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Dvě základní knihy Theodora Haeckera

CO J E

ČLOVĚK?

Hluboký a pronikavý filosof zamýšlí se v této knize nad
thematem, které je osudem a tíživou otázkou právě dnes,
kdy se lidem ztratila idea samotného člověka. Haecker
oživuje dnešním lidem jejich řečí a jejich myšlením křesťanskou ideu člověka jako obrazu Božího. Cena brož. K32'-

KŘESŤAN A DĚJINY
Tato kniha je jedním z děl fundamentálních, základních
pro náš věk. Oprošťuje pojem dějin od všeho nepravého
a pokřiveného, noří se až k posledním prvkům, tvořícím
historii a vyslovuje řečí nám blízkou a srozumitelnou

OBĚ DÍLA VYŠLA V K N I H Á C H
U

K N I H K U P C Ů

ŘÁDU
V Y Š E H R A D

Václav Renč
MONOLOG

LORENZIN

Noc, komnata Lorenzina - Lorenza

sama

Takové ticho... Je to ještě zem?
Takové ticho, nikdo nepřichází.
Že ani nářky nedolehnou sem!
Nejhlubší ticho za větrnou hrází.
Bylo to včera - před rokem - či nikdy,
co vzbouzelo se jaro v travinách?
Zít v neustálém krupobití křivdy,
jež rozběhlo se po všech krajinách!
V zrcadle vod se samy sobě smějí
stromy, jež toužily být zelené.
Živte se, stromy, živte beznadějí! Proč ale voláš na blesk, ještě ne!?
Proč zakrýváš si nahým loktem čelo?
Co před nicotou ti to pomůže?
Jako by ještě něco přijít mělo...
Ne, nepřijde. - Ne, přijít nemůže!
Ne, nesmí přijít! Vše je uzavřeno.
List, jenž se ani nerozvinul, z vad.
Ach, jsem tak slabá... Jsi tak slabá, ženo.
Teď kdyby svitlo slunce, umru snad.
Ach, umřít... Otče, vezmi si mě k sobě,
plísni mě, trestej - ale u mne buď!
Nenechávej mě samotnou v tom hrobě
a z mého bdění strašného mě vzbuď!
Prokleta buď má touha po štěstí,
jež každé huse bylo dáno darem!
Ach, jaká hanba, dát se unésti
lichotným větrem, oblaky a jarem!

Undina snila o lásce - Ten smích!
Otče, má strašná lásko jediná!
Když už tě stihl osud smrtelných,
proč neproměnils dceru na syna!
Teď obcházíš, teď strašíš, připomínáš,
jak by sám Bůh ti Mirenzu tvou bral!
Proč netrestáš? Proč aspoň neproklínáš
Ta tvář je němá jako duše skal.
Stůj, zůstaň se mnou, otevři ty oči!
Dívej se lip! Ne, já to nebyla,
kdo jako baba utek od díla! Pryč! Odejdi! A zavři zas ty oči!
Který to satan tě sem posílá!...
Maria Panno!... Netrestej mě hříšnou!
Já sama vyvolala otcův stín.
Rozraz tu moji kobku neprodyšnou,
v níž obludně se laskám s neštěstím.
Úradek tvůj to byl, ó věčný Pane,
že ve chvíli, kdy vzlétat chtěla jsem,
přikoval jsi mě k zemi pohrdané a přece je to zem, má rodná zem...
Zdá se mi, že už nejsem tolik sama.
Někdo tu dýchá. Tisícerý dech.
Hlavičky dětí hmatám pod rukama,
teplo se vlní v zadýchaných zdech.
Mí rodní! Jste tu, jako jsem zde já.
Hodina spánku sytí vaše těla.
Po prvé teprv kohout kokrhá,
ach, ještě spěte, já jsem za vás bděla.
Za oknem ráno sejdeme se zas,
já smutná, a vy ještě smutnější.
Ach, cítit, kterak trpí každý z vás útěcha zlá, a přece zkonejší...
Modlím se k tobě, Bože osude.

Dopřej mi síly státi tam, kde stojím!
Co nemohlo být, i co nebude,
jest u tebe, ty trváš nad obojím.
A děkuji ti, dobrý Bože můj,
že v životě, jenž ani nepatří mi,
dal jsi mi znáti tóny nejtiššími
na chvilku aspoň - stůj to teď co stůj jak sladký pokrm láska duši dá.
Je to přec láska, co jsem cítila,
když Francesco mi v slzách tiskl dlaň.
Co nyní dělá? Ve starostech dřímá. Hanba mu rudě tančí před očima!
Kéž přejde v slávu pod rukama mýma.
Můj dobrý Bože - pomodlím se zaň...
Z renaissanční tragedie Mirenza

František Bíbus
DENICE

VÍTĚZNÁ

I ten čas na konec přešel. Večerní mlhy dotíraly na naše město
ještě pachem spálenišť, ale od Hůrky k Chlumu se už jasnilo a Orlice
častěji ukazovala své zarostlé břehy.
»Bohu díky, je-li to všechno už za námi!« říkal si kněz Jan Brojíř
a jeho bílá hlava při tom nedůvěřivě klesala do ramenou. Není ještě
všem dnům konec!
A jednou zrána, když sám a sám kleče před oltářem v tichu rovnal
své počty a vzdával se stesků, rozšířily se jeho oči údivem: Naše Paní
Austecká se na něho dívala s obrazu vlídně, jako už dávno a dávno,
neskonale vlídně, avšak Její svatá tvář mu připadala bledší, vznešeně
jasná a plná milosti, to ano, neporušená, avšak přece jen nějak obestřená našedlým závojem... Ach ovšem, teď to viděl jasně; všechno je
z toho, že roucho Naší Paní nezáří tak jako dříve! Popel a dým, jímž
byl vyplněn všechen ten pekelný čas, ženoucí na město přepady, morové rány a ustavičné požáry, neušetřil ani takového roucha! V záhy3

bech pláště sedal prach cest, zvířených dusotem, který i v hrudích
ochablých probouzel děs rozechvívaje zemi. Bože můj, tak se na zemi
rozplížilo šero, šero...! Otec Jan smutně kýval hlavou...
Pak mu najednou svitlo v očích a tvář mu zalila sladká naděje.
Už druhý den se rozběhl od jednoho měšťana ke druhému a všude
kolem sebe vířil svým chvatem zvědavost a slídění.
»Ne, ne,« bylo ho slyšet v ulicích i na nároží, »hled'te si svých
stavů a štětce nechte malíři !« Půl dne tak schodil, postál tu a tam,
a večer už se všady vědělo, že soused Šklíba ráno zapřáhne a pojede
až do Prahy pro malíře, aby roucho Naší Paní pozvedl k výši Jejího
důstojenství. A vezme s sebou Mareše z rynku, protřelého světem
a znalého bezmála všech věcí, co se kdy mohou přihodit mezi lidmi.
Přivezli malíře. Krajky mu visely zpod rukávů, stříbrnou hůlkou
ťukal po dláždění a přezky se leskly na střevících, až oči přecházely.
Podlouhlý obličej, havraní vlas, tvář nezvykle snědá, oči temnější hluboké noci uprostřed lesa.
Dobrý kněz se zdaleka ukláněl, tiskna pravici k prsům, točil se
kolem něho, »Maestro« sem, »Maestro« tam; však už věděl od Mareše, že mistr je z italské školy, půl věku prožil v té zemi slunce
a more. Ó pane, to je člověk! Jdeš s ním kousek po Praze a za chvíli
si připadáš jiný než Mareš. Z oken se za tebou vyklánějí, kdekterý
klobouk před tebou dolů: To je jistě slavný žák tak slavného mistra!
Kněz včera pleskl Mareše po hubě, co se ale Maestra týkalo, schystal
nejlepší pokoj pro vzácného hosta.
Třetí den sňali obraz se stěny nad oltářem a těšili se, že to zítra
už budou vědět v Říčkách, Dobré Vodě, v Přívratu i Skuhrově, v Pastvinách, v Hlavné a - cožpak člověk všecko ví, kam se řeč za den donese! Ale šli opatrně, jen co noha nohu mine; slyšeli už, že dřevěná
deska pod povlakem barev a dukátového zlata důkladně seschla
a červotoč ji vyjedl, břímě však přece nebylo lehké lidem. Vždyť, Bože
můj, jaké břímě!
Maestro dal obraz postavit ve svém pokoji. Do večeře nechtěl být
rušen v důkladném zkoumání práce, na kterou přijel z Prahy.
»Podivno, otče,« otevřel pak ústa při posledním soustu. »Obraz je
v celku zachovalejší, než jsem očekával.«
Otec Jan šťastně kýval hlavou. Srdce mu zaplavila hřejivá útěcha,
rozlévala se mu žilami po celém těle. Nastavil rozzářenou tvář a očekával příval slov, jež by za něho pověděla vše, co je skryto uvnitř
a nemůže navrch. Jemu vždycky unikala osvobozující moc slova.
»Tvář vaší Záštity je svým způsobem sličná -, ačkoli provedení
4

