané pochybovačnostmi
všeho druhu. U kořene jeho obnažené bolesti lká duše žízní po
paprsku božského zdroje světla; je sice zachvácena touhou pronik363

nouti k jistotám o druhém břehu, ale sama se sráží hned na jeho
předstupni dychtivá smyslového, ať nedíme přímo empirického prozření k jistotě, zatím co v samém úběžníku této zkušenosti jistota
je dána právě oním rozpoznáním konečnosti a omezenosti smyslové
empirie, rozpoznáním, jež teprve odhaluje výhled v metafysické
jádro bolestně záhadné zkušenosti vůle a intelektu.
Zcela jinak je tomu u Lazeckého. Intelektuální oblast Lazeckého
světa nezná mučivých nejistot o základních principech života a
světa. Lazeckého metafysika je neotřesitelně vkořeněna zvláště
v ústředním principu křesťanství, v jeho dogmatu o vykupitelské
hodnotě oběti Bohočlověka. Tím se rozptylují příliš povrchní
analogie s Máchou. Zůstává jen žízeň po božském Absolutnu, ale
u obou básníků rozdílně zaměřena.
U Lazeckého běží v podstatě o mystérium iniquitatis, o moc zlé
žádostivosti, jíž člověk je nevylečitelně nahlodán po pádu prarodičů. Arci analogie s Máchovou úzkostí nabízí se sama sebou, ale
v podstatně rozdílném zrcadlení. Máchova úzkost se propadá v resignaci, nebezpečně blízké jistému druhu agnosticismu, úzkost Lazeckého vyúsťuje v jas křesťanské naděje vytrysklé od paty kříže
Bohočlověka. Máchova noc je plášť neofyty, drceného bolestně
zažívanou závratí z věčnosti, noc Lazeckého, toť potní rubáš, utkaný
na kraji věčnosti zápasem o božskou rovnováhu v člověku, o onu
rovnováhu, v níž milost Boží i vůle člověka překonávají svůdná pokušení knížete temnot, jenž se neúnavně vynasnažuje z nenávisti
k člověku strhnouti naši porušenou přirozenost v plen zničující moci
hříchu. A tak i jeho žal, skličující prázdnota a marnost všeho, co
jej obklopuje, ať je to krása stvoření nebo radostné dary života,
jsou nikoli výrazem jeho bytostného ustrojení, ale toliko průvodními znaky onoho vykořenění z pout Božího řádu, k němuž nutně
přivádí stav hříchu. Proto Lazeckého vězeň není především prosťáčkem, jenž vzbuzuje naši útrpnost přemírou svých běd; nikoli,
žádná humanitářská loutka, která by potřebovala vymožeností moderních lžikouzel osvěty a sociální ochrany. Kampak s těmito záplatami na ducha, jenž dávno prohlédl ledví tohoto tragicky naobědvaného klidu, libujícího si v představě zdánlivého zdraví. Lazeckého vězeň je každým coulem křesťan a je z rodu těch, již
dychtí po mučednické smrti v arénách, poutník k Božímu hrobu,
jenž v slzách radosti dospívá k cíli, zanechávaje za sebou šlépěje
svých zkrvavených nohou: »Pláču, chvím se jako listí / jabloňky,
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jež střásá plod / na rty žízní rozpukané! / Pláču, ale k tobě, Pane, /
již mne nesou proudy vod!«
Metafysický dualismus Lazeckého poesie tíhne proto k příznačné zálibě v kontrastech. Každá noc jeho nostalgie má tuto dvojpólovost intensitního zážitku: po těžkém soumraku, zacloňujícím
oblohu duše, věcí i krajin, dochází k prudkému dštění jasu. U málokterého ze soudobých lyriků je toto dychtění k jasu náhle z noci
prudce vybuchujícímu a potom trvale se rozlévajícímu do všech
pórů verše, jako právě u Lazeckého: »Hořte ohně! Svěťte svíce!
Jasu, jasu ještě více...« Tento slezský krajan jako by bytostně vssál
do sebe krajinu svého domova, kde hojné deště vystřídávají krátké
sice, ale tím vytrvaleji ždané sluneční saturnalie, v nichž by se chtělo
setrvati. Mimochodem řečeno, i znamení kříže, které dělá tento
Slezan v samém záhlaví svého vzývání jasu, připomene ti líbezné
gesto těch slezských chlopů, kteří ještě dovedou zrobiti svou těžkou
pravicí kříž před jídlem anebo před bleskem... Takové jsou všechny
jeho trény, jež lkají v závrati vyvřelé bolesti, jsouce schystány jen
jako odrazný můstek k jasu. Tak v ostře žíhaném dialogu ďábla
s duší bolest zraje pro větší úchvat příštího jasu milosti, bědy jednotlivců zjevují se jako rýžoviště světla / »Ty bědu jsi mi dal, kterou jsem v pole žírná / a v zlatonosných řek toky měl proměnit«;
pohromy národů jsou předehrami jejich moudrosti a blaha.
Vlastní básnická instrumentace tohoto stavu vyznačuje se u Lazeckého nekolísající vůlí k obecnější typisaci nejen zážitku, ale
i formálních prostředků výrazových. Odtud aktualisační proces
směřuje k výběru takové formy skladebné, která by neponechávala
na pochybách o tom, že subjektivní reflexe je nutně svedena v pevný, až brachylogicky zhuštěný tvar veršové stavby. Proto i stav
zoufalé sklíčenosti vyvolává Lazecký nikoli technikou volné obrazotvornosti, zasazené v rámec dusné atmosféry, jejž rytmus verše
vláčného ukolébává v stereotypní kadence těžkého oddychování,
jak bychom snad z navyklosti již literární očekávali, ale překvapivě
srovnává ukázněnou hmotu obrazů, odměřených na nejvyšší možnou
ekonomii, ve verše až tanečního rytmu. Tím právě dosahuje Lazeckého verš pronikavé sugestivnosti. Technika sevřené formy veršové
je tu ostatně v zákonité konvergenci se základním úmyslem po
typisaci básnické reflexe, zbavené přítěže singulárních elementů,
k nimž by nepochybně sváděla každého básnického učně velmi svůdná, ale rozbíhavá tendence subjektivního základu básně.
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A proto verse, nepřekročující normální meze lidského dechu
v přednesu prostřední rychlosti, ponechávají mechanismu hrtanoústních orgánů všechny možnosti obraziti v hudebním a rytmickém
mimování gest magickou sílu obrazu i slova. Tento zákonný rituál
formálního tvárnění slovní hmoty, využívající z fysiologických
spontánních útvarů jenom ty prvky, jež jsou schopny přijmouti ráz
estetické krásy, umožňuje podivuhodné charakterisace nejrozmanitějších citových situací. Hle, jak účinně mimuje Lazecký gesta
bytostí, jež projdou kaleidoskopem jeho básnických projekcí. Intensita ďáblova zjevu prochází citlivým vidmem aliterací znělých souhlásek, jejichž energetické explose sehrávají v podvojném nebo potrojném vážení gest zcela instiktivní mim, chvějící se v jádru
myšlenky:
Viděl jsem, jak zuby cení
a z úst hrůzné rozšklebených,
v nichž jsem tvar svou zrcadlil,

rozeklaný svítil temně
jeho jazyk, kterým ke mně
slizkým hlasem hovořil

Soustředění pocitu bylo dosaženo větami hutnými, mohutně výraznými, kde funkce aliterovaných sykavek i jejich palatalisace je zesílena prodlevami slabik, v nichž jednotlivé souhlásky d, v, j, r, l, m, n nebo
jejich skupiny prodlužují a vpravdě trvalejším činí charakteristické gesto
hrtanoústní, mimující pekelný zjev ďáblovy přítomnosti. Nebo jiné
klasické místo, v němž se mimuje stěží postižitelný opar měsíční záře,
svedený s postříbřených věží v okraj vinných číší, znějících až do
prvních úsvitů probouzejícího se dne: tu stereotypování předopatrových samohlásek i, y, e, ě v delikátním spojení jen s jistými souhláskami sugeruje dojem zcela zvláštní nálady ustrnulé jakoby v zastaveném čase:
Když městy žár luny sněží
tam ve stínu jejich věží,
kol nichž stoupá řeky dech,
číše vína, z nichž jsme pili,
cinkají, až úsvit bílý

stoupá nad hřebeny střech
vzbudit k zpěvu slavné zvony.
Krásných žen tam hlasy zvoní,
krásných žen tam zvoní smích

Zcela osobitým rysem Lazeckého poesie je retardace, úmyslné pozdržování přívalem se řinoucího proudu štěstí. Projevuje se hromaděním básnických otázek. Jako by se v nich sehrával půvab onoho gesta,
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jímž matka vyjadřuje svou radost nad šťastným shledáním s dítětem,
které právě prošlo výhní nebezpečí, zaviněného dětskou nerozvážností. Zapomenuty jsou všechny výčitky, zapomenuta je bolest i hněv
nad opovážlivostí, radost propuká stěží potlačovaným laskáním
v přívalu konejšivých otázek. Jindy zase, jako na příklad v »Noci
třetí«, tato retardace projevuje se bohatě členěnou enumerací. Stačí
základní větní gesto: »Ty o mé slávě víš, ó dobrý Bože můj«, aby se
z něho až marnotratnicky rozlil jas uchopeného štěstí, které je nyní
rozprostřeno pro všechny příchozí. Po počátečních rozkyvech gesta,
sondujícího v hutných a mohutně výrazných fázích větného členění
vlastní rozlohu, dostáváme se v proud spontánních paralelismů,
v nichž stereotypováním objeveného slovesa »mám« a adjektiva »mé,
mými« vymršťuje se síla proudu zcela instinktivně a pravidelně, sugerujíc dojem příjemné balance, ostatně zákonitě konvergující s myšlenkovým základem mimovaného obsahu. Šerosvitná hra objeveného
hrtanoústního gesta: mám, mé, mými - zakládající se na kombinaci
nosovek s energetickými explosemi na souhláskách: d, t, b, p, h, r,
l, v, představuje se tu jako kompaktní mimodrama konů a dění, prodlužující větní gesto z původní jeho verbální hodnoty až v samou
kinetickou funkci jeho krásy:
Tu svitky plátna mám i koše plodů zlatých,
mne 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 v něm 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!
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Jedinečným způsobem dovede Lazecký využívati jako výrazového
prostředku ozvučnosti známé tradice básnických typů. Toto přivolávání názvuků připomene ti v diskrétní podobě místy jakoby záměrný
pendant barokních skladatelů pekelných žaltářů, místy tklivou kantilenu Máchova zpěvu:
Byla noc jak žalář nemá,
noc temná, jež hvězdy nemá
ani klíče u svých bran.
Byly dveře uzavřeny,
tma kolem a holé stěny
svíraly mne se všech stran.
Kdyby aspoň vrzly schody,
kdyby jenom kapka vody

spadla časem s klenutí!
Kdyby aspoň noční motýl
na mé okno zašramotil
nebo potkan pode zdil
Všude ticho. Nepřichází
utěšit mne ani sen.
Ticho bezdné. A v něm vzchází
černou hvězdou marnost jen.

Tato technika poetického tvárnění ozvučnosti básnických typů
uplatňuje se v Lazeckého verši nikoli mechanickým napodobením,
nýbrž zcela individuálním použitím ozvučnosti zvláště tam, kde její
uplatnění povyšuje ozvučnost samu na symbol, technický prostředek
velmi rafinované alchymie, která se zříká vlastního koloritu obrazu
a hudby, přejímajíc oscilaci podobnosti jako velmi citlivý prostředek
výrazový. Uslyšíte na příklad vedle barokních názvuků bridelovského ražení přečistou melancholii Máchova pozdravu zemi drahé, zemi
milované ... Ale tak je to tu nové, že zpodobení těch dvou hlasů, Máchova a Lazeckého, vnímáme jako harmonisaci známého motivu. Nechtěl bych se ukvapiti, ale místo, jež vám ocituji, zní mi dokonce
v úchvatné harmonii trojhlasu, v němž se potkávají technické názvuky Bridela a Máchy v samostatné koncepci Lazeckého kontrapunktu:
A zas ticho. Ticho děsné.
Nikde ani nezahlesne
černý cvrček v kamení.
Plyne noc a noci plynou,
ale pro mne hnijí, hynou
hvězd i země znamení.
Sbohem buďte, krásní dnové,
též vy, bílí oblakové,
kteří letní krajinou
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jak loď v dálky pospícháte,
v jejíchž plachtách trouby zlaté
andělové mocné dmou,
sbohem buďte, přátelé mí,
vyřiďte v mé rodné zemi
pozdrav městům věžatým,
v jejichž chrámech písně znějí,
které zbožní lidé pějí,
jako k nebi stoupá dým.