v podrobnostech neukazuje na velikého umělce. Doufám,« odmlčel se
Maestro, »že se nijak nedotýkám vašeho citu. Víte, já jen co se týká
umělecké stránky, tvorby. Musím ovšem přiznat, že jsem v Itálii, ve
Španělích, ve Francii - i leckde jinde viděl půvabnější tváře, daleko
hodnější královny. To však jen tak mimochodem...«
Stařec svěsil hlavu. Hořké bylo před vznešeným hostem jeho zahanbení.
»Nu, v celku, jak říkám, sličná tvář,« poněkud se znova zadumal
Maestro. V zápětí mu však hladké čelo kolmo přeryly tři vrásky.
»Avšak úměrnost celého rozvržení ubohá. Ubohá, otče, promiňte
mi už, že se před vámi nevyjadřuji tak, jak by patřilo po zásluze. Hleďte, cožpak jste si nikdy nepovšiml těch shrbených zad, velikého života
- eh, vždyť je to košatý strom a ne panenské tělo Hvězdy Jitřní! - A ty
ruce! Per Dio, otče, to že jsou královské ruce? Těmahle byste mohli
kleče udržet ve stráni, třít len, obracet kopist v díži - odpusťte, ale
musím to říci, to jsou ruce, jaké sluší ještě tak děvečce -!«
»Oh, přestaňte !« vzkřikl ze svého hoře kněz Jan. Na čele mu vyvstával pot, ruce se mu chvěly. Dýchalo se těžko, jako by vzduch,
v němž stále ještě zněla všechna ta strašná slova, byl po okraj nebe
nasycen jedem z tlamy v hlavě potřené, pekelným pachem odvěkých
úkladů Její patě.
»Uklidněte se, prosím,« přesvědčoval mírně Maestro. »Nedotýkám
se nijak majestátu, před nímž se kořím v prach možná více než vy
sám. Ano, jen tam patří má slova, kde se objevil strašný - slyšíte mne,
otče? - strašný nevkus břídila, jemuž mám teď napravovat hlavu.
Ó, buďte bez obav, ukáži vám, jak je pracovati štětcem! Jedno vám
však musím při tom ještě říci: Barvy nejsou tak špatné, jak by se zdálo
na první pohled, já bych sice volil poněkud jinačí, ale budiž, mohou
zůstati. Předem vám však oznamuji, že na plášti je uvedu stůj co stůj
v soulad se stupnicí, které se až dosud umění, pravím umění, drželo
a bude držet! Podšití pláště provedu ve zlaté žluti! Spolehněte na mne,
že mu dopomohu k lesku, jaký patří na ramena Královny bez poskvrny !«
»Proč to?« zaúpěl nebohý strážce obrazu.
»Proč?« Maestro se ušklíbl, patře na knězovo zděšení. »Hm, myslil
jsem, že jste pochopil. Kdo maloval váš obraz? Máte o tom nějaký záznam v knihách? Víte jméno?«
»Ne, nevím...«
»Žádná škoda !« mávl rukou Maestro. »Podobné umění můžeme
klidně nechat tak. Je to hrozné, otče! Je mi, jako by mně někdo vrážel
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nůž do srdce, vzpomenu-li na to. Jak jen ten pošetilec přišel na myšlenku zaměnit barvu slunečního světla za zředěný purpur špatného
vína! Věděl jsem hned, co uslyším, když jsem se ptal po jméně. Znám
tyhle věci. Na mně však nemůžete chtít, abych se nepodepsal. Říkám
to předem; musíte vědět, že neumím pracovat jinak.«
Těžké chmury obklopily smutnou tvář Janovu. Tolik se těšil a takhle začíná promlouvat zklamání. Měl přece jen více uvážit svůj krok!
Dříve, než se rozhodl! Proč tolik zhaněl tkalcům ve městě jejich touhu, aby z nich ten nejdovednější, a vskutku malíř, Víšek, sám zbavil
prachu roucho jejich Královny!
Oběma rukama se musel opřít o stůl, vstávaje, aby šel zavřít kostel
a pak spat. Spát, ano spát by se chtělo člověku po všech těch dnech,
jimž, jak se zdá, stále ještě není konec...
V pokoji Maestro ještě chutnal z vína, kterého mu podali. Za
trpkým vzpomínáním nynějšího času se zvedl stesk po žáru poledního
slunce, prudkém a dalekém, jako zapadlá léta v jeho ohnivé přímořské zemi. Oh, vrací se k nim pořád, stále je cítit hořet v krvi a stále
má na jazyku palčivou chuť krve, kdykoli sejde s úst neustřeženo jméno Gemma. Ne, nikdy se nevzdá slunce, nikdy po něm nepřestane
volat a nikdy se nezbaví své touhy, Gemmy, sladké a utkvělé hluboko
jako rána otvírající srdce. Nikde, nikde, ani v této nevlídné zemi.
Jak o tom ví právě v tomto vyděděném a zapomenutém kraji! Přistoupil k oknu. Není vidět více než kopce a kopce. Zapadají do sebe,
překládají údol svými drsnými boky, les, stále a všude les a nad lesy
temný dech večera, nad nímž se zlověstně potulují mlhavé závany šera.
Člověka mrazí sirá země, kletá ve své tesknotě doteky chmurných mračen, jež se po hřbetu její ruky převalují zdlouhavým převažováním
drahného času. I slunce tu snad svítívá, ale jaké nízké, skoupé slunce!
Ó, té chuti nalitých hroznů ! Lahodné plody, slunce v nich vře a nasazuje bohatství jejich šťávy jiskření zlata, mdlou sladkost nocí nad
mořem! Tady? I chléb tu je černý z hlíny země, vzduch trpký, kraj
drsný. A lid? I toho si všiml cestou. Hranaté ženy, kostnaté babice,
záda ohnutá zrovna jako hřbety těch kopců nad těsnými doly, a jako
není jediného z nich bez temné rozlohy hlubokých lesů, na všech zádech je vidět od rána do večera přisedlá břemena v loktuších z tmavého modrého plátna, břemena, jež svažují ramena k tvrdé cestě a dech
Škrtí v uzlech na prsou. Věru, ta jejich Paní se snad narodila v nich...!
Maestro obrátil oči z okna k obrazu. Znova vraštil nechutí čelo
nad podšitím zvlněného pláště.
Pak sáhl k paletě, rozestřel žluté barvy a překryl kousek z pláště,
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otevřeného rubem pod levicí přitisknutou k prsům. V očích mu svitlo
spokojení. Ještě dále roztíral žhavý odlesk slunce.
Pojednou se mu štětec zastavil; vláčný tah ruky narazil na nepředvídaný hrot. Ach, souček, pomyslil Maestro, znova narážeje štětcem.
Dotkl se po třetí a k jeho nohám dopadl tvrdý předmět. Pod rukou se záhyb pláště otevřel temným otvorem, do něhož by mohl vložit
prst. Maestro přistoupil blíže k obrazu a podivil se. Jak nepochopitelně tu vrostl suk do dřeva, řezaného po déli!
Shýbl se k podlaze, a uchopiv vypadlý kousek obrazu, zvolna se narovnával ve hřbetě. Rukou potěžkával svůj souček, čelo chmuřil
a vrtěl hlavou: ten malý kousek dřeva byl těžký jako olovo! Lekl se,
nevěda ani proč, a bez ducha odkládal paletu na stolek a přistupoval
k oknu, aby lépe viděl.
Tvar mu je nějak povědomý, měl by znát tu věc, o nic větší než...
než..., nu ovšem, než malá trnka nebo v nejlepším případě bobule
z vinného hroznu...
Víc to nebylo, jistojistě ne víc než okamžik, co se probudil s vytřeštěnýma očima. Ve tmě, jež ho dusila, slyšel zřetelně své srdce,
vyplašené z bezpečí. Krev hlasitým šuměním narážela do spánků. Pomalu se z rozvířeného zmatku probíral k vědomí, že byl probuzen.
Ze ho probudil nějaký bolestný vzdech. Ještě jej slyšel znít v pokoji,
ještě teď jej v duchu slyšel, zrovna tak jak v tom nárazu chvíle, kdy
se spánek poplašně rozbřeskl do procitnutí.
Někdo tu zanaříkal.
A teď znova!
Hluboký vzdech táhle rozdělil prostor vyplněný tmou.
Ani se nepohnul. Údy mu ztuhly a hlava trčela v křeči divokého
přemítání, jež vršilo chvíli na chvíli, nenalézajíc východu. Spoléhal-li
aspoň trochu na smysly, stisknuté tlakem krve, nemohl zavrhnout neurčitý dojem, že bolestný vzdech vstoupil do tmy odněkud, kde stojí
obraz Naší Paní. Avšak směr dojmu se potácel, sám se zmítal v pochybnostech.
Potom se začaly zlehka otvírat dveře. Úzkým pruhem jimi vplývalo světlo svíce na svícnu v napřažené ruce. Nad ním se vsunula do
pokoje zespodu osvětlená bílá hlava s ostře řezanými rysy v knězově
tváři, pak se objevila hruď, zahalená v hrubé režné roucho, potom
konečně celá postava, vlekouc za sebou v otevřených dveřích zase jen
bezednou tmu.
Jan Brojíř byl všecek vzrušen ve tváři, tělo jakoby roztřeseno chla7

dem. Maestro si všiml, že se mu ruka chvěla, když stavěl svícen na
stolek, nevěda podle všeho nic o rozměrech věcí a o vzdálenostech
předmětů kolem na dosah ruky. Podivně rozšířené oči se od první
chvíle neustále upínaly k obrazu Naší Paní. V matné záři světla, pohlcovaného tmou dříve, než došlo ke stěně, na níž by se mohlo rozvětvit, prosvítala tvář Naší Paní stříbrem světla měsíčního. Podivno!
Čelo pod zlatou korunou zářilo ze tmy víc než líbezná denice na úsvitě,
líce se skvěly v běli slonové kosti. Jen oči, jindy hluboké studny milosti, skládaly svá objetí pod přivřenými víčky. Na těch tiše hovořila
bolest, celá hlava byla maličko nakloněna nazad.
To nejprve překvapilo Maestra, hledícího bez jediného dechnutí na
tvář Naší Paní. Pak v úžasu shledával, že se rám obrazu rozplynul
v neznámé oblasti prchlého času, plášť Naší Paní že splývá s ramenou
hladkými záhyby drahocenného roucha královnina, jehož lesk je živý,
živější než nejvěrnější představa, probuzená v upřených očích dotekem
živé ruky. Jako by tichý van přebíhal v záhybech šatu, pohrávaje jejich lahodným skladem, že se až vlnily na očích...
Když se kněz zastavil na dva kroky před Královnou tkadlecké chudoby a o jeho širokou hruď se opřelo světlo Její tváře, vracejíc se zpět
na odění Té, jež zastínila cheruby, zastavila se Maestrovi krev v žilách: Naše Paní zhluboka dýchala...
»Ty krvácíš, Paní !« vzkřikl náhle otec Jan a klesl na kolena. Třesoucí se rukou ukazoval na temnou skvrnu v zlatovém třpytu pláště;
prosakovala z ní kolem dokola barva zředěného purpuru Špatného
vína a napájela uvolněný záhyb.
Naše Paní přikývla tichým úsměvem. Byl to úsměv, že sám viděl,
jak se jím rozvlnily lány lnu na horách, žíznivé po modré obloze!
»Budr zticha, synu!« řekla, »ať nevzbudíš Děťátko !«
Otec se schoulil u Jejích nohou, tiskna si dlaně ke skráním, aby se
udržel ve vichru, jenž se zvedl za každým ze slov. Už po věky jich
člověk nezaslechl ve svém volání. Zplesal v naději a v plesu zřel, že
struny královských harf by drsně zaskřípěly rákosím, kdyby chtěly za
dechem Jejího hlasu, nejskvělejší brokát planoucích barev by se rozpadl svou vetchostí před jeho třpytem. Srdce se mu stápělo v jeho
nepostižitelném půvabu propadlé do víru nepoznané sladkosti.
»Ach, Paní,« vzchopil se v slzách, »jak bídně stojím před Tvou
tváří! Vždyť drahnou chvíli už slyším Tvůj stesk a zatím chutnám
jen z té blaženosti. Já mám slast všech slastí a Ty bolest...«
»Bolest -?«
»Ó, tolik přece mohu vědět, že bolí taková rána!«
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»Jinak vsak, než si myslíš. Byla to přece kule z uherské pistole -«
»Byla, byla, Paní, všichni to tu víme. Máš snad proto být u nás bez
pomoci za ránu, která byla a je záštitou všech našich ran? - Eh, odpusť, prosím, hloupému člověku, když mluví o pomoci; jsme už tak
zvyklí brát na všechno svůj loket. Matu se svou hlavou. Má Paní, řekni
sama, snad bude třeba ránu ovázat! Vyznám se trochu v těch věcech,
jen pověz, vzbudím Apolénu, zavolám děvečky, ať Ti pomohou -«
»Nikoho nebuď, nevolej k jedné z nich -«
»Krev je pořád živá! Hleď, Paní Naše, podržím tedy Děťátko!«
»Ne, ne, můj synu, nedám Je z ruky!«
»Neboj se, Paní, kostnatých rukou starcových! Vždyť víš, že Je
mám denně ve svých dlaních -«
»To je jiné než teď. Nech Je klidně odpočívat na mé ruce! Co ty
víš, jak mně je, mám-li Je u sebe!«
»Ale ránu je třeba opatřit -«
»Když nedáš jinak, učiň sám, co myslíš !«
»Jak, Paní? Já?«
Hlas se muži zlomil v hrdle. Všecek se třásl ve štkaní, jeho bílá
hlava klesla na prsa. Chvěl se jako list. Po chvíli rychle povstal a drobnými kroky dítěte vyběhl rovnou do síně. Vrátil se hned, nesa v rukou
své nejlepŠí roucho, bělostnou albu, bělejší než padlý sníh, a čistou
veskrze jak peruť holubicí. Hbitým rozmachem paží roztrhl přezné
plátno.
Pak znovu stanul bezradný...
Leč pohled na krev, tiše splývající po záhybu pláště, příliš krušil
nebohého starce. Přistoupil s hlavou sklopenou, rozepjal sponu a Šetrně pokládal plášť Královnin.
A bylo tam v té síni najednou, jako by noci spadl s beder temný
plášť ústraní a tmy, jako když na úsvitě se z ptačích hnízd v korunách
stromů vzepne příchod rána.
Tu Naše milá Paní mírně nadzvedla svou pravici, jíž dosud tiskla
Dítě k prsům.
»Dej pozor, synu, ať Je nevzbudíš !«
Srdce se chvělo otci v rukou nahé, zbodené milostí Té, jíž nesmí
člověk neuposlechnouti.
Ani nevěděl, jak uvolnil šat. Poznával však, že se tak stalo, neboť
si musel rukou zastřít oči...
V tu chvíli vzplálo nezměrné světlo, jasné tak, že i slunce by se
v něm ztratilo na obloze. Daleko zůstal den uprostřed poledne, stín
všechen zděšeně prchal, lesy se na kopcích rozezvučely a řeka zvonila
9

stříbrem, běžíc po kamenech, klasy se v polích rozkývaly útěchou, každý
květ hořel v nádherném rouchu barev a tak vřele se zdvíhal k obloze,
že dech tichl v sladké závrati. Cherubí křídla roztepala vzduch, na
jeho vlnách skřivan o závod se všemi hlasy v korunách stromů horo učně rozséval své chvály, motýli pjali žár země v rozevřených
křídlech, i cvrčci vylézali z děr se zvědavými hlavami, ryby na potocích
se ztišily při břehu utkvělé, laně, kolouši a srnky zvedli udivené oči,
nastražujíce v houští vyvýšené hlavy, datlové se vyšplhali na vršky
smrků a straky se žluvami natahovaly krky s větví nejvyšších.
A otec Jan, na rukou s pásem lněného plátna, zmítal se v nekonečném přívalu záře nad slunce jasnější. Za mladých dob, kdy sem
tam zíral do slunce, mu oči neslzely tolik jako teď. Měl převázat ránu,
kde ji však najdou oči osleplé? I padl na kolena, a ztrativ v proudu
slz svou chatrnou pamět nad Dítětem, jež spalo na ruce, otevřel ústa
ke chvále. Z prohlubně duše užaslé mu tryskal vrátký hlas, pokornou
myslí řadil slova v písni MAGNIFICAT...
Na všechny vrchy na den cesty kolem došel ten hlas a v oné chvíli
všechna němá tvář oživla řečí k Její chvále. A bylo tolik plesu na
zemi,- že bílá oblaka se zastavila v podivu, a ztrativši cestu v moři
oblohy, nakonec řadila se k zemi a chystala cestu Vzaté na nebe
Ráno vstal Maestro z lože, sotva svítalo. A nedivil se ani maličko,
když jeho barva zlatého podšití v plášti Naší Paní byla zbarvena, jak
bývá z ssedlé krve. Viděl pak, že jinak této Paní pláště nenamaluje,
i kdyby stokrát chtěl, aby zářilo sluncem jako v zemích nad mořem.
Když vešel do kostela ke mši, sklonil hlavu do sepjatých dlaní, vše
přemítaje. Neb viděl na své oči, že alba otce Jana na rozechvělém těle
starcově je mezi řasnatými záhyby roztržena, po celé její šíři chybí
pás...
Stalo se tak. A od té doby už nikdy malíř nemaloval královský
plášť, jenž vlaje nad krajem chmurným, nad hlubokým lesem kolem
dokola, nad řekou vinoucí své břehy v mlhách údolím, nad stráněmi,
kde chléb se rodí černý a do kamení zarostla tu trnka, již nejprve musí
sžehnout mráz, aby tvrdé bobule měly něco z chuti plodů země, kde
s břemeny v modrých loktuších na ohnutých zádech chodí s kopce do
kopce hranaté ženy, kostnaté babice s rukama, které udrží kleče ve
stráni, trou len a kopist obracejí v díži, nuže, s rukama, co sluší ještě
tak děvečce. Však když tu slunce vzkypí nad prorytou dlaní země, les
zvučí po kopcích a řeka zvoní stříbrem, tu v pravé poledne se klasy
v poli rozkývají útěchou a skřivan nad hlavou horoucným zpěvem roz1 0

sévá své chvály, motýli pnou v svých křídlech rozevřenou zemi a nedočkaví cvrčci vylézají z děr a kosi, žluvy, straky, zkrátka všechna němá
tvář se zastaví a čeká, že jí zase jazyk oživne řečí, z níž každé slovo,
každý zvuk a tón, vše od počátku do posledka, vše chválí Ji a velebí.
A chudí tkalci, malují-li obraz Naší Paní, hledíce srdcem víc než
neumělou rukou té písně o Záštitě skvělé, nad plátnem roztřeseni
kreslí Jí záda shrbená, veliký život, ne Hvězdu Jitřní, snad košatý
strom, jak řekl Maestro, prve než porozuměl.

Alexander Blok
ZIMA
Srdce, slyšíš
za sebou
tichých kroků plížení?
Srdce, vidíš:
kdos dal najednou
tajné znamení.
Kdo to? Tys to, tys to snad?
Vidím sníh se do tmy hnát.
Srpek luny zmrtvil mráz.
Ty to sestupuješ blíž?
Ty mne s sebou odvádíš?
Tebe, drahá, vidím zas?
S vánicemi sněhovými
vzletíme!
Za vodami mlhavými
shoříme!
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Ptáku sněžné chumelice,
kéž by mne jak tebe vznesla
ku výšinám křídla tvá!
Aby v letu s tebou klesla
v kruhu luny stříbřící se
do mé duše únava!
Aby horký oheň zimy
spálil šlehy plamennými
kříž, jenž výhružně se bělá
ku hvězdám se chtěje vznést!
Abych letěl jako střela
do propastí smutných hvězd!
Přel. Jaroslav Teichmann

Alexander Blok
BÁSEŇ
Jako v mlze, jako v světě
přízraků, jak v hlubině
čísi obraz divuplný...
(v restauračním kabinetě
o samotě při víně).
Chvíli nápěv rozteskněný
ze vzdálených sálu zněl stenu houslí mlžné vlny.
Vchází vítr a zjev ženy
z hloubky starých zrcadel.

Oči v oči zabořené,
prostor modře zářící.
Magdaleno! Magdaleno!
Z pouště horký van se žene
rozdouvaje hranici.
Skučí vichřice a sněží
za okenním hluchým sklem.
Půl života utraceno!
Za metelicí však leží
sluncem ozářená zem.
Rozřeš všechno utrpení,
muka nocí a dnů tíž,
všechny pohledy, jež tísní,
prosby, pomluvy a snění rozbij život můj jak číš,
aby v noci prohýřené
nestačilo k vášni sil,
aby při cikánské písni
oči strachem rozšířené
soumrak smrti zahalil.
Přel. Jaroslav Teichmann

Josef

Weinheber

BEZČASÍ
Tím mrazem spálen jsem.
Dobrý les chládek dává.
Rád chci být uvězněn.
Mou není jejich zem
a jiný žal mne rozleptává.
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Kos zpívat započal...
Před mnoha, mnoha lety.
Mým srdcem vítr vál.
Vše, co jsem v dětství ssál,
chci znovu zakoušeti.
Snad ještě pozdě není.
Opět mne matka tiskne.
Jak se čas rychle mění,
jen zde jsou zastavení A to jsou moje písně.
Kos k nebi vzhůru vzlét.
Má píseň větrem vane.
Vše je v ní, mračen let,
i tón, můj cit i vznět.
Jak se to shledáváme!
Já bloudil sem a tam,
pláč podemílá mne.
Slov svých už nepoznám,
jsem bez domova sám
u lidí z kamene.
Tam protrpěl jsem žal
dávného provinění.
Až Bůh se smiloval.
Kéž pro všechno by dal
mně lék svůj - zapomnění.
Přel. ]an Pilař