Aktualisace verše ozvučností básnických typů stala by se nepochybně kamenem úrazu u literárního břídila, jemuž takový technicky
přejemný instrument změnil by se v hnusné klišé, přivolané jako
osvobozující zaklinadlo tam, kde ho zrazuje jeho vlastní impotence
tvoření. Dokladů toho našlo by se u mnohých dnešních takébásníků
víc než dosti. Tak kupčení s Máchou sdírá u těchto laciných tradicionalistů Máchův plášť i s kůží jeho vlastního těla, zatím co bylo dovoleno státi jen ve stínu jeho pláště. Jakkoli tedy snadno přístupný
zdál by se tento způsob aktualisace ozvučností typů, je nicméně zároveň zkušebním kamenem buďto tvůrčí odvahy nebo odvážné nemohoucnosti. Lazecký překvapuje jistotou svého technického kouzla
tou měrou, že až k smělé marnotratnosti vyzývá svou Musu ke konfrontaci s hlasy kongeniálními, jež však svrchovaně ovládá k poslušnosti zákona pravého tvůrčího přepodstatnění. Hle, toť kabinetní
kousek jeho suverénní vlády tvůrčí:
Sbohem buď, má krásná země,
opustit tě líto je mně,
s bohem buď, zahrado
má!
Jsi, zhasneš, má hvězdo dávná,
jsi, dozníš, balado slavná,
sbohem buď, ó harfo má:
Řekou marností vše plyne,
v dálce hyne, v dálce zhyne
tvoje píseň, vlasti má!
Marně voní jabloň v máji,

marné řeky klokotají
v hrdle tvém, labuti má!
Véčná písni labutina,
marně voláš svého syna,
sbohem buď, ó růže má.
Sbohem buď, má rodná země,
pro mou marnost smutno je mně,
sbohem buď, naděje má,
sbohem buď, radosti má,
sbohem buď, ó lásko má!

Uzavírajíce tuto marginalii k Lazeckého poesii »Vězně«, nemůžeme jinak než zdůrazniti skutečnost, že Lazecký svými básnickými
sbírkami »Kříže«, »Odění královské« a »Vězeň« postavil se pevně
v popředí mladé generace básnické. Není jistě nepříznačné pro tohoto
katolíka, že se obešel bez hlomozu obvyklých meteorologických zjištění kritických tlampačů generačních. Plnou vahou svého básnického
slova zmnožil nejednu oblast naší poesie, oživuje nejčistší vlnu české
tradice básnické a naplňuje ji novým bohatstvím svého vnitřního
světa, napojeného křesťanským jasem víry živé, jakož i technicky smělými experimenty zcela závažné hodnoty, jimiž tradice nového jazyka
básnického ustavuje se čím dál trvaleji v mezích stylu po výtce orálního a mimického, vlastního to orgánu čisté poesie.
Řád VI. 27.
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J i n d ř i c h Středa
OBECNÁ

ČINNOST

V článku o rozpětí Církve jsme poukázali na to, kterak Církev
dovede využiti všech věcí, podle slov apoštola, že všecko nám patří,
že všecko spolupracuje k naší spáse. Proto je plně oprávněna otázka, jaký prospěch vzejde katolické Církvi z nastávající úpravy věcí
v Evropě. Katolické Církvi, pravím, a ne katolíkům; neboť Bůh
sice přislíbil své Církvi, že ji bude jako své tělo chránit a zhřívat,
ale nepřislíbil jako ve Starém zákoně svou ochranu jednotlivým
spravedlivcům. Ta místa žalmů, kde se pobožnému slibuje úspěch
a čest, nemají už platnosti v náboženství kříže, ale Církev sama
musí jít k novým prospěchům, jako je snoubence Páně slíbeno:
intende, prospere, procede, et regna. Můžeme se tedy ptáti, které
jsou výhody, jež nová úprava věcí Církvi slibuje.
První výhodou je patrně, že politické věci budou vyřešeny. Tím
odpadne katolíkům starost o politiku. Tato starost byla ovšem plně
oprávněná a povinná, dokud politické otázky byly řešeny; avšak
nyní v nové Evropě odpadnutí této starosti bude Církvi k velikému prospěchu. Nelze si totiž zapírat, že vlastní život Církve tímto
zaujetím jejích příslušníků značně strádal. Jednak uvnitř jednotlivých zemí činnost katolíků se potácela po všemožných cestách partajního a spolkového života. N a druhé straně pak tyto starosti
i mezi národy velice popletly vzájemný poměr katolíků. Tyto nepovznášející tahanice nyní odpadnou a katolíci budou mít čas se
věnovat svým vlastním věcem: v prvé řadě obnově svého kněžstva. Nepůjde tu toliko o početné doplnění duchovenstva, jakkoli
vážná je tato starost, nýbrž hlavně, a jako předpoklad a smysl toho,
půjde o instauraci kněžských funkcí. Nastane obnova svátostného
života.
Již pozorujeme, kterak v řadách křesťanů - na štěstí i nekatolických - se stupňuje starost o Církev jako společenstvo. Tento
Šťastný vývoj je přímým důsledkem poměrů dvacátého století. Devatenácté století rozleptalo křesťanskou věrouku, ale jen pomalu,
obchvatem a nesměle rušilo morálku. Proto mezi špatným křesťanem a nekřesťanem čili bezbožníkem byl na oko pouze rozdíl
stupně, rozdíl neznatelný. Mezi člověkem, který smilnil, lichvařil,
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nepostil se, almužnu nedával, děti potrácel, špatný tisk podporoval, nepoctivé politiky volil, ale do kostela »ještě« chodil, a jeho
bratrancem, který tam »už« nechodil, bylo těžko dělat rozdíl. Ten
druhý byl pevně přesvědčen, že Církev - to jsou páteři; ten první
si přece jenom přál pohřeb z kostela. Konečně bylo opravdu těžko
říci, že ten jeden je křesťan a druhý nikoli.
Tyto zamlžené poměry přestaly. Čím dále se společnost vyvíjí,
tím více se katolíci a s nimi v jistém poměru i druzí věřící křesťané stávají zase odlišným celkem. T o už je velmi jasné v Americe, kde naprostá anarchie manželského života druhých postavila
mezi ně a katolíky, kteří mají skutečné sňatky, velmi vážnou společenskou přehradu. Druhou (politickou) přehradu tam tvoří postoj katolíků k jistým kapitalisticko-imperialistickým podnikům
Unie v latinské Americe, kde zase protizednářské stanovisko katolíků, na př. v Mexiku, vyloučilo katolíky z politiky vůbec - a podobné případy lze množit. Jestliže však takto katolíci zase vytvoří
znatelně odlišný společenský celek, není vůbec pochyby, že sám
přiťozený vývoj, o vyšších důvodech nemluvě, rozvine spojidla tohoto společenství: tedy hlavně svátosti. Tyto se z vnějšího chápání
obřadů stanou více životními úkony. Křest bude zase vstup do viditelného společenstva; biřmování - začátek veřejné činnosti v něm;
pokání - obnova života v souladu se zásadami církevní obce; eucharistie-Communio - společná obětní hostina duchovního pastýře
»a všech kolemstojících, jejichž víra je známá«; sňatek - přední
znamení a heslo samostatné, závazné, na světu nezávislé, neúplatné křesťanské mravnosti, společenské dělidlo křesťanů od neznabohů; svěcení kněžstva - svátostné pověření služebníků a tím křesťanských vedoucích, svátostmi svázaných obcí; poslední pomazání
- pravidelná, očekávaná posila v nemoci. Dovolíme si předvídat
i jeden organisační důsledek rozmachu svátostného života: rozmnožení biskupských stolců. Jak se svátosti a plnost jich stanou
nepostradatelnými a ustavičnými posilami křesťanů, jak tito začnou
vždy více žít ve své církevní obci, naprosto nestačí jeden velekněz
na ohromný kraj, nýbrž bude muset být jako za dob církevních
otců v každém poněkud znatelném městě světitel, jehož stolec
bude životním ohniskem křesťanské společnosti, jeho sídlo poradnou, jeho chrám shromaždištěm místní církve. Jak se pak rozproudí život, bude vidno na stádci nejzřetelněji.
T o nás přivádí k věci Katolické akce. A hned řekneme, že se
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nám dnes nejméně na této organisaci líbí její jméno. Ať už bylo
či nebylo zvoleno jako protějšek k určitému světskému hnutí jméno Katolická akce svým zvukem naznačuje nějaký zvláštní svébytný podnik. A přece bylo s opětovným a oprávněným důrazem
řečeno, že nejde o zvláštní novou organisaci, jež by byla zřízena
vedle starých neb i nad nimi, nýbrž o v život uvedení zásady církevní celistvosti. Zásada, že Církev není podnik duchovních, nýbrž
organismus kněží i věřících, účast, skoro soutěž laiků v církevním
životě, tedy proniknutí celého života křesťanstvím, katolická životní celistvost, toť, oč jde. Zdá se nám tedy, že směle smíme přeložit tento název doslovně a mluvit, aspoň při výkladu smyslu věci,
o Obecné činnosti. Vždyť skutečně o nic jiného nejde než o stupňovanou činnost, jež má pojmout všechny a všechno.
Nebude tedy Obecná činnost činností obyčejného spolku katolíků. Ti se v minulé době ve svém spolkaření také poněkud
mnoho řídili podle okolního světa. Pořídili si spolkovou místnost,
funkcionáře (tím právě ostatní členstvo z činnosti vypadlo), kartotéku, odznak, třebas i časopis a dokonce pozdrav - když může
být »Práci čest!«, »Statku zdar!«, proč ne taky »Zdař Bůh!«?
A pěkně se v těch spolcích zavřeli; nejen že se nesmělo mezi lidi
jiných než těch našich spolků (daly by se vyprávět kroniky o úsilí
takových spolkařských krtků odloučit katolíky na př. od studentského života), nýbrž ten katolický spolkový život byl namnoze i od
kostela hezky odpoután. Nebo se podnikla taková věc jako spolkové sv. přijímání, podávané vdp. jednatelem či redaktorem.
Teď to bude muset být jiné. Vždyť pak už i obyčejné modlitební formule jiných věr nás zahanbují. Moslemín říká »Ašhadu...
vyznávám, že Bůh je Bůh...«. Nebo podobně »Šemá... poslyí, lide
Boží, Hospodin Bůh tvůj je jediný«. U nás pomalu nikdo nic neslyší, poněvadž nikdo nic nevyznává, poněvadž když nejsme v kostele, tak už nejsme křesťany. Toto změnit, to bude Obecná činnost.
Změní se, trvám, i postavení duchovenstva. Ze středověku, kdy
společnost byla pěkně podle Platona rozdělena na tři stavy (trojí
lid Chelčického) - duchovní moc-klerus, světskou moc-šlechtu a
dělný lid-sedláky, z té doby jsme přijali pojem duchovenstva jako
společenského stavu s černými šaty a kolárkem, kterýžto stav se
má starat o náboženství. A ovšem dokud se ti druzí o ně nestarají
a naopak chtějí popřít i kněžskou funkci v duchu různých těch
reformačních pitvorností, dotud je to společenské odlišení i s tím
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kolárkem velmi zdravé a vůbec nechválíme reformní velebníčky,
kteří mívali a pohříchu někde ještě mají ambici odložit kolárek
a připodobnit se poutavému zjevu zvěrolékařů nebo obchodních
cestujících. Ale tvrdíme toto: obnova svátostného života, kterou
od nových poměrů evropské společnosti očekáváme s veškerou
určitostí, trvale uchrání kněžskou funkci od zneuznání a přehlížení.
A naopak tato obnova a nepostradatelnost kněžstva vyvede je ze
společenského osamění. Pojem církevní správy vůbec zmizí: na
místo kněze, celý den píšícího v kanceláři a ráno (o samotě) sloužícího mši, vstoupí kněz, shromažďující kolem sebe v kostele farní
obec. Farní obec bude jevištěm Obecné činnosti. N e tak, že by se
horlivější katolíci napomínali, aby »vstoupili do Katolické akce«
- nýbrž skuteční katolíci sami mezi sebou budou pracovat ve farní
obci, a to bude ta Obecná činnost. Co já vím? Snad zase uvidíme
jáhny, kteří nebudou formální hodností určitého ročníku bohosloví, nýbrž posvěcenými a liturgicky začleněnými činovníky katolické sociální péče... nebudou kostelníci, nýbrž vysvěcení akolyté
z řad katolické mládeže - pojem ministranta také bude předělán,
už se to v Legio angelica, chvála Bohu, začíná! A možná že budou
i ostiáři a disciplina arcani, ale to závisí na poměrech, což se
uvidí...
Neříkám zde, styděl bych se ostatně říkat, něco nového. Pojem
laiků-věrozvěstů, laiků-pomocníků duchovenstva, laiků-misionářů
ve svém okolí, laiků k tomu úkolu zvláště vycvičených a vedených
je staré, trvalé církevní zařízení. Vidíme toto zřízení v Třetích
řádech řeholních rodin. Nejde, pravda, jen o Třetí řády obou
Žebrových řádů; také jinde bývají a bývali přičleněni laici. Připomínám čestné rytíře a donáty rytířských řádů, obláty benediktinské-mariánské družiny jesuitské, mohl bych připomenout více.
Prozatím ať aspoň laskavý čtenář přečte »Cestu apoštolské svatosti« o dominikánských terciářích. Zdá se sice někdy, že dnes zřízení terciářů také poněkud zatuchlo a vyhranilo se v uzavřený
kroužek starších lidí, kteří mají na modlení kdy. Ale už se tento
spánek zvedá, už je slyšet o novém životě, na starých těch korábech se zas napínají plachty k novým plavbám, již se do nich opírá
vítr letící k novým břehům, třepetá se v něm znova vlajka s černobílým křížem svatého Dominika, již se koráb hne, zašumí vlnami, klidně a stále poklouže hladinou vpřed a stará vlajka zavlaje
na nových mořích... O tom nemáme pochyb, že zásada těchto zří373

zení je podivuhodně uzpůsobena stát se vzorem, a řekl bych, jádrem a kořenem té Obecné činnosti, té nové akce, která je Církvi
nezbytná a tedy neodvratná. A dodali bychom i to, že právě oba
Třetí řády se nám zdají podivuhodnými obrazy, a jak opakujeme,
patrně i zase zárodky a oporami dvojí stránky v Církvi, dnes
a vždycky stejně podstatné. Františkánská zásada nesmírné lásky
ke všem tvorům a dominikánská zásada nepohnutelné stálosti
vpravdě jsou dvě zásady i v nastávající době stejně a naprosto
nezbytné. Dodám ovšem, že uplatnění zásady františkánské je věcí
vyšší, že má mnohem blíže k Bohu, avšak právě proto uplatnění
zásady dominikánské je věcí nás ostatních, veliké většiny. Nedovedeme, já aspoň nedovedu, milovat veškerenstvo svých bližních,
dovedeme vsak bohdá mluvit pravdu, držet se jí za všelijakých
okolností a kteří jsme vzdělanci, nepodvádět ubohý lid pustými
nesmysly a padělanými ideály. Proti těm vzdělancům, kteří tvrdí,
že »věrni zůstaneme« oblakům a větrům, je duch dominikánský
a inkvisiční velmi nezbytný. Chceme pravdu.
I pravda ovšem zapůsobí tehdy, až ji budeme umět promyslit
a podat. - Naříkají někdy katoličtí učitelé, že dnešní doba chvatu
a shonu nedovolí naučit mládež pořádně katechismu. Odvážím se
i v tom uvidět příslib pokroku. Jsem jistě dalek toho, nechtít docenit katechismus a jeho velkého autora Kanisia, onoho o Čechy
tolik zasloužilého syna germánského plemene. Ale tolik tvrdím, že
v perspektivě mládeže a bezděky snad i jejich učitelů tento spis
nabyl jaksi falešného postavení. Naučíš se, že je sedm hlavních
hříchů a čtyři hříchy do nebe volající, dvanáct malých proroků
a čtyři velcí; umíš to, dostaneš dobrou známku »z náboženství«;
vyjdeš ze školy, zapomeneš to (já už také nevím, kolika způsoby
bych uměl zhřešit proti Duchu svatému) - a s náboženstvím je
konec. Je však jasno, že povodňové rozšíření prvního křesťanství,
příval, předběhnuvší za několik pokolení římská vojska do pohoří
Habeše a Kavkazu, na ostrovy Britanie a Indie, příboj, přeskočivší
hranice známého světa a převalivší se do pouští Mongolska a
Libye, toho že nebylo dosaženo učením »...poznané pravdě odpírati a v nekajícím životě až do konce setrvati..., hlavní ctnosti jsou
čtyři...« nebo lítostí ve třech jakostech, od přirozené až k dokonalé,
nýbrž přinesením Evangelia. Evangelion - dobrá zpráva: překvapující ujištění, že skutečně někdo rozumný svět udělal, že se o nás
stará, že za nás umřel, aby nás zbavil přirozených a nezbytných
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následků našich ničemností, že se můžeme stát údy jeho tajemného
těla, že můžeme tajemně jíst jeho skutečné tělo, že na konci časů
po hrozných pohromách tajemné tělo Spasitele bude shromážděno
a v novém světě natrvalo oslaveno - to jsou novinky, které se dosti
těžko zapomínají, když je někdo skutečně uslyšel. A potom, když
se někomu zachce být v tom těle, pak ho teprve může zajímat,
proč v té Obci, v té Církvi jsou takové a onaké zvyky, co znamená
tu ta svíce a koho připomíná tam ten obraz. Zase zjišťuji, že jen
líčím vývoj, který už začal. Když francouzští zednáři k nenapravitelné škodě své země vyhodili kněží ze škol, začali kněží učit děti
v kostelech; naučili je tam před oltářem asi lépe než ve třídě před
černou tabulí. A kdyby ani kostel nebyl, nemůžete lidi naučit otázkám a odpovědím, avšak oltář budete mít určitě, poněvadž oltář
je všude, kde jsou kosti mučedníků, a ty si Církev opatří; a kde je
oltář, tam je liturgie; a kde je liturgie, tam se lidé naučí ne jednotlivým kusům nauky, ale něčemu, co lze právem a bez zneužití
slov nazvat pohledem na svět: naučí se, že jediné pravé jsoucno je
Bůh, jediný zajímavý děj jeho vtělení a smrt, jediný účel sjednocení s ním.
T o vše se naučíte z liturgie, zejména když jí porozumíte. A tu
si zase dovolím předpověď. Může přijíti čas rozšíření liturgií
v lidových jazycích. Proč? Ze tří důvodů. Latinská liturgie je zbytkem politicko-kulturní evropské jednoty středověku, kdy takřka
všichni křesťané byli politicky »Římany«. Ale protože už stotřicetčtyři roky římská říše neexistuje a kulturně nastaly zatím zcela jiné
poměry a sociálně už také pomalu nebude upomínek na středověk,
nevidíme, proč by se měl tento zbytek uchovat, leda při určitých
základních obřadech nebo na určitých místech. Vždyť pak také
preláti jen v kostele nosí starořímskou senátorskou čepici - mitru,
venku chodí třebas v měkkém klobouce. Latinská bohoslužba má
tu výhodu, že zabrání jazykovým sporům v kostele. Ale těch už
nebude. Kteří budou katolíky, mezi těmi nebude národních sporů
ani politických sporů vůbec, jak jsme už objasnili: budou si navzájem sloužit v lásce. Ale právě proto, poněvadž odpadnou různé
jiné možnosti výuky, bude nezbytno liturgii tak uzpůsobit, aby
sama byla i naukou, i duchovním cvičením, i obecným životem,
a všeho všudy životní zásadou křesťanskou. Což je v plné míře
možno jen ve srozumitelné liturgii. Jen ta také rozváže nutnost
naprosto nepodstatného a za určitých okolností tíživého spojení
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mezi kněžským povoláním a nákladným studiem. Studium na kněze
bude tvořit přisluhování při liturgii, služba chudině a osvědčená
nebojácnost.
A tak vůbec není pochyby, že křesťanstvo, soustřeďujíc se na
svou podstatu, bude postupně odkládat některé přídavky, nastřádané evropskou minulostí. A snad je toho i zapotřebí. Snad jsme
příliš pozornosti přikládali vzdělanosti, vnější stavbě křesťanstva,
a poměrně příliš málo vnitřní životní zásadě. Stavba Evropy se
pomalu podobala pařížskému Pantheonu. Ten byl vystavěn pro
katolickou bohoslužbu a na zdech a klenbách se ještě v matném
třpytu zlata tmějí postavy svatých a andělů, ale mezi pilíři svatyně
se tyčí pomníky lidí tohoto světa nebo také pomatenců a podvodníků - a chrám nemá už věřících, jen turisty...
Es ist der Geist, der sich den Körper baut... vedle mnoha veršů
o svobodě a rovnosti napsal Schiller také tuto stěžejní pravdu.
Obrátíme-li ji, znamená to, že skořápka bez živočicha neodolá.
Památníky a symboly nemají ceny bez toho, co mají připomínat.
Lépe je mít duši než hmotu. Jen duše může vyvinout tu obecnou
činnost, která vystaví i tělo; ale tělo nemůže nahradit duši.
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VARIA
Český překlad Polyféma
(Don Luis de Göngora y Argote: Báje o Ákidu a Galateii. Přeložil V. Holan.
Nakl. F. Borový, Praha 1939. Str. 57.)
Nesnáze při výkladu básní Góngorových pramenily často, jak dokládá A. Reyes
v článku: Góngorovy texty (pojato do knížky: Otázky góngorovské) z příčin ryze
zevních. Předlouho kolovaly básně marnotratného původce v porušených textech a za léta
nakupilo se kolem nich tolik omylů interpretačních, že jenom dlouhá a nevděčná práce
»gongoristů«, jako jsou R. Foulché-Delbosc, L. P. Thomas, M. L. Guzmán, E. DiezCanedo, D. Alonso a j., učinila pro nás četbu nejobtížnějších básní Góngorových něčím
relativně snadným. Ba řekl bych, že jest pověra o nesrozumitelnosti Polyféma nebo Samot
udržována nyní z jakési vědecké koketnosti, vždyť k vyloupnutí jádra, třebas z takového
Polyféma, je třeba jen trochu vytrvalosti a soustředěné pozornosti. Nejlépe říká to svým
hutným i prostým způsobem znamenitý španělský literární historik Miguel Artiguas.
»Polyfém není žádnou nejasnou básní, jak žvatlají literátičkové, kteří si ho nepřečetli.
A zná-li dnes někdo aspoň prostředně klasickou literaturu, sledoval-li aspoň trochu pozorně vývoj moderní poesie a estetiky, shledá nepochybně, že jsou oktávy Polyféma
srozumitelné.«
Není zdaleka cílem této glosy na okraj překladu rozvinouti před vámi zdroje a podněty Góngorova estetického zacílení, vyzvednouti všechny kvality básně, kde Góngora tu
i tam přestřelil, zejména proto, že mířil příliš vysoko. Co však dlužno podtrhovat znova
a znova, toť fakt, že atmosféra poesie Góngory připomíná zde v Polyfétnovi všechno
spíše nežli onu zatmělost, jež mu byla vytrvale vyčítána; a třebas si při četbě této básně
uvědomujete i meze krásy, »nenávidějící pohyb, který přemisťuje obrysy«, přece podléháte
znenáhla neochabujícímu okouzlení. Polyfém oslní a opojí vás jako celek, není, jak cítím
lépe a lépe při pozornější četbě, z rodu těch starších básní, kde si vybíráme jen tu a tam
nějaký zdařilý detail, ale vyšel z ruky básníkovy jako kouzlaplná a do jádra hudbou
prochvěná skladba. Bylo by ovšem planým chvástáním tvrditi, že se takto může zjeviti
ona nesnadná báseň nešpanělskému čtenáři, jenž by po ní sáhl bez důkladné přípravy;
vždyť mužové, o nichž jsem se zmínil, chtěli nás právě svými pracemi zasvětiti do obtížného textu a opustit nás ve chvíli, kdy by mohl přes propast let zazpívat sám básník.
Básně, jako Polyfém i Samoty, nevznikly překvapivě jen tak z ničeho. L. P. Thomas
zdůrazňuje, »že subtilnost, hledanost výrazu, přemíra metafor, existovaly už předlouho
v básnických školách předchozích, a bylo jich častokrát užíváno méně vkusně, ne tak
zjemněle«, a jmenuje starou poesii provencalskou, hojné následovníky Petrarkovy, Ronsarda atd. Užívání neologismů a umělých obratů naleznete pak ve Španělsku již u Juana
de Mena, Herrery, též u Agustína de Tejada, Juana de Arguijo, Luise Carilla a tak
dále. U Góngory, jenž i jako básník byl osobností nesmírně bohatou a odstíněnou, šlo
však o záměrné budování, o soustavu poetickou. S hlediska vývoje řeči spadá Góngorovo
úsilí do údobí bojů mezi zapeklitými latiníky a těmi, kdož by byli chtěli naroubovat na
kmen kastilštiny leckterý elegantní i výrazný prvek vyjadřování latinského, ale byli
v hloubi duše přesvědčeni o výtečnosti své rodné řeči. L. P. Thomas říká, že básník,
vpjatý do kordovského prostředí, kde bylo toto tříbení velice živé, pobídnut svým pří-
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telem Bernardem Aldrete, autorem knížky: O vzniku a počátcích řeči kastilské, a připomínaje si: Pojednání o řeči kastilské od A. de Morales, které je Španělům přibližně stejně důležitým článkem vývoje jako Francouzům: Défense et Illustration de la langue
frangaise, »podjal se díla, jež lze po mnohé stránce přirovnat k Ronsardovi a Plejádě«.
Mám-li aspoň naznačit svůj úsudek o básni, tu neváhám zdůraznit, že je sice výsledkem básnické vůle až úporné - studium rýmu i vývoje básnických gest poučilo by brzo
o tom, jak často vracel se Góngora v Polyfémovi nazpět, jak piloval a zjemňoval verše
předchozí podle verse později dosaženého - ale pri psaní takového Polyféma byla nepochybně účastna celá básníkova bytost; v nejlepších místech básně, vyvýšených nad ona,
kde Góngora jen virtuosně rozumařil a rafinoval, chvěje se sensualitou až překvapivě
odvážnou, celý ten »obraz ze Sicilie« rozechvívá se tu i tam vzníceností jihošpanělskou.
V. Černý, jenž zároveň doprovodil báseň přesnými a podrobnými poznámkami, básníka
Góngoru, myslím, přespříliš odlidšťuje. Vždyť bys mohl citovat mnohé verše už na samém pomezí chvíle, kdy by se do vznícení ryze poetického mohl přimísit čoud vzrušení
spíše smyslného, mnohé verše, v nichž světlo básně tetelivě zážehu je, jak tomu bývá
o polednách nad lánem obilí, a stejně mnoho míst tak prudkého kouzla citového, tak
pronikavého psychologického vnitrozření - jen kdybyste sledovali krystalisaci lásky u Galateje, vznikání její milostné touhy - že jest pak přenášení takové básně do pouhých
abstraktních formulí počínáním dost ošemetným. Góngorova doba, prodchnutá ideálem
učenectví, polyhistorství, studia, byla zároveň dobou, kdy příroda jásala a kypěla, vždyť
století šestnácté přineslo do španělského života z otevřených dálek závan vzduchu až
omamného; celým Polyfémem proudí paján přírodních hlasů, dýchnutí svěžesti, vyvažující učené elipsy a narážky znalcovy, kypí to přírodními dary a mízami, způsobem pro
barok portugalský i Španělský tak charakteristickým, ač forma blýskotá spíše utuhlou
perletí, častokráte vzlétá slovo básníkovo nad časem i prostorem, a sdružení jako »líná
Volha«, »horký Indus«, užití zvučného slova Cambaya pro rým, stejně tak »el Ganges«,
zrýmovaný s »falanges«, využití »javanského božstva« (deidad java) k nádhernému, neotřelému rýmu »el ombro agrava« (»zatiž své rámě«), to byly jistojisté záblesky, pro
něž mohl být vedle sterých kvalit jiných považován Góngora ve své době kohortou obdivovatelů za poetického průbojníka. A což lahodná vlna Góngorova jedenáctislabičného
verše, hudebné vyladění, plné pro nás kouzla i smyslových pobídek! Znova mne to nutí
opakovat, že jest Polyfém jednou z nejvzrušivějších - ovšem ve smyslu poetickém skladeb světového písemnictví.
V. Holan, jehož vytrvalost a touhu po zmáhání nejobtížnějších výstupů poetických
dlužno ovšem plně ocenit, podjal se tentokráte úkolu bezmála neřešitelného. Zrýmovat
v jiné řeči Góngoru - a právě Polyféma nebo Samoty - toť, myslím, úkol hodný duchovního giganta, podobného onomu Polyfémovi, jenž u Góngory říká: »to pro mne hříčkou,
vždyť hora se nadarmo pokrývá mračny, aby se mi vyrovnala, a v samou oblohu mohu
vypsat s této skály prstem své strasti«, a takoví jsou řídkým zjevem i ve fantasii. Rádi
připustíme, jak praví V. Černý, že »k velmi obtížnému úkolu tlumočit česky kultistického
Góngoru nebylo lze u nás, mám za to, nalézt básníka povolanějšího než Vladimíra Holana«. Jisté však jest, že jen znalost původního textu, podrobné jeho srovnání s dvěma
nerýmovanými, ač poeticky hutnými přepisy Polyféma do francouzštiny - jeden v L. P.
Thomasově výboru z díla Góngorova; druhý samostatně s textem španělským v přepisu
M. André - byly by postavily V. Holana do samotného středu Góngorova stylu a umožnily mu překlad mnohem výstižnější, jestliže by ovšem tehda nebyl nad svým úkolem
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zazoufal a nebyl se spokojil raději pouhou ukázkou z Polyféma, kde by se jeho nadání
mohlo postavit věrněji do služeb kordovského básníka. Mám-li mluvit upřímně: překlad Polyféma, nebýt několika ryze holanovských »koníčků«, svedl by svou zevní virtuositou k představě, že jde o jeden z těch překladů, v nichž V. Nezval vyplýtval ve stopách
J . Vrchlického přemnoho dovednosti, ale o svém vztahu k původnímu textu nás namnoze
nepřesvědčil. - Za pokus ovsem celá věc stála; relativně měřeno je Holanův překlad
v dnešní době, kdy se lidé mohou uběhat za levným úspěchem, něčím až překvapujícím
a každý ze skutečných čtenářů poesie měl by se s ním obeznámit. Tu a tam nalezneš
také několik veršů, které jsou vskutku zdařilým ozvukem veršů původních, jen o něco
málo hutnějších, a proč neříci, že ve finesách, přesmyčkách a elipsách vyniká u nás
V. Holan bezmála nad všechny ostatní (to mluvím ovšem jen o jeho virtuositě,
nechtěje se nikterak dotýkat jeho ryzích básnických kvalit) ; ale tam, kde překladatelé
francouzští - M. André byl by se mohl zcela dobře pokusit o převod veršovaný - jimž
je překlad ze španělštiny mnohem snazší, uložili si u vědomí všech nesnází reservu,
nemohl Český překladatel vyjít vítězně. - Nesnází s textem je ažaž. V. Černý vysvětluje
na př. strofu X X V I I I . takto: »zaslechnuvši nepravidelné crčení vody, z níž Ákis pije,
Galateia se rázem probudí a bez ohledů na trávu a květy kol roubení studánky, jež kosí
rychlým pohybem, vyskoČí.« L. P. Thomas opět lépe: »Povstane, a kosí takto lilie, jimiž
okvěťovala zelené okraj e.«
Zni si to sebe podivněji; Góngorův text jeví se mi v originále aspoň o polovinu
snazší, prostší a hlavně hutnější než v Českém překladu. Sahám namátkou do Holanova
překladu od strofy X X V . , kde začínají prvé tóny milostného zanícení. Z »krásné
nymfy« stává se ^»ach, nymfa, ona«; »následuje krásný magnet« mění se v »ctí čiře
v zbožné víře«; dvě myrty zbělelé (nebo zvlasatělé) pěnou: »myrty dvě, jež pěnou zŠedly
slaně«; »nevdečná k zeleným břehům«: »nic nehledíc na zeleň plůtků v smutku«, což
je pro rým »ach, prchla by, leč ze všech jejích kůtků«; »to znamení ji zadržuje, třebas je
celá dosud zledovělá«; »znamení-li pozná zas jak sochu z ledu sice«.
»A divoška, o jejímž studu pěji« a tak pod., to již tuší zcela aristokratický ráz básně.
Kouzelně prostá sloka X X X I I . , snad nejkrásnější z celé básně a při tom z nejkouzelnějších veršů poesie světové, zaměňuje též svou prostotu za ryze holanovský způsob
výrazu, »v představové Škále«, a »svůj záměr svěří pak své nožce malé« působí velice
běžně. Když se nymfa naklání nad Ákidem, vzpřímena na jedné noze, je z toho »a z trocha pat jak socha vánku strne«. Když by víla chtěla »umlčeti Šumot pomalého potůčku«,
zní to: »- by ráda slila - zvuk potůčku do němot v krůčku plochém«; když Ákis napodobí toho, koho mučí nekonečné půst«, tu prý »Tak blízko vod a plodů Ákis raci (!) být
jako ten«; vrcholem proměny veršů Góngorových jsou pak již verše á la: »Hleď, na
dveřích své stáří jelen mýcí; - a s tesáky svou hlavu dravec sklání, - jehožto hřbet, hřbet
do vysoká hrmícu« Leckdo by mohl stejně - to připouštím - citovat místa, kde V. Holan
zvládl originál, kde zmohl nesnáz, jež by byla jiného odradila; ale nelze neříci, že český
překlad Polyféma vzbudí v českém Čtenáři představu, že pověst o Góngorovi jakožto
»Anděli temnot« příliš nelhala. Nej lepším řešením bylo uveřejnit jednou překlad, podobný onomu, jaký pro Čtenáře pořídili L. P. Thomas a M. André, a položit vedle něho
tuto Holanovu variaci, která je pozoruhodná se svými vadami i přednostmi.
Zdenek Šmíd
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Na okraj D y k o v ý c h studentských románů
Dykovy »studentské« romány, myslíme na »Prosinec« a »Konec Hackenschmidův«,*)
prostřední díly zamýšleného, ale neuskutečněného cyklu »Akta působnosti Čertova kopyta«, jsou dosud aktuální, zejména vzhledem ke sporům, jež ještě donedávna bouřily
a jítřily českou společnost a které ještě dodnes leckde doutnají pod popelem. Předmětem jejich byla cesta českého národa v posledních desítiletích, její oprávněnost či
neoprávněnost, vhodnost a směr - a tu ovšem lze říci, že by opravdu nemělo smyslu
rozdmychovat aktuálnost ještě příliš aktuální. Na druhé straně je však zřejmo, že
všechny spory v české společnosti, všechny její zápasy a boje nejsou než následkem
určité mravní a charakterové disposice, choroby, která má vleklý a příznačný průběh
a kterou nemůže nechat bez povšimnutí lékař, naplněný obavami o zdraví svého
pacienta. Nuže, pročítáme-li dnes oba Dykovy romány, jejichž bezprostřední, přímá
aktualita dávno už byla zatlačena příbojem nových směrů a proudů a jejichž vzrušená
bojovnost dávno se už nebude dotýkat citů a myslí sebe zanícenějších, řekneme si, že
jsou nám mnohem více než zpodobením zápasů a cítění »přechodné oné generace,
která zastihla hnutí pokrokové zkomírající a hynoucí a hnutí realistické zvolna se
zmocňující nového dorostu, která nalezla dekadenci v literatuře a dekadenci v politice,
která viděla odcházeti Riegra a přicházeti Klofáče«. Mnohem více: vskutku míří
Dykovo úsilí k samým zárodkům oné národní choroby, o níž jsme mluvili nahoře,
a svým pohledem daleko převyšuje zajímavý sociologický a národně psychologický
dokument o životě jedné generace. J e to analytický chorobopis české národní povahy
vůbec, pronikavý v sestupu a ponoru do duše národního kolektivu i do duší jeho
jednotlivých příslušníků, typických i výstředních, všedních i originálních, analytický
v průzkumu bolestí a problémů, v charakteristice povahově-typických rysů několika
posledních českých generací, v psychologii a duchovní podobě moderního českého
člověka, jak je s některými obměnami a zejména s rozvinutím mnoha odstínů pozorujeme v českém životě dodnes. Bezradnost Kopulentova, čekající na úder, probuzení
z vnějŠka, jízlivé popěračství Hackenschmidovo (jaký to ostatně lék pro chorobné a seismograficky citlivé nervy moderního člověka, který není dalek pokládati scénovitou přecitlivělost a hysterické bolestinství za nejvhodnější projev vlastenectví a lásky k národu,
skrývající pod blasfemickou maskou úzkost přímo existenciální, ledový realism Hilarův
neschopný jakéhokoliv vzletu a větvící se jak v osobní kadeřnictví, tak v požadavek
»drobné, positivní práce«, ubíjející všechen zážeh ducha - to všechno jsou rysy až příliš
typické. Bylo by je lze svést - spolu s celým ovzduším »Prosince«, naplněným dychtivým toužením po činu, který se neuskuteční, poněvadž něco neroste z ničeho - na
jeden základní nedostatek našeho národního života, jímž trpíme právě už od dob
Riegrových; na onen »děs z prázdna«, jak to jinde Dyk nazval, a který vzniká
všude, kde není jasného vědomí velkého poslání, velké, zanícené myšlenky, programu
a hrdinného ideálu, a kde není konečně ani odvahy k tomu, čím sám Dyk překonává
všechny pochyby a všechnu malost, k onomu Credo quia absurdum.
Dykovy studentské romány nejsou ovšem jen dokumentem sociologicko-psychologickým: mají i ambice literární, a to dosti vysoké. Dyk je vyjadřuje sám v předmluvě ke
»Konci Hackenschmidovu«: »Nebylo jeho úkolem (t. j. cyklu „Čertova Kopyta") býti
*) Obojí v novém vydání jako 12. a 13. svazek Dykova souborného díla u Borových. Kriticky upravili + Arne Novák a Antonín Grund.
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moralistním; neboť jedinou morálkou uměleckého díla je, býti uměleckým. Nebylo jeho
úkolem apoštolovati; jediné, co chtěla má práce, bylo zachytiti něco z prchavé krásy melancholické mladosti, jez nachází vše v chaosu a rozvratu, mladosti konfusní a blasfemické, ale nikoliv zcela bídné. Ještě něco jiného tu bylo; autor zde nestál nad svými reky,
ale žil v atmosfeře jejich; každý záchvěv jejich nitra, každá jejich krise byla mu blízká.