Jaroslav

Závada

POŠKINOVA

»Puškina nezničila ani chvála enthusiastů, ani chvalozpěvy kramářů, ani pádné a často spravedlivé útoky jeho protivníků« - tak hodnotí V. G. Bělinský umění svého velkého předchůdce. K tomuto umění se vrací i doba naše, jež v romantismu, renesanci nového uměleckého vnímání nachází nové výhledy a živné prameny. Nechceme-li vytvářet jen variace na romantická themata, zamysleme se nad několika
kriteriemi těchto velikých poutníků k branám neviditelna a zkoumejme jejich básnické logos i ethos ve formálním i duchovním zamíření.
Čím hlouběji se noříme do zřídel romantické inspirace, tím důkladněji jsme nuceni vymýtit veškerou náhodnost formální i duchovní.
Jaké protiklady jsou dosud v našich názorech na tvoření romantiků.
Romantická poesie nebyla vytržením nikam neobráceným, nebyla přinášena jen na perutích personifikované bohyně inspirace: byla plodem
intuice, studia a vytrvalého úsilí. Nechci však řešit tuto otázku, již
už Hegel vyřešil s definitivní platností, že nepřivolá inspirace ten, kdo
třeba po celé dny leží na květnaté louce a hledí na slunce, či se zase
přivádí do básnivé extase vínem. Chci dovodit, že to byla nadčasová
kriteria, jimž byli romantikové i Puškin věrní, jež učinila jejich umění
velikým. »Všechny parnaské sekty jsou pro mne stejné, neboť všechny
přinášejí své výhody i nevýhody. Což nemůže být pravý básník, který
by nebyl ani zkostnatělým klasikem, ani náruživým romantikem? Což
musí forma a obřady stůj co stůj zotročovati literární svědomí ?« píše v roce 1827.
Puškinovy názory nejednou jako by předjímaly H. Bremonda,
pozdního zákonodárce čisté poesie, jež už za dob romantismu měla
větší mistry než sama »poésie pure« věku moderního. Jezerní škola
anglická, Coleridge, Wordsworth, němečtí estetikové Hegel a Schelling, z básníků Goethe a Schiller, jež Puškin všechny studoval, buďtež
příkladem.
»Cílem poesie je poesie,« píše Puškin v dopise V. A. Žukovskému
v roce 1825. Toto kriterion čisté poesie zasluhuje bližšího ohledání.
Puškinovo logos po stránce formální je jistě na většině stránek jeho
básnického díla bez kazu. Tu romantismus pokračuje v tradici klasicismu, z něhož vychází i Puškin, studující hlavně zákonodárce básnic15

kých hodnot sedmnáctého věku Boileaua: »Tout poème est brillant
de sa propre beauté.« každá báseň září svou vlastní krásou - říká
v »L'art poétique« (zpěv II, verš 139). Nestopujeme však filiaci esthetických kriterií klasicistických a romantických: kult formy v době romantismu byl promyšlen do takových podrobností, že formalistické
školy věku našeho jsou jen slabou odlikou theorií romantiků, z nichž
na příklad Hegel a Schelling promyslili nejen umění soudobé, ale
i klasické, renesanční, hudbu, stavitelství, sochařství, druhy umění slovesného, lyriku, funkci rýmů, metafor, metra, hudby hlásek, obsah lyriky, aktualisaci básnického slova... Puškin zajisté studoval, když ne
vždy přímo esthetické rozpravy Heglovy a Schellingovy, tu básnická
díla a rozpravy Schillerovy. »Zkusil všechny tóny, všechny souzvuky
i akordy své doby,« píše o něm Bělinský. Jaká je však summa jeho básnické zkušenosti ? »Půvab holé prostoty je nám ještě nesrozumitelný,
takže dokonce ještě i v próze se ucházíme o zvetšelé ozdoby a poesii,
osvobozenou od konvenčních ozdob básnických, ještě nechápeme,« doznává Puškin. Zde můžeme ukázat na nadčasovost této umělecké zkušenosti. Vyjádřil ji už vzpomenutý Boileau, vycházející z Propertia
a jeho »Ars poetica«, vyjádřil tuto pravdu i umělec moderní a jiného
uměleckého odvětví: A. Rodin. Prvý praví: »Le styl le moins noble
a pourtant sa noblesse« - i styl nejméně vznešený má svou vznešenost
(I. 80.), nebo na jiném místě: »souvant trop d'abondance appauvrit
la matière« - »často přemíra obrazů ochuzuje obsah«. A. Rodin doznává obdobnými větami totéž: Umělec, který chce buditi okázalost
svou kresbou, spisovatel, který chce dojít pochvaly svým slohem, ti se
podobají vojákům, pyšnícím se svou uniformou a zdráhajícím se jít
do boje, rolníku, který leští ustavičně rádlo pluhu, místo aby jím oral.
Dobrý sloh je jen takový, který soustředí všechnu pozornost čtenáře na
projednávaný předmět a vzbuzený cit. (Umění, str. 77.)
Puškin po formální stránce splňuje požadavek, vyznávaný všemi
velikými duchy i vzpomenutým Rodinem: technika je jen prostředkem,
nesmí být naprosto zanedbávána. Umělec, který ji zanedbává, nedosáhne nikdy svého cíle, totiž zobrazení svých citů a myšlenek. Puškin
svou prózou, epickými i lyrickými básněmi ukazuje dokonale, jakým
byl mistrem slova. Ať otevřeme jeho malá prozaická arcidíla, ať lyriku či epiku, všude si ověříme klasickou pravdu Boileauovu: dřív než
začnete psáti, naučte se mysliti. Jsou duchové, jejichž temné myšlenky
jsou zastřeny jakoby těžkým mrakem (I, 147). Puškin dozrává ke klasické reliefnosti slova a jeho věta o půvabu holé prostoty je hodna
umělce největšího. Chceme-li vésti jen přibližnou paralelu mezi poesií
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romantickou a »čistou«, najdeme jistě mnoho styčných bodů. Ať Puškin
vychází z Boileaua, jehož bedlivě studoval, nebo z jiného hodnotitele
formálních jistot, či ať přemítá nezávisle na nich, je veden neomylnou
intuicí, platnou nadčasově. Ovládá dokonale formu, ať je to »holá
prostota«, či básnická metafora ve vší polyfonické složitosti hudby hlásek a rýmů, caesur, otázek, zámlk. Jeho zaměření k čisté poesii je patrné: »Jste na omylu: v poesií prý není hlavní poesie. Co je tedy
hlavní? Próza?« (Govorjat, čto v stichach stichi ne glavnoje. Čto že
glavnoje? Próza? - v dopise L. S. Puškinu v březnu 1825.)
Romantické ethos je problém nadmíru složitý a obsáhlý. Duchové
této doby věděli, kam jejich slovo směřuje, znali jeho dynamickou
moc. Co píše Hegel o řeckém stavitelství, platí i pro poesii oné doby:
»řecké chrámy jsou nemyslitelné bez idey boha, jenž v nich přebývá«.
Puškinova poesie nehledá rovněž účelu sama v sobě. »Son silence est
une calamité publique« - její mlčení je obecným nešťěstím - píše v do-

pise A. A. Bestuževu v dubnu 1825.
A. S. Puškin nespěl ve svém umění k l'artpourl´artismu, jak mu
to vytýkali někteří současní ruští kritikové i starší generace, které ideu,
tendenčně zúženou, osvětlenou jen s jednoho úhlu pod skreslující čočkou, povyšovali nad vše ostatní. Umění Hercena a Pisarevského je už
dlouhá desítiletí jen předmětem kritiky sociologů, avšak jejich umělecká pravda je už překonána a nepůsobí svou bezprostředností. Puškinovo slovo mělo ethickou náplň daleko hlubší: jakkoliv stál stranou
všech básnických škol, nebyl bez duchovního programu - vytvářel svou
vlastní hierarchii hodnot, obecně platnou. Mohl jít větší díl své básnické dráhy s Byronem, přesto se však záhy od něho odpoutává, protože tuší, že anglický lord působí na duchovní sféru svým »geniálním
poblouzením«, jak jeho vliv oceňuje N. V. Gogol. Puškin se od Byrona odpoutává a studuje Shakespeara, jenž je učitel nad jiné plodný,
protože to, co je v romantismu největšího a věčně platného, to nese
stopy tohoto genia. Puškin jasnozřivě vytušuje velikost jednoho a problematičnost druhého. Následující citáty se dotýkají umění dramatického, jehož zákony Puškin tušil zrovna tak bezpečně a neomylně
jako zákony veliké prózy a lyriky. V dopise N. N. Rajevskému (září
1825) píše doslova: »Pravděpodobnost situace a pravdivá řeč - to
jsou pravé zákony tragedie. Nečetl jsem ani Calderona, ani Vegy, ale
jaký duch je Shakespeare. Nemohu se vzpamatovat. Jak je před ním
nepatrný tragik Byron, ten Byron, který dovedl postihnout jen jeden
charakter (ženy nemají charakteru, jen v mládí mají vášně, a ty se
Řád VII. 2.
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lehce zobrazují). Tento Byron rozdělil mezi své hrdiny ty a ony rysy
vlastního charakteru: jednomu dal svou hrdost, druhému - svou nenávist, třetímu - svou melancholii, atd. - a tak z jednoho charakteru
plného, mračného a energického - vytvořil množství charakterů nicotných«
Puškin dobře vytušil i nutnost aktualisace scénické řeči a nikterak
nesledoval duchy druhotné, kteří v dobovém, zanícení užívali slovních
i obrazových klišé.
»Shakespeare se nebál kompromitovat jednající osoby a nechal je
mluvit s bezprostřední životností, protože věděl, že v pravou chvíli
a na pravém místě naleznou jazyk odpovídající svému charakteru.«
Přemítáme-li, z kterých částí Puškinova díla vyvozovali někteří
ruští kritikové uměleckou výlučnost a l´artpourl´artismus, tu takové
stránky marně hledáme. Mohli je nalézat jen ti, kdož od dob Někrasova, Pisareva, Hercena si zvykli v díle nalézat obnaženou zlobu dne,
suchou přímočarost, utilitaristickou tendenčnost. V ruském umění
možno v tomto ohledu stopovat dvě řady umělců: jedněm umění bylo
největším postulátem, ethos bez adekvátního formálního ztvárnění jim
nebyl opravdovým uměleckým projevem; tuto řadu zahajuje Puškin,
na něhož navazuje Gogol, na oba pak Dostojevský a Tolstoj. Druhá
řada podceňuje slovo a jeho formální funkci, usiluje jen o tendenci;
patří k ní vzpomenutý už Hercen a ostatní, na něž navazuje část porevoluční generace, jež prohlašovala, že »umění přestane být uměními Z této sféry vycházejí hlasy o umělecké výlučnosti Puškina, jenž
praví jasně a nejdvojsmyslně: mlčení poesie je obecným neštěstím.
Tvůrce takové šíře a synthesy, jehož logos prošlo výhní úvah metafysických, náboženských, národních, sociálních, historických, nemůže
být hodnocen s hledisk tak úzkých.
Paralela mezi »poésie pure« a uměním Puškinovým může být vedena jen k určitým předělům, protože romantické »slovo« má dimense
daleko rozsáhlejší. Bremondovy theorie váží irradiaci básnického slova,
aniž při tom hodnotí ethos. »Poésie pure« nad tímto problémem dost
jasně nepřemítala, spokojovala se nejčastěji hledáním nedefinovatelné
čisté krásy a ideu - aspoň u Bremonda - bylo nutno hledat v blízkosti
slova »prière«. Romantická poesie však zná ethos, staví jej nad čistou
krásu, při čemž ve všech tóninách nalézáme »čisté umění«, ať už tyto
tóniny byly laděny úzkostí a nadějí o byt národa, či vibrovaly metafysickou složitostí duše romantického tvůrce, nebo se zamýšlely nad dě1 8