V nové sbírce (»Pieta«, v edici Magnificat, Kroměříž 1940) zůstává Bohuslav
Reynek básníkem samoty, samoty, která jako by ssála ze skutečnosti přirozené, z povrchu světa a krajiny těžkou a tesknou vůni tajemství, jako by soustřeďovala a sváděla
do duše bolestivě žíznivé všechno ono tajemně jiskřivé světlo, jež obrážejí i věci tohoto
světa, světlo, jež z těchto věcí Činí duši znamení a němé posly jiného skutečna, zjevení věčnosti. Z tohoto základního pocitu, prožívajícího věci a jejich děje jako okamžité
odlesky a tiché nápovědi života, který je pravým domovem a konečným přístavem duše,
lze vysvětlit Reynka-básníka. Reynek je visionář realistický, reálná skutečnost se mu jaksi
vylučuje do výběrových jevů a obrysů, záměrně zjednodušených, které u něho vytvářejí
prostor odhmotněný, proniklý sinavým a chladivým vanem jiného života, skutečnost přízrakovou, ústící posléze téměř vždy ve visi. Básnická methoda Reynkova spočívá tak
v podstatě v aktu proměňování, význam vlastní zaměňuje se básnickým prožitkem za
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význam přenesený, nadskutečno prolíná jakýmsi magnetickým zářením skutečnost bezprostředně danou, celá báseň tu uskutečňuje jakousi úhrnnou metaforu, která - dík básníkovi - řídí konkrétní jev k druhému břehu neznámé, tušené pevniny. Reynkova poesie je
z velké míry založena na účinnosti symbolisace, má pozorný smysl pro nazíranou realitu,
avšak důsledně je tato realita podrobena vyššímu, souhrnnému záměru, je pojata symbolicky.
Přihlédněme nyní blíže, jak se onen základní pocit básníkův prokazuje v motivaci
jeho poesie. Významná je v Reynkově poesii funkce samoty, jež uvolňuje ticho pro
tajemný smysl věcí - tak Reynkův cit lne (rozšiřuje a obohacuje tak spřízněním svoji
samotu) k věcem přehlíženým, opomíjeným, ubohým a osamělým. Vysvobozuje jejich
zdánlivě nízké existence tím, že je ukáže jako členy jednoho obsáhlého řádu stvoření,
v němž stejně jako vše vyplňují své nutné místo, ať je to třebas místo bídy a opovržení.
Té povahy jsou básně Štíty chalup, Cesty, Bodláky, Dvorky, V ořeší.
Dále jsou to motivy krajinářské - v krajině hledá Reynek především sugestivní výraz
své touhy. Takou sugestivní moc, strhující člověka až k branám tajemství, má hořící
západ, jímž u Reynka »vyšlehne ohnivý smysl cest«. (»Archa ohně vybízí tě večer jako
ría úsvitě v neskonalé přístavy«, b. Cestou.) Proto také jsou to zejména motivy krajiny,
v níž se šeří nebo v níž svítá, se sugestivním ovzduším, jež přímo navozuje nadsmyslné
prožívání - symbolika v těchto stavech na rozhraní snu a skutečna se jaksi oživuje, dynamisuje. Jitřní šero, mlžný úsvit, večerní sešeřívání, to jest světelná scenerie básní jako
Jitřní chrám v úsvitu, Večer.
Reynek dovede dát básnický dech prostým faktům života. Básníkovi je dáno přečisti zde na zemi tajné písmo - poselství ráje. Tak je tomu u Reynka, na př. v básni, jež
intensitou prožitku i lyrickou čistotou je z nejvzácnějších nejen u Reynka samého, ale
v celé naší poesii, v b. Zasněžený práh. »Který anděl pode dveře bělostný mi sune list?
Otevírám v nedůvěře: o bolesti budu číst?« - »Otevírám. Hvězdy skryty, sněhem šumí
dědina. Zahalena vánoc třpyty zapomíná, vzpomíná.« - »Zápraží je blahé, bílé. Hvězdy
vtisklé, stopy z ráje, písmo úzkostlivé chvíle zanechal pták, pobíhaje.«
V okruhu básnického prožitku Reynkova vládne bytostně jakási základní tesknota
a úzkostnost - Reynek tyto pocity objektivisuje, zvláště zase v motivy krajinné. Cestou
v adventě, Konec podzimu, In memoriam, Konec léta, Pozdní večer.
Po stránce formální Reynkův výraz jen podporuje zmíněné zaměření jeho poesie.
Verš se vyhýbá vší dekorativnosti, všemu materiálnímu balastu, nedbá valnou měrou
ani o melodičnost, jest naopak upřímný v své drsnosti a až tvrdosti. Jako v poesii samé
spěje Reynek za povrch ke smyslu všeho, tak i forma je u něho jen a jen nosným prostředkem rovnocenného vyjádření, nikdy nemá známky jakékoli samoúčelnosti. Je to verš
povětšině skoupě sporý a jeho rytmická jednotvárnost je v své úpornosti až jakýmsi
znakem básníka odvráceného od působivých a smyslových forem k tuhé kázni a síle
myšlenky.
Jedna okolnost však zvláště charakterisuje celý Reynkův výraz; je to v jazykové
skladbě princip souřadného připojování nejen celých vět, ale i jednotlivých členů. Tedy
hojná apposice a asyndetický sled souřadných souvětí (pokud vůbec raději Reynek nevolí
sled samostatných volných vět oznamovacích). Takto je i formálním působením podporován dojem jaksi setrvačné, zádumčivé melancholie, stroucí se nad celou poesií Reynkovou. Básnický svět Reynkův je uzavřený, vzácně organický celek, nicméně cítíme jako
nedostatek to, že na nynější poesii Reynkově opravdu jako by spočívala jakási utuhlá,
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ustrnulá tíže, jež jako by bránila volnějšímu vzepětí duše, ať již k žalu či k radosti.
Ten příkrov, příkrov jistého ustáleného způsobu nazíracího i prožitkového, způsobuje, že
nejedna báseň Reynkova na nás dýchne chladem.
Jaroslav Červinka