jinným posláním lidu a celých národů, vážily nitro jednotlivcovo
v jeho citových variacích.
I šíře a hloubka Puškinova je daleko složitější, než aby mohla být
měřena a vyčerpána paralelou mezi »čistým uměním« našeho desítiletí a poesií romantickou. Puškin vybudoval celou hierarchickou stupnici soudů, jistot: nikde není tendenční bez uměleckého umocnění,
nikde zas nesestupuje k formálním finesám bez adekvátní idey, k čemuž na jedné straně snadno mohly zavádět klasické i romantické formalistické theorie. Tím vyšší a statečnější je jeho skrytá filosofie,
v níž přesto vybudoval celý duchovní systém bez náhodných soudů,
nepodřídil symboliku básnického vidění a cítění panujícím myšlenkovým kodexům carské aristokracie a theokracie. Jeho báseň mohla
být »prière«, modlitba, mohla být zdobena všemi finesami klasicistického umění a romantické invence; je synthesou kladných prvků
směru toho i onoho, usiluje však nad to o osobité výhledy - jeho
symbolika cikána je ódou na svobodu a volnost jedince. Tuší irracionálno lidské podstaty, nejsou mu neznámy metafysické úzkosti jedince
i národa. V jeho umění vibrují a vyzařují všechny problémy jeho současnosti, avšak on svou dobu předjímá. Je ve své intuici neomylný ve světě patriarchálních, už dávno rozložených hodnot pravoslavněbyzantských mohl lehce dospět k scestným hypothesám jak v jazyce
a básnické formě, tak v samé duchovní orientaci - není však jednostranným soudcem a nasledovatelem světa byronského, ani protestantské
filosofie německé. Všude nastoluje bezpečné jistoty: tuší v krvavých
záblescích Robespierrů konec duchové anarchie a jeho ódy na volnost
evokují veliký zjev A. Chéniera, kráčejícího na popraviště s verši na
rtech. Nevytváří byronských skeptiků, ale typy naveskrz kladné: čtěme Oněgina, Borise Godunova, Povídky Bělkinovy. Tam všude s klasickou jednoduchostí se blíží k ruské podstatě, která nemusila být
opravována a měněna.
Byl zákonodárcem všech básnických jistot a ruská poesie, když
svou tradici budovala na Puškinovi, se po desítiletích nemusila
vracet a začínat znovu. V jeho tradici jsou všechny prvky veliké
poesie: logos i ethos. Odvěké lidské pravdy, o něž nutno vždy
usilovat a bojovat, absolutno bytí jedince a národa, to vše je zobrazeno ne pod skreslující čočkou, upřenou na jediný bod - ale každá
jeho povídka a báseň jako by byla částí nekonečné básně lidského osudu. Je v celé jeho tvorbě něco, co lze nazvat jedině slovem,
jež je často vyslovováno, jež však u Puškina má své nejvlastnější právo: postižení absolutna lidského bytí. Puškin znal moc básnického
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slova, věděl, kam jeho slovo míří - a on mu dával směr a náplň záměrně. A výslednicí jeho uměleckého zamíření je to, co moderní kritika nazývá »poésie pure« - čisté umění. U Puškina je jakoby samozřejmým požadavkem, citáty i rozbor díla nám dovodí, že ne mimoděčným, ale jasně uvědomovaným. Rozdíl je jen v tom, že »čistá
poesie« doby naší jako by si neuvědomovala, v kterých sférách možno
toto čisté umění hledat. Jako by se bála vyjít z jistých kruhů subtilních
představ, obrazů, myšlenkových světů. Puškin, jehož dílo nese pečeť:
»cílem poesie je poesie« postihuje nadčasové hodnoty, je umělcem ve
všech rozlohách - a dospívá k »čisté poesii« jak v lyrice, epice, tak
i prose a dramatu - ale proto, že zná i ethos, jež z něho dělá básníka
a věštce.

B Á S N Í K V I L É M ZÁVADA
Pokus o portret

Celá poesie Viléma Závady jest jako veliká krutá zpověď básníka a
člověka, vyznávajícího se až s jakousi kajícnickou posedlostí a zároveň
se zoufalou vzpurností ze své bídy, svého neklidu, své těžké, kalné
melancholie. Závada není básník chvíle a inspirace, snášející se volně
po křídlech citu a obraznosti, - úsilně dobývá těžký kov své poesie ze
soustředění celého svého bytí. Zůstává v podstatě stále pohroužen do
sebe, doluje do hloubky, přichází na nejspodnější společné vrstvy lidství - jest to hluboko se odehrávající drama člověka, na němž nejstrašlivější jest, že je v něm jediným hercem - člověk sám. Člověk osamocený, do samoty hnaný jako žíznící nemocný k prameni, neboť
nese v srdci ránu, ránu zasazenou životu smrtí. Čím hojit tuto ránu,
tak zákeřnou, tak panovačnou, tak pohlcující? A přece ona snad je
právě poselstvím toho tajemna, k němuž se člověk marně, slepě vzpíná, přece ona rozjítřuje, ale i odkrývá a pomáhá srdci z okoralosti
a zasutí. Jest krutým, sladkým údělem básníků těžkomyslných, lidí
ochromlých, poznamenaných tragickým pocitem života.

Pokusme se sledovat utváření tohoto novodobého tragického životního pocitu u básníka Viléma Závady. Ač dělí první knihu, Pani2 0

chidu, od poslední, Hradní věže, třináct let básnického života nepochybně intensivního, můžeme říci, že duchovní postoj básníkův se
v podstatě nezměnil. Nezměnila se jeho rozpolcenost, vždy znovu obnovovaná, trvá stav vnitřního rozjitřeni, vždy znovu se láme dočasný
klid do hořkých nejistot, vždy znovu jas je pohlcován tmou. Tím nám
ovšem může být leda potvrzována Závadova opravdovost, jež si nikterak nenadchází svou nesnadnou cestu, jež si naopak těžce, i s několikerými návraty, dobývá poctivý krok vpřed. Přesto, že celá Závadova
poesie roste právě z tragického pocitu života, v němž naděje a víra
má paradoxně za předpoklad zoufalství a úzkost, a v němž láska je
zažehována bolestí, a přesto tedy, že každý klad je v této poesii vázán
přímým dramatickým vztahem k svému protikladu, k záporu (a zápor
je zde prius, proti němuž se člověk svým kladem brání), přece básnickým vývojem v čase dochází u Závady - v mezích, uvnitř tohoto
dramatického protikladného vztahu - k jakémusi vyrovnávání častým
a opětným střetnutím, k jakémusi úplnějšímu, byť stále dočasnému
prolínání tmy negace a jasu kladu, za něhož jas prosvětluje temnoty
a překonává je. V tom, jak sílí, zintensivňuje se světelný zdroj srdce
člověkova, jak je schopen podrobovati si, asimilovati zhoubnou, rozkladnou moc temnot a jak je schopen dobývati si svobodného, čistého
prostoru, v tom vizme »básnický vývoj« Závadův.
Dosavadní básnická žeň Závadova není poměrně rozsáhlá - čtyři
knihy - ale nehledě k tomu, že poesie se neměří na lokte, ale váží těžké víno poesie Závadový zraje déle než které jiné u nás. A vedle
toho je Závada umělec nejvýš svědomitý, první dojem z jeho veršů
nesmí mýlit, je vpravdě i dělník verše, v tom smyslu, jak pracuje
o jiné, vyšší harmonii. Krása jeho formy je v uskutečnění principu vyšší
záměrnosti výrazové, jinak řečeno, v Závadově veršové formě můžeme
spatřovati vědomý a jediné přiměřený umělecký prostředek, opodstatněný i esteticky svou účelností. Daná forma Závadovy poesie jest jejím bytostným, neoddělitelným výsledným znakem, proto chceme i k ní
přihlédnout v tomto pokusu o portret Závadův.
Sbírka Panichida, vydaná r. 1927, je v svém celku první a nejmocnější erupcí temné lávy sebezhnusení a nihilismu, ohlašující základní proměnu naší poesie v příštích letech. Pocitu rozkladu všech
hodnot, pocitu světa, podkopaného marností a nicotou a nesmyslností
existence člověka dal tehdy Závada výraz nejvýslovnější, nejzřetelnější
a nejsugestivnější. Smysl této poesie je již odchylný, těží však ještě
z půdy předchozího útvaru emocionality - dadaistické. Zde je to zvrá2 1

cená slast zoufalství, mdloby, rozvratu, opiové vytržení drásavé melancholie.
Tuto sžíravou trudnomyslnost zjevují hlavně dvě větší básně sbírky, cyklická » Z románu« a »Panichida«. I ostatní však, třebas ne tak
vysloveně, jsou trpkým vyznáním: bludnosti a proradnosti subjektivismu, hořce sebeironické malomyslnosti. Než promluvíme o obou
zmíněných básních, upozorněme na základní fakt Závadovy poesie,
již od počátku zřetelný, a tedy již i zde, v Panichidě. Jak jsme již naznačili, Závada je dualisticky rozpolcen: negace, malověrnost, zoufalost jej strhuje, on sám se však obranně vzpíná ke kladnému principu
bytí a lásky. Proto se u Závady střídají a protínají stavy vyprahlosti
a dusného zemdlení se stavy, kdy je pln vlahé něhy, opojen jasem
a hudbou. Tyto vzácné stavy, ne vždy samostatné a skutečné, často
ohrožené naprostým zvratem, jsou zde arci vázány ještě okolnostmi
vnějšími, na př. přírodní náladou, v básni Rodná země:
...V modravé ohradě hor
Nemohu jiti.
pokojně jen kopečky se pasou. Milostí zalklý se zmítám, se zmítám.

Básník temně vášnivé obraznosti, krutě a drásavě se zatínající do
reality, je schopen i jemně zářivého, čiročirého obrazu. Svět má pro
něho dvojí - touž, janusovskou tvář. Jinde na př., vzdav se skličujícího
vědění, vidí dočasně svět a život v divukrásné svěžesti, v zářící a sladké
radosti bytí. Touží po krajině mírné, vlídné záře, melodického azuru.
Chtěl by se »vznášeti jako lehounká, přelehounká pára«, zatím co padá
»jak rzivé zrno ke dnu«.
Velmi charakteristická je pro Závadu také jeho ustavičná pochybovačná sebeanalysa a sebekritika, rozdrásávající a podrývající v zápětí
všechen vznět, každé utkvění.
Cyklické pásmo » Z románu« je obrazem pustoty a rozvrácenosti
poválečného světa, který si hnusí sebe sama, jsa nemocen z přesycení
a zároveň z pocitu beznadějného hladu po něčem, co bylo ztraceno.
Odsuta stavidla boha, zákonů,
že život se roztekl do šíře a vyschl na místě?