Tkadleček
Staročeský text novodobým pravopisem vydal Dr. František Šimek. Str. 220. Praha,
Česká grafická Unie, 1940.
Formou nejdokonalejší a námětově jeden z nejzajímavějších plodů staročeské prózy
byl tímto vydáním konečně zpřístupněn, a to nejen Širší obci čtenářské, ale i odborné
práci literárně-historické. Vydání akademické, pořízené 1923 H. Hrubým a Fr. Šimkem,
je sice filologicky spolehlivější, podávajíc diplomatický otisk rukopisu, ale jeho zařízení
nedovoluje téměř vnímati text jako dílo literární (spřežkový pravopis, nerozvedené zkratky a ustavičná nutnost přesvědčovati se v kritickém aparátu o správném čtení znemožňují soustředěnou četbu). Nové vydání těchto nevýhod nemá a lze tedy očekávati, že
nejen získá dílu širší okruh čtenářstva, ale podnítí i naše badatele k horlivější práci vykladačské, jíž si spis právem zasluhuje. Vydání má však vedle staršího akademického
i vědeckou hodnotu tím, že pří něm vydavatel mohl použiti přímo i druhého staročeského rukopisu, jenž byl dříve znám toliko z nedokonalého přepisu novodobého. V úvodě
a v poznámkách podává vydavatel odkazy na novější studie o Tkadlečkovi; neprávem
při tom opomněl uvésti výslovně Ryšánkův referát (Naše Věda 6, 1924, 25-35), jehož
cenných poznatků ve vydání samém hojně používá. Neradi neseme také, že vydavateli
nebylo možno určiti všechny citáty z Burlaeova díla O životech starých mudrců; mělo by
to leckdy význam i pro stanovení textu. Tak na př. otiskuje citát z Platona (str. 58-9):
»Poněvadž vóle a chtěnie člověčie jest svobodno, tehdyť jest člověčie vítěžstvie najvětší
a najpevnějšie. Nech sebe a vezmi...«; originál (Burlaeus cap. 52, str. 230) zní: Cum
anima sit libera et domina passionum, vincere se ipsum omnium victoriarum prima est
et optima, jest tedy třeba čísti: »vítěžstvie najvětší a najprvnějšie (tak má i nově objevený rukopis) nad sebú. A vezmi...« Odtud jest zároveň patrno, že ani po stránce textově
kritické není pro Tkadlečka dosud vykonáno všecko. Ryšánek upozornil, že v díle »shledáváme se s výklady a přirovnáními, jež na kázáních bývaly podávány a byly jaksi obecným majetkem«; mínění toto, jež přijímá i Šimek i F. M. Bartoš, lze v jednom případe
dokázati zcela bezpečně. V XII. kapitole Neštěstí cituje z bible různé příklady oprávněného zármutku nad smrtí; celé toto místo (str. 125-6) jest věrný překlad latinské
předlohy, kterou nacházíme na př. v řeči arcibiskupa Jana při pohřbu Karla IV. (Prameny
dějin českých, III., 425): Scio, quia pium est flere mortuum et huiusmodi mestuosos
affectus lex nature inducit. Nam et Job audita filiorum suorum morte vestimentorum
scissione et aspersione pulveris vim doloris expressit. Abraham mortua Sara venit, ut
fleret eam et plangeret; Jacob existimans filium suum Jozeph devoratum a bestia multos
dies continuavit in planetu. Jozeph eciam cum fratribus suis et cunctis senioribus domus
pharaonis patrem suum deferens mortuum venit ad aream Adab, que sita est trans Iordanem, ubi septem diebus deflevit patrem Jacob in gemitu et fletu. Sed et Josia rege mortuo, seriptum est, quia universus Juda et Jerusalem luxerunt eum et pre omnibus rex
Adremon, ita quod in proverbium est versum et populariter dicebatur: Planctus eiu/s
sieut planctus Adremon. Že tu skutečně jde o pasáž, přejatou z nějaké obecně rozšířené
kazatelské příručky, patrno odtud, že se s nepatrnými změnami a doplňky vyskytuje
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i v pohřební řeci Mistra Vojtěcha Raňkova (Prameny dějin českých, III., 438). Upozorňujeme na citát proto, že při něm jest souvislost Tkadlečka s materiálem, určeným pro
kazatele, zcela evidentní, ale také, abychom ukázali, že zkomolení biblických jmen nezavinil autor Tkadlečka, nýbrž nalezl je ve své předloze; výklad, opakovaný tu Šimkem
z vydání akademického, že Tkadlečkovo Ameron jest omyl místo Jeremiáš, není zcela
správný. - Šimek správně odmítá Bartošovu domněnku, že by autorem Tkadlečka mohl
býti Vavřinec z Březové, sotva má však pravdu tvrdě, že atributy Adliččiny nejsou jen
alegorické. Není ostatně ani jisto, je-li to skutečně vlastní jméno dívčino (srv. str. 2 3 ;
A by nám bylo odpuštěno ji pravým jménem jmenovati, jejie bychom jméno podobně
podlé jejích dobrých ctností a činóv vyložili). V Bartošově článku jest však zajímavé
provedení pokusu, rozlišiti osobu autorovu od písaře Ludvíka Tkadlečka; ztotožnění básníka se žalobcem není opravdu nezbytné, jak jsem upozornil již dříve (Próza z doby
Karla IV., str. 253). Ostatně pro výklad skutečného smyslu a významu Tkadlečka zbývá
ještě vykonati velmi mnoho, ne-li všecko. Zde bych již upozornil jen na nutnost vysvětliti, proČ Neštěstí opětovně, citujíc sv. Řehoře, užívá přívlastku vás (str. 1 1 6 , 122, 1 3 9 ;
podobně str. 1 1 9 o sv. Bernardu).
Jan Vilikovský