Jsou to zážehy až hrůzně škodolibého vidění zkázy a zpuštění,
je to výraz resignace, jež se již sama sobě vysmívá, měníc se ve vyhledávané vychutnávání rozkladu. Typ znaveného moderního člověka,
rozežraného smutkem nad sebou samým, je symbolisován postavou
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šaška,
od jehož zemdleně mudrujícího monologu nad smrtí, která vysvobodila z muk spleenu jeho velitelku, přejde básník k vlastnímu
monologu vnitřnímu.
Nemám důvodu nevěřit, ale je mi to lhostejné...

praví šašek. To je nejhroznější, nejzhoubnější, to je prokletí, nemůžeme-li ani zaplakat, zalitovat.
...neb kdo lítost pocítí

boha ucítí

Hrozný je strach z hranic lidského bytí, strašlivá je slepota cest,
jež nikam nevedou, člověk, jeho láska, je »pahýl citlivý«, žalostný pozůstatek někdejší »něhy dětství«, neprostupné jsou nad ním »hradby
mraků«, jichž neprorazí hlavou, jen srdcem - jeho plamen však marně
šlehá do prázdna a ztravuje se. Je to opuštěnost a siroba člověka, žijícího jakoby v končinách podsvětních, kde smutek vědoucích pokrývá
rmutem všechny věci, z nichž vyprchal jas stvoření. Avšak vlastní zlo
a hrůza tohoto zoufalství je v tom, že nikdy neubíjí docela, že jako
prometheovský sup užírá duši stále se scelující a dorůstající - pro kořistnictví bolesti, duši i zvráceně se sytící zahnívajícím kalem vyvržení.
Jsi nezmarem, jenž čtvrcen dále žije,
jsi jedovatá moucha krásná, jez i z bahna tyje,
jsi básníkem, jenž vyhnanství své miluje
i tam, kde jiný umírá neb trpce žaluje.

A poznání, že vše je zpečetěno, bezvýchodné a nezměnitelné, přivádí k hořce cynickému »aspoň«: aspoň něco »moudře« vytěžiti z daných poměrů, zahrát si troufale, ironicky a napsat báseň.
Báseň »Panichida« s mottem »Pravdu, trpkou pravdu !« je soudem
nad člověkem z kořenů vytrženým, sobeckým a přízemně poživačným jeho štěstí, houstnoucí v uzavřeném zátiší, mění se v hnisání, jež zachvátí celou bytost. Obrazy hnusu a bídy, svou sžíravou, nenasytnou
démonií podivně přilákávají básníka.
Závadova obraznost, mocným gestem nazíravým utvářející jevy a
umocňující realitu, obraznost neostýchavě, prudce se vybíjející, velkoryse pathetická, obraznost sytě konkretní a naléhavě realistická, v logickém řádu bytující, svrchovaně dobývající v realitě, má kořeny expresionistické.
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Z vnitřní zákonitosti je u Závady v básních nejpříznačnějších verš
volný, rytmicky nepravidelný až k prozaičnosti. Závada brzdí lyrismus,
přivolí raději k drsnosti a zlozvuku, než by se dal svésti usilováním
o melodiku ke klamu. Jeho verše neznějí - jejich zadrhující rytmika,
téměř konstantní trochejský spád (teprve v poslední době, s postupnou melodisací, uplatňuje se více též spád iambický) - jsou však deformací, mající osobité funkční určení. Nesouměrnost rozměrů rýmovaných veršů velmi oslabuje také eufonickou hodnotu rýmu, jehož je
ostatně, alespoň v Panichidě, užíváno jen zcela příležitostně, často je
to jen velmi přibližný souzvuk bez jakéhokoliv pravidla v rozložení
ve strofách. Řekl bych, že jakousi vyšší rytmickou jednotkou je u Závady celý verš, umožňující svým volným tvarem zrychlení či zvolnění
tempa, což se stává vhodným výrazovým prostředkem vyšší funkčnosti.
Proti střídmě sevřené, ostře výrazné Panichidě působí Siréna, o pět
let později vydaná (1932), dojmem oslabeným, jaksi rozptýleným.
Intensita prožitku, jíž bylo dosaženo v Panichidě, není zde v celku
zvýšena, uvolňuje se naopak a jaksi hroutí nadměrným přepětím. Zde
se Závada místy stylisoval do postoje básníka prokletého, který již
poněkud těží ze své situace a vyjadřuje se už s jistou bravurou. Siréna
právě jen rozvádí, opětovně dokumentuje a interpretuje Panichidu,
duchovní postoj básníkův se v podstatě nemění. Je-li jen na jedné
straně negace a pocit marnosti ještě prudší, pathos ještě rozryvnější, je
rovněž na druhé straně sladké zkonejšení v srdci podmanivější a spontánnější.
Pozoruhodná jest však na Siréně veršová forma valné většiny
básní: je to verš rovněž uvolněný, adaptovaný pro uzavřený strofický
útvar, verš hojně rýmovaný (ovšem ani zde nemá rým, zhusta sdružený
a obkročný, plné hodnoty eufonické, vinou verše stále málo citlivého
rytmicky, nemelodického). Tímto veršem vytváří Závada obdobu k příslušnému současnému verši Nezvalovu, rovněž povzneseně, patheticky,
teskně intonovanému. I s onou charakteristickou přerývkou, půlící verš,
se u Závady setkáváme.
Mládí své jsem prosnil chodě kol továren
pod praporem kouře jenž zavál z koksáren

Vedle dobové aktualisace je to hlavně jakási harmonisace melancholie, mající znít hořce odevzdaně, verše se přelévají jako jednotvárné
vlny, tlumený obraz zaufalství.
V Siréně zachvacuje básníka opětovně a rozrývavě pocit marnosti,
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»vanitas vanitatum«. Je vybičováván žlučovitě až k zoufalé vzpouře,
odvrhuje všechno věření jako slabošskou fikci,
Mrštiv berličkami vztekle jsem je rozlámal
ať ve starém haraburdi leží navždy moje chůdy

a raději se prchle uzavírá do svého pustého vyhnanství. Je zlobná resignace onoho »Marně!« - také proto, že ví, že nikdy se neohradí
úplně, nikdy se neodpoutá. Sebedrásavý pasivism Závadův dostupuje
tu vrcholu: je to již jakási prchlivá, vzdorná, hrůzná mystika trpitelství, nenasytná vášeň, chtějící svému bytí jen pro trýzeň. Básník, extatik-sebetryznitel, volaje od bran pekelných, i pomoc světla takto vzývá
Zatni se teď do mne zase ty ó sekero světla

Je to vskutku zrůdné vegetování v dusné tmě osobního pekla. Jindy
se Závada symbolisuje sirým poutníkem v poušti, jehož úpěnlivé touze
po doušku »čisté ryzí vláhy« neodpovídá poušť leč »novou smrští
písku«.
Avšak všechna ta vzpoura, to zarputilé odpírání musí konečně zlomit člověka samého. Závada má tuto niternou zkušenost, zná moc
lítostivého pláče.
Tu všechny nánosy se v hrudi smývají
tvrdý vzdor a hněv a urazená pýcha
a lidská srdce sesují se tichá
jako černé ledy jež na jaře roztají

Leč tragický pocit Závadův je nevykořenitelným zdrojem neklidu:
Ale v srdci navždy kapka jedu zůstane
Věz že jsou to slzy dosud nevyplakané

Podobně ve zmíněné již symbolické básni, když je poutník na
poušti již na konci utrpení, zcela vysílen, kdy »všechny slzy vyplakal«,
kdy už nechce nic, kdy se vzdává, s jedinou jen prosbou, netrpět nadarmo, pocítí náhle s úžasem »slast mámivé svobody«,
Že

se mohu vzdáti celý bez záruky
jako jarní osev z rolníkovy ruky
jak se k zemi snáší zlaté zrní
bez obav ze dopadne snad v trní
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A tu přestalo žhnout mé hrdé čelo
které jako skála v cestě čnělo
a já v zalýkavém sebezapomenutí
pocítil jsem v srdci sladké vanutí

A dodejme ještě jeden doklad pro pocit nevysvětlitelné blaženosti,
pro pocit vyšší svobody, mocné, sladké radosti. V básni Bílá sobota
čteme na př. verše:
Cosi mě zasáhlo jako zalykavé štěstí nevěstu
jež se cítí tolik bezpečná u ženicha v kočáru

Leč ovšem ztrácí se tento dočasný jas, tato vláha omilostnění
v temnotné pustině malomyslnosti a hynutí, pod jejichž drtivým tlakem byly právě vytryskly. Daleko převažují básně o prokletí lidského
rodu, obrazy lidského rozvratu, ubohosti a sebepřelhávání. »Městské
krajiny« - horečnaté vidění města v agónii, 'obnažující až k poslednímu proč všechnu bezsmyslnost a maškarádu života, vidění, prodlévající u lidí, propadlých zvrácené slasti svého mučednictví. Jsou tu podobně »Obrazy z války« a báseň Jarní krajina, jež je obrazem sežehnuté,
ztrávené krajiny ostravské. A je tu zvláště cyklický oddíl Desperados,
sestup ze lží a prázdnoty světa »tam dolů«, kde se spíjejí jedy svých
smutků duše mdlé, sžírané chorobou pasivity a skepse, zoufalí pijáci,
pochmurní flagelanti. Báseň je inscenována do pokoutného baru, kde
nevylečitelní zoufalci blouzní v svém bolu. Přichází mezi ně ďábel
v masce agenta, aby jim našeptával marnost, vzpouru a pýchu, a radil
až do dna píti hořkost resignace a žít jen hrubé tělesné vášni. Leč
únavení, subtilní pijáci odmítají nořiti se do takového kalu.
Zde je Závada více již v roli pozorovatele a soudce (i když jako by
si sám stále dotvrzoval těmito obrazy svůj vlastní pocit), své přesvědčení vyslovuje na př. poněkud thesovitě a sentenčně:
Sladká rosa milosti se potem zatřpytí
jak na čele rolníka jen po tuhé práci

Stále znovu si můžeme ověřovati Závadův základní pocit ohroženosti,
vrátkosti vší naděje. Taková je cesta člověka:
Tak spěje vzhůru strmou serpentinou
vysoko nad svahem závratného spádu
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pěšinou vedoucí z kraje desperádů
Ta cesta úzká je jak lano nad roklinou