K. H. W a g g e r l : R o k P á n ě
Waggerlův román (vydalo jej nakladatelství Vyšehrad, Praha 1939), není pouhou
realistickou kresbou venkovského života a jeho mravů - vlastním jeho kladem je bystrý
a zkoumavý pohled do duse prostého, přirozeně prostého Člověka z lidu; nezáleží na
tom, zdá je to člověk z kterési vsi podalpské, jako je tomu zde, či odkudkoliv odjinud,
s jeho typem (a tento typ tak krásně vypodobil Waggerl) se setkáme všude tam, kde lidé
žijí neporušeným životem, v dobré důvěře v Boha a jeho mocnou ochranu, v přirozených
vztazích, jak je utvářela dlouhá tradice, u vědomí závaznosti křesťanského milosrdenství
a lásky. Obraz takového přirozeného života v celé jeho svěží plnosti podařilo se Waggerlovi zahrnouti do románu »Rok Páně«. J e to vlastně jakýsi letopis jedné vsi, vyprávějící vše pozoruhodné, co se průběhem jednoho roku na ní sběhlo. A bylo toho věru
dost! Tady není kriteriem pro dokonalost románové skladby jednotnost a vyváženost děje,
tady půjde o to, do jaké míry zobrazí básník věrně kypivou mnohost života v jeho volném
rozproudění, v jeho mnohotvárném dění. A to se umění Waggerlovu zdařilo plně.
I komposiční plán románu je řízen tímto záměrem - postup jednoho děje není souvislý,
nýbrž se vzájemně proplétá s dějem druhým nebo je jinak přerušován, zatím co na něm
pracuje čas, a tak se právě dosahuje toho potřebného dojmu ucelené plurální simultaneity příběhů, aniž se nějak porušuje přirozený časový sled. Epická jádra jsou v románu
dvě, jedno soustředěné kolem postavičky chlapce Davida, který tu představuje zároveň
princip morálně kladný, druhé kolem ženy Kristiny, jež zase představuje princip záporný,
jsouc bytostí, v níž sídlí démonismus zla.
David - to je právě ten typ prostého člověka, jehož silou je křesťanský názor, uplatňovaný s jímavou důsledností ve všem jednání - krása a velikost tohoto naivního realismu
se objeví vždy, kdykoliv jde právě o ty nejúhlavnějŠí otázky lidského života, o otázky
srdce, mravnosti a lásky. K postavě chlapce Davida, na němž mohl autor právě zvýraznit
všechny znaky silné, posvátné prostoty, protože to bylo čisté, neporušené dítě, se druží
postava faráře, u něhož byl David ve službě. Tento dobrotivý farář se zřekl všeho intelektualismu a splynul zcela s řádem života prostých vesničanů. Neboť hlavně důvěra
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v Boha-Otce jej ospravedlňuje před jeho svědomím, že se nezpronevěřuje. Hle, jak smýšlí
o Bohu: »...Oltář jeho nekouří už krví obětních zvířat, sám se učinil obětí jako pravý
Král a Otec, nevyčerpatelný je poklad jeho milostí, nezhasíná už nám světlo jeho útěch.
Co tedy můžeme delati, myslí farář, dobrého či zlého, aby velikost Páně nebetyčně nepřečnívala? Je nějaká vina větší než Bůh? Ne, tomu nemůže farář věřit. Každé ráno stojí
u oltáře a proměňuje chléb a Pán se ochotně podrobuje jeho hrubým rukám. Farář ho
pozvedá nad sebe, aby mu ukázal zástup. Pohleď na své dítky! Šeptá.«
David podělkoval na farářově hospodářství, vyzváněl i ministroval. David byl dítě
opuštěné, nemanželské. Jednou se vrátila jeho matka Monika z města, kde našla posléze
přece jen jakousi počestnou práci, a chtěla si vzít Davida nazpět do města s sebou. Ale
David, již připravený na cestu, nakonec matce utekl a zůstal ve vsi. Waggerl vypráví
četné příhody, jež charakterisují Davida jako přímočarého, prostomyslného dobráčka,
jehož zbožnost chová v sobě onu zvláštní radostnost životnou, radostnost dítěte Božího.
Vzpomeňme jen jeho zbožné touhy, stát se spolu se svou malou přítelkyní a dětskou
láskou, Anežkou, poustevníkem, vzpomeňme příhody, jak David vítal do vsi biskupa
a jak mu byl sám komorník biskupův přikázán za kmotra při sv. biřmování. Ale celá
řada příběhů a drobnůstek jiných, na nichž má David v životě obce vždy nějakou účast,
ať jsou to slavné obřady Vzkříšení, Božího Těla, dni vánoční či prosté práce na poli, ve
stavení vrhá na Davida a potom i na celou ves to jasné, hřejivé a radostné světlo, ten
pokoj a mír čeládky Boží. Davidova matka se pak jeste jednou vrátí do vsi, nemocná
přebývá u pečlivé kramářky Háty a těší se z lásky synkovy. Nakonec se s ní smíří její
nápadník z města Karel, vezme si ji a David tak dosáhne touženého »počestného jména«.
Souběžně s tímto pásmem příběhů spíše idylických postupuje pohnutější a osudovější příběh Kristiny z Ecku. Kristina přišla na usedlost Eck jako děvečka, brzy však
nabyla moci nad mladým synem hospodářovým, Adamem. Starý Adam byl patrně nastrojením Kristininým odstraněn z cesty. Stejně jí však překáželo dítě, které se po čase
narodilo - Adam nevěřil, že by bylo jeho. Kristina sprovodila dítě se světa. Byla v ní
jistá zatvrzelost a neústupnost zla, jež jí bylo nápomocno. Ani farář ji nepřiměl k doznání před její svatbou s Adamem. Kristina odolávala i světské spravedlnosti. Ale přece
jí neušla a čeká tedy odsouzení a trest, nosíc již pod srdcem dítě Adamovo. Ale ten trest
přijímá smířeně ona i Adam, ví, že se v něm jí samé uleví, že jím bude ono zlo z ní
vypuzeno.
Příběh Kristinin není autorem nikde nadsazen, démonismus lidského nitra není
pathetisován a nadceněn, je naopak spíše přitlumen, stlačen pod povrch. Tím mělo být
dáno najevo, že zlo přece není s to rozkolísat harmonickou stavbu lidského společenství,
pokud je toto společenství založeno na odevzdané lásce k Bohu a vpravdě křesťanské
lásce k bližnímu, že zlo se sžírá samo v sobě a že bude nakonec pohlceno spravedlivou
odplatou.
Waggerl nám ukázal život z jeho krásné, kladné a silné stránky - jedině proto mohl
vylíčit svůj rok na vsi v takové životné plnosti, svěží radostnosti a laskavé harmonii, že
jej pojal jako rok Páně.
Referát o knize by nebyl celý, kdybychom se nezmínili, že ji z němčiny opravdu
dokonale přeložil Jan Franz.
Jaroslav Červinka

Řád VI. 28.
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Cesta svatého Vojtěcha
Jaroslav D u r y c h :
Cesta svatého Vojtěcha. - Vydalo Benediktinské opatství
v Břevnově, str. 97, 1940, K 18.
K své velké dramatické básni Svatý Vojtěch napsal nyní Jaroslav Durych důstojný
pendant v prose. Je to životopis svatého Vojtěcha, vyprávěný tak, aby současný národ
nejen postřehl a pochopil, nýbrž takřka viděl, jak cesta svatého Vojtěcha, započatá na
takové výši, že byla obdarována mučednictvím, již mezi lidmi zde na zemi a mezi národy
byla vedena zásahy Prozřetelnosti, aby si náš národ také dobře uvědomil, jaká milost
byla a je mu dána v postavě tohoto velkého světce. Toto Durychovo dílo je tedy jednak
básnickou oslavou knížete, našeho biskupa, světce a mučedníka, jednak nutí čtenáře na
každém kroku, aby zpytoval a srovnával, což není obvyklé ani u kronikářů ani u hagiografů.
Jaroslav Durych vládne zde šťastným darem příměru, v kterém osvětlí se i nejchudší
události bohatým významem, takže skrze ně může velice konkrétně charakterisovat ať už
morální stav národa v té době anebo mocenské zájmy různých vladařů. A skoupé zprávy
starých kronik jako by tím více podněcovaly Jaroslava Durycha, aby z nich vyzískal co
nejvíce světla o tehdejších lidech, o způsobu jejich smýšlení a o čistotě jejich srdcí.
Tak jen jako na příklad upozorněme, jak ihned na počátku nám vylíčí Durych poměr
Boleslava I. k Otovi I. a k Jindřichu I. Jaký vliv má tento vztah na Slavníkovce a na
polského knížete Měčislava. Jak dovede vyčíst, u kterého z těch panovníků promlouvá
v lstivé přetvářce vzpupnost, pýcha, touha po moci a kdo vskutku řádně připravuje
dílo spravedlnosti a milosti na zemi, jehož korunou bývají světci. J e opravdu obdivuhodné, jak tímto postupem Durychovým nabyl na plnosti i na barvitosti obraz života
našeho národa v tom úseku dějinném, kdy vládli Boleslavové a kdy žil svatý Vojtěch.
»Asi v té době se v knížetství Slavníkově počal v životě kněžny Střezislavy květ purpurový a zlatý, jemuž při křtu bylo dáno jméno Vojtěch.« - Chvála a oslava světcova
života počíná takto prostě, avšak s plnou básnickou účinností Durychova slova. Epické
vypravování, v kterém se děje tato oslava, přibližuje nám velice výstižně onu křižovatku,
na které stál v dramatickém sváru český národ desátého století sám se sebou, se sousedy
i s nebem. Z této křižovatky obdivuhodným řízením Božím vzešel mučednický květ
Vojtěchův. Těmi křižovatkami se staly boje pohanské tvrdošíjnosti a pýchy se zákonem
spravedlnosti a lásky, moc panovničí a právo Církve. Lstivá sebeláska s chtivostí po
moci, která se nezastavuje ani před útočištěm v chrámu. Na jedné straně mistři ve
lstivosti, na druhé straně veliké dary duchovní, knížecí přímost, oddanost pokoře a zanícení vpravdě apoštolské, které šlehalo vysoko nad obzory tehdejšího života.
Jestliže byl totiž oslaven ve svatém Václavovi křesťan, vladař, pečující o blaho
svého národa, a rytíř, vzývající svatého archanděla Michaela, je svatý Vojtěch oslaven
jako biskup, který střeží ducha křesťanského u svého stáda a nestrpí nespravedlnosti,
páchané na moci duchovní. Dostává-li se mu pak koruny mučednické, je to horoucí
duch apoštolský, který řeholí nejvyšších ctnosti posilněn, již žije jedině pro Krista,
v němž odpustil i svému národu. Vstoupil tedy do řady našich svatých patronů jako
mučedník, biskup a řeholník. A celý národ také se mu zavázal slavnou přísahou, když jej
toužil mít doma ve vlasti, že bude navždy odpírat pohanství, že bude věrný křesťanskému duchu a bude vždy hájit práva Církve. Svatý Vojtěch se stává tak ochráncem
moci duchovní, kulturní v české zemi a udává také směr a zákony duchovnímu růstu
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u nás. Jako kněz, muž stavu duchovního, přidružuje se k záchovnému dílu svatého
Václava, aby národ v něm nalezl povzbuzení, jak chválit Boha, k jehož oslavě dal
národu mohutné písně duchovní.
Durychovo první dílo Svatý Vojtěch je nyní bohužel těžko dosažitelné, neboť je
už dávno rozebráno. Nechť tedy toto dílo, které se čestně řadí k Pekařově studii Svatý
Václav, rozhojní v národě poznání a úctu k svatému Vojtěchovi.
Karel Vach

ze Š t í t n é h o
O hlavních myšlenkách díla Tomáše ze Štítného poučuje nás knížka Josefa
Jančíka »Tomáš ze Štítného, učitel života« (Akord v Brně 1940). Ježto právem
spatřuje vlastní význam Štítného se stanoviska theologického v jeho pracích mravoučných, rozčlenil si práci ve čtyři kapitoly (Poslední cíl člověka, Čiň dobro, Varuj se
zlého, Plň stavovské povinnosti), jejichž nadpisy vystihují velmi případně hlavní
okruh představ a myšlenek Štítného. Jančík nesleduje geneticky nauku Tomášovu, ani
nevyhledává jednotlivých jeho vzorů a předpokládá zajisté v duchu dosavadního
badání značnou závislost jeho na současné nebo starší literatuře mravoučné. Štítný
ovsem se učil na spisech církevních otců, scholastiků »zlaté doby« i současných vzorů,
překládal je a rozličné ve svých pracích obměňoval. Znal je částečně přímo, částečně
z různých sbírek (florilegií) patristických a scholastických. Zde ostatně literárně historické zkoumání nevyřklo poslední slovo. Důležitou otázkou jest, jak s těmito citáty
zacházel a co z nich ve svých pracích udělal. Pod tímto zorným úhlem vidí se mi na př.
jeho Knížky šestery vysoce původním dílem, nejen jak původnost chápal středověk,
(který ostatně neznal »původnost« v našem smyslu), nýbrž docela v duchu moderního
pojetí rozvrhu myšlenkové práce. Oporou tohoto zdánlivě odvážného tvrzení jest mi
nauka Štítného o stavech »trojího důstojenství« (duchovní, světští páni a obecný lid
dělný) a její pozoruhodné zdůvodnění: i když myšlenka »trojího lidu« byla obecným
přesvědčením středověku (u nás ji však potírá s velkou úporností Chelčický jako
»zařízení pohanské«), přece úplnost a důslednost, s jakou buduje tuto nauku Štítný,
nemá analogie v podobné literatuře, která mu mohla býti a snad i byla známá (Tomáš
Aquinský, Aegidius Romanus a j.). Vůbec celá tato otázka zasluhovala by podrobného
šetření. Práce Jančíkova, v níž často dává mluviti Štítnému přímo, jest velmi užitečná
a lze čekat, že vzbudí zájem o Štítného, na něhož se v poslední době neprávem zapomíná.
R. H.