»Vědma přesmutná« - toť můra, tlačící a vysilující člověka, odcizující
ho jemu samému.
Mezi Sirénou a příští knihou Cesta pěšky (1937) leží též pět let,
doba velkého vzestupu a nových zisků české poesie. V těchto okolnostech, zejména za výbojů do nových oblastí básnického prožitku
a za zjemnělé instrumentace výrazové, mohla se Závadova poesie,
monotématická v své důslednosti, úporná výrazem, zdát snad chudá.
Ve skutečnosti i Závada - po svém - znovu zintensivnil a zvniternil
svoji lyriku, a jakoby z uzavřeného prostoru, v němž mohla jeho poesie
jen vegetovat v bezkrevné podoby básnických thesí, vydává se za životem, ven, pod širé nebe, měří se s mocností života, dává se jím prožehovati, ková v jeho ohni svůj tragický bol - tajnou jítřivou ránu
stále nese v srdci. Konfrontace malomyslnosti a víry, melancholie a životné touhy, bolesti a lásky je zde však otevřenější, příroda, země,
život jako krásná, přese vše nepopěrná objektivita razí si mocným přívalem místo v básníkově subjektivismu, který ovšem stále se nevzdává
svých důvodů odpíravých. Závada se zde také vrátil k veršovému
útvaru Panichidy, pro něho typickému, i verš překul do nové tvrdosti,
dávaje mu nové opodstatnění v zintensivnělém výrazovém řádu.
Konec Sirény napovídá odhodlání, vrátit se osvobodivě domů.
Vskutku Cesta pěšky je více krajinářská a přírodní, oproti »městské«
Siréně. Ovšem, u Závady je krajinný obraz převážně jen sublimací subjektivního pocitu vnitřní pustoty a metafysické hrůzy: vrací se motiv
bludného balvanu, čnějícího jako symbol tajemného hněvu, opětovně
je to kraj rodný, ostravský, zhmotňující tak sugestivně tragický prožitek básníkův, kraj prokletý, zavržený, vysílený, souchotivý, vlastní
útroby drásající.
Zelená něha, plachá radost, čirá pohoda poddávají si svou milostí
básníka, přečasto však, aby duše tím bolestněji a vyčítavěji zaúpěla,
protknuta náhle zvnitřku trnem lítosti. Básník je štvanec svého neklidu, odevšad se vytrhuje, a přece na svém ustavičném, trýznivém
úniku touží jediné utkvět v zasažení lásky, byť krutém.
A přece prcháš dál a dál
jen aby někdo oštěp vklál

a navždy přibodl tě ke zdi lásky

Láska již zde nabývá stále výrazněji podoby lásky kruté, podemílající;
lásky, jejíž čistý pramen se prodírá teprve z tříšti utrpení.
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Jinde:
v hloubi krvavá kreí bolesti
v hrdle zalýkavý klokot blaha

Mé srdce rozervaná průrva...
a v hlubinách pod skalami
rťcní něha klokotá

Tento souzvuk krutosti a blaha i ve verších:
Bolestí je

země

štípena

|

bolest její početí

V jiné básni rozryvnost žabího skřehotání je paradoxně balzámem
a opojením rozbolestněné duše.
Sršící průtrží jasu dává se Závada zaplavovati v některých básních.
V sladkosti slunné pohody vzniká touha, být blahým, vzdaným, harmonickým chvěním vitality, vplývat, se sladkou ztrátou vědomí - nepokoje, do vitálního proudu.
Ach plout a žít
a nemusit se ještě narodit
—

V slunné letní pohodé
život nechí je kruhem na vodě
sladko žít a zajít pod mračny

Ale věrněji a opravdověji je u Závady milostnost azuru strašná,
strašné světlo, symbol metafysického významu. Žár vypaluje zemi,
nelítostně tuto lidskou zemi, taví a rozpaluje duši k žízni - beznadějné,
je jakousi metafysickou ironií.
Žíznivá má lásko...
Uvadneme ve slunečném ráji
tam kde nemá vláhy země kamenná

V mírné, hluboké tišině světa, v slavném tichu, kdy nic se nepohne
a vše je klidno, je člověk jediná zmítající se kořist na udici Rybáře:
...vzpurník se šaškovskou korunou
zasažený nebes harpunou

s vyčítavým okem laním
a se srdcem rozervaným

v krutou bolest zakousnutý
zalomcuje rybářskými pruty

Zatím v dáli ve výších
stále hřmí ten hrozný smích

Rozsáhlá (ač, stejně jako jiné Závadový básně toho druhu, ve vlastním slova smyslu nekomponovaná) báseň »Cesta pěšky« je projevem
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básníkovy odhodlané objektivisace. Závada vyslovil zde tušivě to, co
ostatní básníci až rok, dva po něm. Přichází do rodné krajiny, aby se
o ni opřel a zároveň jí sám nabídl své síly. Vidí nyní zemi - osud,
širé zřídlo života a síly, lásku. Vidí však i zemi krutou, krvavou.
Údolí slz je tvůj druhý pól

|

omývaný krví kol a kol

Avšak přec!
Všechno kvílení je mráček na nebi
jez oceán azuru svým jasem velebí

Ojedinělý člověk se svým soukromým hořem zaniká před zemí,
nesouměřitelnou, absolutní v své nevyčerpatelné úhrnnosti. A z poznání věcí nadosobních, nejvyššího zájmu života, který, třebas byl
drásán, »přec jak je sladký a jak bohatý«... může u Závady vzniknouti
víra, jiná, pevnější víra v člověka, v zemi, v tvrdost a odolnost plemene, dějinami ukutou. A na pozadí tohoto nového vyznání důvěry
formuluje Závada nově i svoji rozpolcenost.
Jako slunečnice v zemi kořeny
korunu svou k slunci obrací

já zás kořínky své v oblacích
točím hlavu po zemi

miluje život tragickou, krásně zraňující láskou
jsem...
kosa bez kapičky rzi
zazínající se do srdcí

Ztotožňuje své bytí s bytím země, chce vstupovat ve službu lásky
k jejímu životu.
Nebuď větrem písni má
který zháší na hřbitově svíce
Rozduj srdce vyhaslá...

Poesie loňské Hradní věže (1940) je návratem do »radostné mučírny duše«. Je to další bolestné zrání onoho »blahého světla«, další
dobývání světla z bezedných, dusivých temnot. Srdce, ta »skořápečka
slz«, srdce »tichounce vzlykající / v orchestrů fortissimo hřmící« stále se zde brání, nové a nové rány přijímá, ale přece neumdlévá,
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vždyť tento boj, tato muka jsou jeho radost, ustavičně se v nich obrozuje, jimi sílí.
co světla vysálají srdce zraněná a nemá

Závada nezapomíná pro světlo věcí na jejich stín,
(tichounce tančí sníh

|

nad jícnem pekel pozemských)

přijímá útěchu jasného dne, ale noc mu zůstává. Stále jej drtí »hrůza
siroby a zledovělých světů«, cosi nevážitelného, stále jej prochvívá
úděs ze »strašného jasu«, protože člověka - symbolicky - necitně drtí
a pohlcuje. Stále má pocit zasutí a zkamenění duše, lásky,
...a bůh si prosekavá cestu k nim

Ale nic již nevyvrátí to dychtění po lásce, kterou vidí v životě
a kterou hledá v její nejčistší, pramenité podobě, a nalézá ji v lásce
plaché, v lásce, jež se souží, kterou ještě neposkvrnil dotyk tělesné žádosti, v>»přesladkém hoři« jinošských krisí s »krvácející ranou toužení«
(b. Sedmnáctiletí) ; rozvrácení panenského studu jest mu »hrůzou
hrůz«.
...je život bez lásky jak země bez nebe

Bez mystéria lásky je život smutným kejklířstvím. Láska dopřává
opět žasnout nad zjevením krásy, láska, z níž se rodí nový život, je
více než »hoře rozumu a heroická snění«. Básník se sklání před »tmou
hlubokou a sladkou« ženy-matky, před jejím mysteriem uchování a
zúrodnění života.
V »Písni kameníka« je mu smyslem práce kameníkovy (a symbolickým smyslem poesie) otevřít klíčem něhy bludný balvan - symbol
slepého žalu, vyzpívat jej, odklít jej z tíhy, proměnit jej v jas, ve slávu
nebes. Opět však protiváhou tragického pocitu čteme o »oněmělé
duši«, dusící v sobě žal, zavíjející se sebemrskačsky do sebe. Báseň
»V slepé ulici« s úpadkovou scenerií vyslovuje opět trýznivé pocity
duše vyvrácené, jež by chtěla vše a zoufá, že vše je jí odepřeno, duše,
jež se v své žízni musí ptáti, jaký má smysl všechno dění, vznikání
života, bolest, zbožnost, když člověk žije v slepé ulici, neslyše leč hluchým ozvukem sebe. Je to žalostný stesk člověka, který cítí jako
kletbu svou hmotařskou sobeckost, jako proradný dar své vědomí, člo3 0

věka, který ví, že je předurčen k živoření, jež rozhlodává i jeho vztah
k zemi.
...odpadlík od lidí odpadlík od boha
Ztratils klíče k nebesům i k zemi

Okoralé na kost
nezavlaží radost
nerozmele žalost

Duše na hrášek se scvrkají
Tvrdost tvrdost kamenná

To mohl vyjádřiti jen básník, který vskutku cítí dusivý tlak, jímž
na něj naléhá bezozvučnost vesmíru, básník, který cítí v duši pustou
vyprahlost, jehož trýzní tento stav, protože přese vše, co říká, nejhlouběji na dně svého malomyslnictví, svých černých smutků, své
sebedrásavé melancholie - děsí se nicoty a smrti, děsí se nebytí naděje a lásky. A můžeme snad říci, že Závada je proto básník bolesti,
že ona je mu první, nepopěrnou, nejbezprostředněji danou a jistou
skutečností v životě člověka, palčivou setbou, vrženou do duše rukou
tajemného Rozsevače. Ona jest znamením poznávajícímu, ona jest dalekým, hlubokým hlasem touženého zvěstování.
Člověka napadá stále těžká otázka smrti a žádá si odpovědi;
básník odpovídá svou poesií, z jakéhosi přepětí, ať již v blahé důvěřivosti či prožitkem hrozné nesmírnosti slova vzkříšení (Anděl Posledního soudu).
Bože
ty jsi nás vyplakal

a žal
jedinou radost truchlivých nám dal

Jest něco horšího nade vše: tupost, prázdnota, nečitelnost, lhostejnost - bolest jest pak dobrodějná, zaplavuje prázdnotu v člověku,
vzdouvá a pozdvihuje ho z dusícího prachu k opojivé čirosti; jí se
dává sladce prosakovat, jí se vzdává svobodnou vůlí, aby jej uchvátila
a unášela. A tu nezbývá, než všechnu naději hledat v srdci, v tomto
bolestném jádru člověka, ostnu hrudi, citlivém středu, v němž žhne
tragický pocit života, v srdci, zřídle vší bolesti, ale zároveň i lásky.
Jsme jenom plachta
na stěžni krize rozpjatá

Však srdce
které až na smrt trpívá
přesladký úsměv na rtech má
a ve tmě zářívá
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V této družici bolesti a lásky, stále arci podložené tragickým pocitem, v níž však bolest nabývá stále jasnějšího smyslu - právě skrze
lásku, která zase z ní roste a která jest jí květem vykoupení, v ozřejmování tohoto plodného soužití vidíme dnes veliký básnický zisk
Závadův.
Závadova poesie je poesie člověka vpravdě celého. Nejen jako
umělci a básníkovi - podle slov Guardiniho - »září mu jasněji barvitost světa a vroucněji mu zní sladkost vnitřního zvuku« - neboť zoufá-li
více, též více miluje - ale i jako člověk Závada »má zajisté nejhlubší
vztah k plnosti žití«.