O p a n o v á n í c í s a ř e K a r l a IV.
Z kroniky Beneše Krabice z Weitmile vydal v překladu F. M. Bartoš podstatnou
její část, líčící »Panování císaře Karla IV.« (Pokrok v Praze 1940). Sahá od roku 1346
až do r. 1374, neboť následujícího roku kronikář zemřel. Nyní, když máme v novém
vydání Vlastní životopis Karla IV. (v překladu Pavlově a s úvodem Chaloupeckého),
jest tento překlad z kroniky Benešovy vítán, poněvadž navazuje tam, kde autobiografie končí, a tak se čtenář může seznámiti bezprostředně s vrcholným obdobím vlády
Karlovy. Beneš klade zvláštní důraz na církevní události, zakládání klášterů a stavění
kostelů - po té stránce doplňuje často velmi užitečně poznatky z materiálu listinného,
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jehož se dochovalo hojně. Třebas Beneš nebyl dějepiscem, jakého potřeboval Karel
(nebyl takovým ostatně ani Marignoli ani Pulkava), zasluhuje pozornosti jeho vážnost a otevřenost, s níž tento jinak nepochybně loyální kanovník svatovítský a správce
stavby katedrály vypisuje pamětihodné příběhy za vlády Karlovy. To nutno zvláště
vyzdvihnouti, neboť Beneš, i když zůstává technicky průměrným letopiscem středověkým, svou snahou po objektivnosti a smyslem pro meze každé oddanosti a patriotismu naplňuje již rozličně mravní příkaz skutečného historika.
Překladu prostého vypravování Benešova předeslal Bartoš stručný úvod o životě
kronikářově a jeho dílu.
R. H.

R o m á n české vesnice
Jan K n o b : Z plamenů roste. - Vydala Novina v Praze, Hlasy země, str. 270,
1940, K 25.—.
Z plamenů roste líčí prvé dvacetiletí na české vesnici Doubnici na Jičínsku
po, roce osmačtyřicátém. Tam svoboda rozvázala v bohatých sedlácích dosud krocenou
ctižádost a poživačnost. Je rozvázáno přátelství, udržované po několik generací, mezi
nejbohatšími sedláky, rychtářem Danielem Samohrdem, Martinem Bortem a Rašínem.
Martin Bort si vyvzdoroval krásnou nevěstu Anežku Plesarovu, pro kterou se dal na
vojnu Rašín. Anežka však dává Bortovi najevo, že jej nemiluje, a Bort se domáhá mezi
vesničany získat rychtářství po Samohrdovi. Sedláci s ním sice popíjejí, ale zvolí opět
Samohrda rychtářem. Bort chátrá a za větrné noci v duševní depresi zapaluje svůj grunt.
Celá dřevená ves až na faru a kostel vyhoří. Touto ranou sedláci, zadlužení svým bývalým nevázaným životem, nalézají cestu sami k sobě, obnovuje se bývalá přátelská pospolitost mezi nimi, a vedeni rozvážným rychtářem Samohrdem, vybudují si nový domov,
očištěný od jejich pýchy. Martin Bort si vzal život. Bortův statek připadl obci, když zaplatila jeho směnky. Rašín po rakousko-pruské válce se vrátil domů, a ožebračený se
shledává s Anežkou Plesarovou, která utekla z Doubnice a žila u vesnické žebračky.
Z Knobova vypravování zaujme především, jak hluboko proniká k svým postavám.
Je zde Martin Bort, ctižádostivec, který pro vnitřní rozlomenost a nevázanost stále více
propadá zlu, a rychtář Daniel Samohrd, jehož rozvážná moudrost se nedává nijak časem
vychýlit, ba naopak sílí se a kalí překážkami do čisté, mužné tvrdosti. Nelze také pominout postavu starého děkana, který nechápe běh nové doby, a kaplana Zacha, který
zase touží lidu přiblížit Boha a vlast, nenalézá však dříve cestu k lidu než teprve za
požáru. S epickou zkratkou nejlépe ještě je podána postava anarchistického milovníka
svobody Pluhaře, jehož přerod je typicky vystižen.
Ostatním postavám právě Knobovo etické zaměření prosy ubralo na básnické výraznosti. Epika je plod pravého básnického pathosu, který prýští ze zákonnitosti slova
a činu, z bohatosti podob a barev věcí, z radostí lidského srdce, které se naplnilo vůlí
řádně zvládnouti skutečnost. A takové epice je každý záměr nebásnický jen rušivou mlžinou. Být básníkem znamená zvládnout skutečnost v nové podobě a nikoliv ji snad napravovat, poučovat anebo povzbuzovat.
Vch.
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Růžová zahrádka
Tomáš K e m p e n s k ý : Růžová zahrádka. - Přeložil Emanuel Hauner, vydal Ladislav Kuncíř v Praze 1940, str. 56.
Tomáš Kempenský (1380-1471) je z prvých autorů, který byl v českém národě
velice často tištěn hned po vynalezení knihtisku. Bylo to přirozeně jeho »Následování
Krista«, které se teší u nás stále pozornosti. Nyní dochází i na menší jeho mystické
spisy, z nichž Růžová zahrádka má místo zcela pozoruhodné.
Neboť Růžová zahrádka se snaží uvést čtenáře ze zmatků lidské porušené přirozenosti do ráje srdce. Činí tak slovem moudrého a láskyplného kontemplátora věcí božských
a lidských, aby na nich čtenáři vysvitlo světlo nadpřirozené, skrze které se uhosťuje pokoj
v lidech. Pro nás obdivuhodně vyniká především ta plnost nazírání všeho a onen dar
moudrého přátelství, které se čtenáři nabízí v jednotlivých kapitolách.
Dnes, kdy kriticky zkoumáme výsledky a cíle humanismu, můžeme právě poukázat
na tuto křesťanskou moudrost, jak znala v spravedlnosti a lásce Boží řádně vidět místo
člověkovo, změřit jeho hodnotu a vážit si všeho, co jej přivádí k spáse. Bez nadsázky
lze říci, že jen v této křesťanské moudrosti nacházíme jedině vřelý přátelský vztah od
bližního k bližnímu, neboť vše, co se zde děje, děje se v Kristu. A v tom také splňuje
tato pěkně vypravená knížka naši touhu.
Vch.

Kniha o konversích
Severin Lamping-O. F. M.: Ti, kdož nalezli pravdu. Přel. Jan Brechensbauer. Vydal
L. Kuncíř v Praze 1939. Cena 48 K.
V Kuncířově sbírce Ver Sacrum, přinášející vybrané knihy náboženského obsahu,
byla vydána nedávno cenná kniha františkána S. Lampinga. Kniha obsahuje odpovědi
konvertitů z 21 národů na otázku: Proč a jak jsem se stal katolíkem? Některé odpovědi
jsou delší, některé kratší, ale vždy jsou hluboce zajímavé jak se stanoviska čistě náboženského tak i kulturně-psychologického. Se stanoviska čistě náboženského proto, že
v těchto líčeních konversí máme dokument o živém a často zvláštním působení Boží
Prozřetelnosti na duše, na lidské mysli i lidská srdce. Pro věřícího katolíka je zde podán
přímo hmatatelný důkaz Kristovy lásky k Církvi, Jeho ustavičné pomoci a požehnání
apoštolským úsilím a modlitbami své Nevěsty. Pro náboženského historika a psychologa,
věřícího nebo nevěřícího, je zde také cenný materiál. Materiál o vlivu a vzájemném
zápasu různých náboženských učení a společností; o tom, jak jedna soustava vytlačuje
jinou, pomalu nabývá víc a víc půdy v lidské duši; o tom, jak po intelektuálně poznané
pravdě jedné z nich jsou přemáhány psychologické a jiné potíže, spojené s konversí, se
změnou náboženství, církve. Řekli jsme, že je to materiál cenný, neboť jde o osoby, které jsou vysoce postaveny jak v duchovním tak také v intelektuálním směru a někdy také v uměleckém (Chesterton, Claudel, Jammes). V jejich líčení cítí se hluboká
opravdovost - přímo by se chtělo, aby u každého věřícího a vždy k náboženským otázkám byl takový vážný postoj jako u těchto konvertitů. Víme, že psychologicky je to těžko,
vždy tak živě cítit důležitost a velikost náboženských pravd a realit. Přece však po pročtění těchto zpovědí - protože skutečně tato líčení jsou malými zpověďmi sv. Augustina zůstává v duši jakýsi smutek, že v našem náboženském životě leckdy možno viděti jakousi
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povrchnost, ochablost a nečitelnost k duchovním otázkám, k pravdám a závazkům naší
víry, k potřebám a voláním naší Církve.
Tím spíše, je-li to v dobách individuálního nebo národního života, kdy by se mel
projeviti více duch pokání, duch tělesného i duševního sebezáporu, duch modlitby a obětavosti. Proto možno od srdce doporučit katolickým inteligentům knihu Lampingovu. Ne
k pročtení, nýbrž ke čtení. Může pro leckoho znamenati duchovní osvěžení, rosu shůry
pro rozdmýchání a větší oživení náboženského ducha.
Ještě dvě poznámky podřadného významu. I když souhlasíme v podstatě s autorem
v tom, jak odůvodňuje výběr konvertitů, a když již předem odpovídá na možnou námitku: »Ten neb onen byl by tam ještě patřil,« přece považujeme za vhodné zde uvésti
jedno přání. Ne o zařadění jeste toho či jiného významného konvertity, spisovatele nebo
učence, nýbrž o zastoupení celé jedné veliké náboženské skupiny: v knize jsou zastoupeni
konvertité z pravoslaví, z luteránství, anglikánství, z budhismu, konfucionismu, japonského Šintoismu, tedy ze všech velikých náboženských skupin až na - mohamedánství.
Kdyby autor byl přidal jeste konvertity z mohamedánství, kniha by obsahově velmi
získala.
Na 257. straně, v líčení knížete Dimitrije Galicina (»Dějiny vyvracejí státní církev«)
jest zmínka o mnohosvazkovém díle ruského jesuity - i když s neruským jménem - Pirlinga. Jelikož jde o základní práci, o vztah Ruska k Svaté Stolici, upozorňujeme, že název
tohoto díla není »Nejsvětější trůn v Rusku«, nýbrž »Svatá Stolice a Rusko.*)
Jan Kellner

Z p ě v u dar
Písňové bohatství, jež je svědkem a dokladem zpěvnosti našeho národa, nejen že
nebylo a není s dostatečnou důkladností a péčí sebráno a utříděno, nýbrž ani z toho, co
se podařilo zachytit a zapsat, není podstatná část publikována. Sbírky, dosud vydané,
byly dávno rozebrány a těžko dostupný, ať již jde o sbírku Rittersberkovu, Erbenovu,
SuŠilovu, Bartošovu. Teprve poslední doba k nim obrátila svůj zřetel a dočkali jsme se
alespoň nového vydání Erbenových písní a říkadel (nákladem Evropského literárního
klubu) a jejich nápěvů v harmonisaci J . P. M. Martinovského (v revisi Jindřicha Jindřicha vydalo nakladatelství Fr. A. Urbánek a synové). Sbírku SuŠilovu v novém vydání
slibuje nakladatelství Čin. Bohatý a patrně nezpracovaný materiál odpočívá v Ústavu pro
lidovou píseň. A není 'při tom nedostatek opravdových milovníků lidové písně, jak o tom
svědčí činnost třeba Jindřicha Jindřicha, Weise, Karla Plicky, J . N. Poláška, Ludvíka
Kuby a jiných.
JeŠtě hůře je na tom píseň zlidovělá, o niž vědecký zájem byl nepatrný. Společenský
zpěv, jímž žije česká společnost valnou část X I X . století a jenž může nést v pravém
slova smyslu název zpěvu národního, zůstal více méně zaklet ve zpěvnících, povahy
a hodnoty co nejrůznorodější, ve zpěvnících známých i neznámých, zapadlých i nezvěstných, jichž se dá napočítat na dvě stovky. Letošní rok konečně obrátil zvýšenou a zaslouženou pozornost k tomuto zpěvnímu odkazu naší minulosti.
Český národní zpěvník, který pro nakladatelství Melantrich zpracovali a uspořádali
*) Ve francouzském originále »Le Saint-Siége et la Russie«, v ruském překladě
»Svjatejšij Prestol i Rossia«.
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dva mladí badatelé, Bedřich Václavek a Robert Smetana (str. 446, cena 80 K ) , se objevil
jako naléhavá a důležitá pomůcka pro orientaci v písni české společnosti X I X . století.
Značný kus práce vykonali již dříve svým rozborem a výborem písní kramářských. Ke
svému Českému národnímu zpěvníku prozkoumali 160 společenských zpěvníků z let
1848—1935 a svůj badatelský postup založili na rozšířenosti písní, nikoliv na jejich
množství. Obliba těchto písní pak rozhodla o jejich zařadění do výboru 190 písní s melodiemi a celými texty. Zjistili, že z 5107 písní, vyskytujících se v těchto zpěvnících, pouze
250 se jich octlo ve více než deseti zpěvnících. Český společenský zpěv X I X . století čerpal
nejen z písní kramářských a lidových, nýbrž značnou měrou z písní umělých a písní
společenských v širším slova smyslu, t. j. písní, vytvořených českým měšťanstvem a zkolektivnělých v městských vrstvách. Souvisí totiž vznik a rozkvět společenského zpěvu
českého v minulém století s celkovým sociálním a politickým vývojem našeho národa
v té době. Většina těchto písní vznikla v letech 1830—1848, kdy zpěv, jako nejspolečenštější druh hudby, byl nositelem a udržovatelem národního vědomí. Metternichovská
reakce nedovolila ovšem publikaci těchto písní, které se objevují teprve po r. 1848. Pokud
přejímá městská společnost píseň lidovou, přejímá ji již v době vymírající lidové zpěvnosti, oživuje ji svými zpěvníky a vrací ji opět venkovskému lidu, kde tyto zpěvníky
postupně zaujímají místo někdejších kramářských tisků. Zároveň s písní lidovou dostává
se do venkovské společnosti i píseň společnosti městské, která tu zlidovuje. Tak se
uzavřela pozoruhodná výměna kulturních statků mezi městem a venkovem. Rok 1848
znamená pro společenskou píseň obohacení o píseň politickou, o aktuální politickou
satiru, která je skládána na nápěvy lidové (Havlíčkova »Suselka«). Připomeňme si ještě,
že ve zmíněných letech- vznikly a znárodněly »Kde domov můj . . . « a »Moravo, Moravo . . .« Většina vlasteneckých písní děkuje této době za svůj vznik.
Vydavatelé zpěvníku při svém výběru a zařazování přihlíželi nikoliv k původnímu
znění té které písně, nýbrž k její formě, jak byla zpěvníky zaznamenána. Proto také neopravili věcné chyby těchto zpěvníků a přejali je i do svého výboru (tak píseň »U panského dvora« není původu lidového, nápěv složil J . Vašák, »Dívku ze mlejna« složil
V. J . Rosenkranc a nikoliv Aug. Hošek a pod.). Avšak tento Český národní zpěvník není
jenom výborem nejzpívanějších společenských písní, jejich historií a oceněním. Autoři
připojili ke své práci jednak podrobný soupis všech 160 společenských zpěvníků, a mimo
to abecední soupis všech písní, které se nalézají ve zpěvnících se současným udáním,
v kterém zpěvníků která píseň je obsažena. Tím ze své práce učinili důležitou výchozí
pomůcku pro všechny příští badatele, neboť tu po prvé utřídili materiál, do té doby
tímto způsobem nezpracovaný. Je tedy hodnota tohoto zpěvníku především vědecká.
Přes to i laik tu najde nejedno potěšení a poučení.
Pod názvem Zpěv českého obrození vydal v nakladatelství Českomoravský Kompas
Mirko Očadlík přehledně utříděný výbor textů, a soupisů melodií z let 1750—1866
(2. svazek sbírky Českého obrození, str. 216, cena 30 K ) . Po předchozí Jirátově »Lyrice
Českého obrození« dostalo se nám touto prací jistého doplňku Václavkova-Smetanova
»Českého národního zpěvníku«. Hledisko, jímž je tento výbor 89 textů (bohužel, jen
několika melodiemi provázených) pořízen, je vývoj hudební. Očadlík tu ukazuje, jak
obrozenská melodie, rodící se z duše lidu, vyzrává na tvar umělý a složitý. Zatím co česká
řeč zápasí ještě nejednou o svůj tvar, hudební mélos roste od vzorů klasických a operních,
laickou nápodobou umělého zpěvu zlidovuje umělý zpěv a prokazuje vůli po dosažení
nových slohových možností. K roztřídění materiálu zvolil Očadlík vhodně čtveré motto
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»Písně české« Jana z Hvězdy. Rozdělil tak písně na zpěvy duchovní, dětské a milostné,
společenské a vlastenecké. Záměrně končí citací Smetanových Braniborů a Libuše, neboť
»vývoj obrozenského zpěvu teprve dílem Smetanovým nachází plné uskutečnění své snahy
i své pravé myslenky«. Bohatý poznámkový materiál, snesený s velikou akribií a znalostí
věci, poslouží znamenitě důkladnějšímu Čtenáři. Několik reprodukcí Mánesových kreseb
a faksimile Škroupova rukopisu partitury písně »Kde domov můj . . . « činí ze svazku
úhlednou knížku.
Český zpěvník, který ípro Družstevní práci uspořádal Karel Plicka (str. 388, cena
65 K ) , je neobyčejně zdařilým výborem pěti set lidových písní Českých, moravských
a slezských. Prostá krása lidové melodie, umělecká hodnota písňových textů dovedou
vzrušit všechna srdce, která mají smysl pro bohatou tradici uměleckou našeho lidu.
Plickova vášeň pro národopis je známa. A je známa i jeho bohatá sběratelská činnost.
Dostalo-li se mu úkolu vybrat z obrovitého pokladu našich lidových písní pouze 500, byl
to úkol nejen Čestný, ale i neobyčejně obtížný. Plicka sám přiznává, jak se těžce rozhodoval,
když musil z užšího výběru asi 1200 písní vylučovat píseň za písní. Kriteriem mu byla umělecká hodnota nápěvu, neboť, jak správně poznamenává, ani nejlepší text nezachrání píseň
s nevýraznou melodií. A tak se nám jeho výborem dostalo skutečné kvintesence lidového
zpěvu, neboť jeho zkušenost, vkus i láska k lidové písni vedly jeho ruku neobyčejně
šťastně. Český zpěvník je skutečně malým pokladem, v němž je výtečně zachycen obraz
zpěvnosti nejen České, ale i moravskoslezské. I dobrý znalec lidové písně najde tu nejednu
mu neznámou, krásnou melodii. Řada písní z přírody, tak typických pro východní Moravu, vzácná skupina táhlých písní rovinných, většinou milostných a rekrutských, mnohotvárná skupina písní tanečních dávají nahlédnout do písňových typů, které jsou stále
vzácnější a vzácnější. Často opomíjené písně hanácké, valašské a lašské jsou tu bohatě
zastoupeny, není takřka kraje, aby tu nebyl zastoupen. Najdete tu písně baladické a koledy,
písně svatební i zbojnické. Plicka prošel většinu známých sbírek, od Sušilovy a Erbenovy
až k poslední Úlehlově, vybíral a třídil, připojoval ze svých zápisů. VŠude označil tempa,
dynamická i přednesová znaménka, takže jeho zpěvník má praktickou cenu a i svým účelným formátem vyhovuje autorovým intencím, aby lidová píseň prakticky oživla. V doslovu Plicka podal nejen charakteristiku lidové písně, rozbor jejích typů a způsob svého
výběru a třídění, nýbrž také pravidla, jak lidovou píseň zpívat. Jaromír Fiala pak připojil
soupis sborových úprav jednotlivých písní, který dobře poslouží zpěváckým spolkům
a společnostem. Spolu s Českým národním zpěvníkem (Václavek-Smetana) podává Plickův
Český zpěvník hutný a výstižný obraz české zpěvnosti.
Valaské pěsničky (nákladem Knihovny Milotického hospodáře), jichž dosud vyšly
2 díly, podávají péčí Jana N. Poláška a Arnošta Kubeši tři sta valašských písní, pořízených většinou z vlastních zápisů obou autorů. Zapsané nápěvy jsou opatřeny tempem,
dynamickými i agogickými znaménky, údajem místa i jména zpěváka. Připojeny jsou
úplné texty, v dialektu, takže sbírka snese měřítko vědecké. Oba díly jsou opatřeny úvody
o valašské lidové písni, nástrojové hudbě, zpěvácích i osudech valašských písní. Podle
autorů zpěvnost valašská dosud nevyhasla a nové písně stále ještě vznikají. Nelze dost
ocenit práci obou sběratelů a těch, kteří umožnili vydání těchto písní, a to tím spíše, dovídáme-li se z úvodu, že Polášek svého času odevzdal Ústavu pro lidovou píseň v Brně
500 písní, které dosud nebyly publikovány. Ukazuje se, že všechny neoficielní cesty vedou
- alespoň v oboru lidové písně - rychleji k cíli než zájem kruhů oficiálních a vlastně odpovědných. Jak ukazují množící se edice našeho písňového bohatství, »zpěvu dar všech
srdcí vroucích« přece jen bude včas zachován.
Jan Rey
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K n i h a ód, p o c t ě n á u z n á n í m z e m ě

České

VÁCLAV R E N Č

Trojzpěvy
Hlasy tisku o knize:
„Je to nový, široce tekoucí verš zvláštní hudebnosti a výrazné síly obrazné, přiřadující se k ódickému
výrazu Jar. Vrchlického, Svat. Čecha a Ot. Březiny. Ze všech těch ód, ze všech těch vztahů, z celého
toho postoje k světu a nejvyšším pomyslům života, z celé té převeliké úcty k tvaru básnickému a jeho
plnosti („...pro ptactvo slov hledám potravu zimou..." ) staví si básník, opuštěn v hlukotu lidském
„přetichý dům". Je to dům, v němž bytuje skutečná poesie
Jan V. Sedlák ve
„Venkově".
„Básník odvrhuje s mužnou jistotou zbabělé nářky a svazuje slova díků za utrpěné rány, slova odhodlání a naděje v modlitby, v nichž vysoko dozrává jeho umění, aby zbrunátnilo jako krásný a plný plod
v nejnovějším souboru třinácti ód „ T R O J Z P Ě V Y " .
F. Hrubín v čas, „Knihy a čtenáři

Obálku a frontispice nakreslil E. Frinta. Úprava arch. Břetislava Štorma. Stran 60.
Cena brož. K 19'—, Vyšlo v Knihách Řádu. Ž á d e j t e u v š e c h k n i h k u p c ů .
NAKLADATELSTVÍ

„VYŠEHRAD",

S.

S R . O., P R A H A II, V Á C L A V S K Á

UL.

12

Umělecké b o h a t s t v í našich zemí zachycují

Poklady národního umění
Sbírka monografií - průvodců s obrázky
Dosud vyšly tyto svazky:
Dr. A. Birnbaumová: Kostel sv. Ignáce v Praze
V. Vachsmannová: Loreta na Hradčanech
Dr. 2. Drobná: Karlův most
Dr. O. Blažíček: Náhrobek sv. Jana Nepomuckého
Dr. K. Guth: Rip
Dr. 2. Drobná: Farní chrám sv. Jakuba v Brně
Dr. O. Stefan: Klášter sázavský
Dr. A. Birnbaumová: Svatá Hora
Dr. A. Masarykova: Národní museum
Dr. E. Sedláčková: Klokoty u Tábora
Z. Kotíková: Pecka
Dr. A. Piffl: Proboštský kostel v Roudnici
Dr. Z. Drobná-. Předklášteří u Tišnova
Dr. J. Pěšina: Kaple sv. Václava v chrámu sv. Víta.
Cena jednoho svazku s 6 obrázky - pohlednicemi je K 5'—. D o s t a n e t e
NAKLADATELSTVÍ

u všech

knihkupců.

„ V Y Š E H R A D " , S. S R . O . V P R A Z E I I . V Á C L A V S K Á U L .

12

L e t o s v z á ř í u p l y n e 400 l e t o d
založení Tovaryšstva

Ježíšova

jehož význam pro nase duchovní
dějiny je veliký
Čtěte knihu

VÝBOR Z LISTŮ
A INSTRUKCÍ SVATÉHO
IGNÁCE Z LOYOLY
Kniha je překladem na slovo vzatého znalce

P. Jaroslava Ovečky S. J.
a osvětluje život i zásady
velkého světce a zakladatele řádu.
Vychází v „Podlahově knihovně naučných spisů".
Stran 352, cena brož. K 120*—, váz. v plátně K 145'—.
U všech knihkupců.
Nakladatelství „Vyšehrad", s. s r. o. v Praze II, Václavská 12