Bohdan

Chudoba

F I L I P II A Č E S K É ZEMĚ
Konec století bývá někdy také koncem dějinné kapitoly. Tentokrát
se zrychlil o dva roky. V neděli 13. září 1598 časně ráno zesnul v Escorialu král Filip II. Možná, že nám, kteří jsme sledovali jen základní
rysy jeho politiky a hlavně jeho vztahy k malé a vzdálené zemi, bude
se zdát, že jeho život příliš rychle uběhl a málo trvalého po sobě zanechal. Ale týž dojem může mít i ten, kdo se bude životem tohoto
vynikajícího státníka zabývat v plném rozsahu a ve všech podrobnostech. Říká se, že jeho vláda byla zlatým věkem Španělska, že před
ní španělská kultura vystupovala a po ní jen klesala. Ale v čem lze
pak vidět skutečný vrchol španělského pokroku? Filipův život nevyniká žádnými slavnými činy, které by bylo lze označit za dějinné mezníky; vítězství u St. Quentinu a u Lepanta nezasáhla přímo do španělských dějin a jen málo do dějin jiných evropských zemí. A lze jeho
neúnavnou práci, řídící veliký státní stroj, uvádět v přímou souvislost
s tvůrčí činností soudobých umělců, vědců a bohoslovců? Ne, postačí,
oceníme-li jeho politické dílo; co se dělo v jiných kulturních oborech,
mohlo být umožněno stavem politickým, ale jistě to vzniklo docela
samostatně.
Než ani po stránce výlučně politické nebyl Filipův život dramatický. V ničem se nepodobal životu Caesarovu nebo životu Petra Velikého. Celý se rozpadal v jednotvárné, bezvýrazné porady, slyšení, vyřizování spisů a vleklá rozhodování. Jako by v něm nebylo činů. Příliš
připomíná slova Calderónova:
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Yo sueño que estoy aquí
destas prisiones cargado,
y soñé que en otro estado
mas lisonjero me ví.
Qué es la vida? Un frenesí Qué es la vida? Un' ilusión.

Jak žiji dnes, i to je sen,
i jak jsem v světě zakletý.
Snad zdálo se mi před lety,
že víc jsem býval spokojen.
Co je to život? Nadšení krátký den.
Co je to život? Domněnka klamná jen.

Snad býval i král Filip před lety více spokojen než na konci svého
života - ačkoli v žádném z jeho projevů není ani stopy po zklamání,
v jakém končil jeho otec, císař Karel V. Filip si patrně již napřed dovedl představit, že i konec práce - tak jako její začátek - vyznačují neuskutečněné úmysly a nesplněná přání. Do jaké míry se mu na příklad
podařilo upevnit absolutní vládu ? Je přece pokládán za vzor absolutního panovníka z prvé poloviny baroka. Ale ve skutečnosti jím byl
mnohem víc v svých úmyslech a názorech než v praktické politice.
Práva a prospěch jeho rodiny a především jeho vlastní povinnosti a odpovědnost před Bohem, to byly jistě zásady absolutistické, které ho
provázely na každém kroku. Vyplývaly přímo z jeho světového názoru. Ve zmatku upadajícího feudálního systému, kdy libovůle severoněmeckých a nizozemských knížat spěchala jen za hmotnými zisky,
neviděl jiné záchrany kromě legitimní moci panovnické. Ale váhal
všude, kde feudální a jiné samosprávné výsady překážely jeho přímému zásahu. Když se Antonio Pérez utekl pod ochranu zemských
výsad aragónských, raději se pokoušel zmocnit se ho pomocí státní
inkvisice - ta samosprávným zásadám nepodléhala - než aby si jednoduše podrobil zaragozskou šlechtu brannou mocí; té užil teprve, když
už bylo pozdě. Je pravda, že španělští vojáci leckde, zejména v Nizozemí, postupovali docela stroze ve jménu králově, neohlížejíce se na
žádná zemská práva. Ale to už byli zástupci nového imperialistického
Španělska, státu, který Filip sice stvořil, ale jemuž sám nepodlehl. A tím
také možno vysvětlit, proč dějepisci takřka při prvním setkání se Španělským politickým barokem cítili, že do Filipa II. všechno znamená
vzestup a od něho dál sestup. Filip II. zakončil čtveřici tvůrčích státníků - Fernando Aragónský, Isabella Kastilská a císař Karel byli první
tři - svou velkou osobní silou a vytvořil politický směr, který se stal
velkou tradicí. Jeho syn, Filip III., byl mezi prvními, kdo byli strženi
jejím mocným proudem. V událostech, které na dlouhou dobu rozhodly o osudu českého státu, a ve všech ostatních soudobých událostech, ke kterým teď přistoupíme, mizí postava Filipa III. úplně do
pozadí, třebas se jeho podpisy opakují na všech důležitých listinách. To
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už nebyl král tvůrce, to byl král vykonavatel. A jako každá tradice,
která není oživována pokrokem, slábla pak i tradice Filipa II. víc a
víc, až zanikla v prázdném absolutismu druhé poloviny sedmnáctého
a skoro celého osmnáctého století.
Podzim ve staré Kastilii je pln zralých hroznů a zlatého prachu,
rozvířeného v ovzduší. Borovice na pláních kolem Duera sotva zašeleští a pod šedými úbočími Guadarramy bývá takřka nadzemské ticho;
žlutý, narudlý obzor se ztrácí na jihu v manchegských návrších.
Que es la vida? Un frenesí.
Co je to život? Nadšení krátký den.

Zdálo by se, že tento jediný výraz Calderónův nepřiléhá na místě,
pro které byl zvolen. Co mohlo být naplněno nadšením v životě krále,
který tu umírá a který po celý život zachovával co největší zdání lhostejnosti, disimulación. Co ho mohlo přivést u vytržení, když se nedovedl nadchnout žádným vítězstvím, když strhoval své vojevůdce právě
v nejlepším zpět, když v spěšných záležitostech schválně vyhrazoval
delší čas k úvahám ? Čím mohl být nadšen, když ho nizozemský dvorní
mrav vytrhoval ze všeho společenského života? A přece - v tom se
shodují všechna svědectví - byla jedna stránka života, kterou král
Filip II. vykonával s nadšením až do poslední chvíle: byla to účast
na liturgickém životě církve. Pro ni se politická jednání přerušovala
před všemi svátky, pro ni byl Escorial vybudován kolem ústřední basiliky. Když Filip pozoroval, že se blíží konec jeho života, dal se přenést z Madridu do Escorialu zdlouhavým a pro něho samého velmi
bolestným pochodem. Naposled si prohlédl celé své sídlo, od knihovny,
jejíž svazky jsou stavěny hřbety dovnitř a zlatými ořízkami s vyraženými nápisy ven, až po zahrady; a pak se již z celé této studně vedení
spokojil jen s jejím pramenem nejvzácnějším. Už nezbývalo ani kdy,
aby se rozezvučely struny clavicemballa, které stálo a podnes stojí
v pokoji princezny Isabelly.
Evropa, kterou takto opouštěl, byla stále ještě Evropa rozeklaná
a nesmířená, jakou kdysi přebíral od svého zklamaného otce. Ba mezi
severem a jihem zvedla se zatím hradba tridentských usnesení, kterou
by byl císař Karel asi považoval za zmaření všech svých smírčích
úmyslů. Ale pro krále Filipa to byla spíš ochrana než překážka. Byl si
jist vítězstvím víry. Byl si tak jist autoritou, že ji bez omezení přenášel
i do politiky. Vladař podle jeho názorů nemusí ani být nadaný; postačí, je-li věrný, věrný křesťanským zásadám, stanoveným církevní
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autoritou. Takové myšlenky mu ovšem také umožňovaly podporovat
panovnickou legitimnost a dědičnost jejích práv.
Nelze tvrdit, že uvnitř hradeb, v katolickém světě, bylo vše docela jasné. Zájmy rodové a zájmy absolutistické vlády se často zkřížily se zájmy církevními. Církevní majetek byl pro královské
peněžní úředníky lakadlem právě tak nebezpečným, jako církevní jurisdikce pro úřady politické. A Filip velmi nerad slevoval
v něčem, co pokládal za své právo. Po té stránce se mu ani v posledních letech vlády nepodařilo zjednat jasno. Zato však se na jaře před
svou smrtí smířil s francouzským králem Jindřichem IV., kterého
dlouho podezíral, poněvadž se dostal k moci po náboženských bojích
a přestupem z kalvínství do katolické církve. Smírem s Jindřichem
IV. zabezpečil král Filip také znova týl svému vojsku ve Flandrech,
kde po smrti arcivévody Arnošta ustanovil místodržitelem jeho bratra
Alberta, za něhož provdal svou starší dceru Isabellu, dlouho a marně
čekající na sňatek s císařem Rudolfem. Flandry zůstaly pro ten čas
jedinou výpadní branou a Albertův generál Francisco de Mendoza
využil hned míru s Francií k novému útoku na povstalce.
Na druhém nebezpečném místě habsburských držav, v českých zemích, byl ještě klid. Dílu, které král Filip vytvořil, byla ovšem většina
Čechů nepřátelská. Pan Mikuláš Dačický z Heslova, dobrý vlastenec
a veselá básnická kopa, nebyl sám v své netajené radosti nad ztrátou
velkého loďstva, vypraveného Filipem r. 1588 proti Angii, té Anglii,
která neustále podněcovala a posilovala nizozemské povstalce. Ale
byli také takoví, kteří uznávali cenu velkého habsburského imperia.
Patřil mezi ně i pan Karel z Žerotína. Svou poněkud tvrdou italštinou
psal 15. dubna 1598 z Rosic panu Vilému Slavatovi: All´incontro gli
Italiani et Spagnuoli, per le gran prattica che hanno in questi paeti et
principalmente in corte et per le regioni dell'imperio et délia casa
d'Austria, si possono dir'come una medesima cosa con noi, et perció
ciascuno di noi haverebbe a procurare di rendersi quelle lingue et
quelle nationi le piú familiari che fosse possibile, per la necessità che
ne teniamo et per l'uso che n'habbiamo. - Naproti tomu můžeme
říci o Italech a Španělích, poněvadž se s nimi často setkáváme v naší
vlasti, zvláště u dvora, a poněvadž nás spojují říšské državy i državy
habsburského rodu, že mají tytéž zájmy jako my, a proto by se každý
z nás měl Seznámit s jejich jazyky i s jejich národy co nejlépe může;
vždyť je nám to velmi zapotřebí a také velmi užitečné.

Ani pan Karel se tu ovšem nedotkl podstatného rozdílu mezi
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Čechy a Španěly, rozdílu náboženského. A přece v něm záležela celá
budoucnost česko-španělských vztahů, ba i budoucnost absolutistické
moci habsburské. Podpírat legitimitu náboženskou autoritou znamenalo totiž užívat dvousečné zbraně; neshodne-li se panovník s náboženstvím nebo neshodne-li se s ním národ, stává se panovník pro národ tyranem. K tomuto závěru došli za náboženských bojů ve Francii
v druhé polovině šestnáctého století jak Boucher a jesuité, tak Žerotínův přítel Duplessis-Mornay a jiní stoupenci Calvinovi. Ale v politické tišině podzimu r. 1598 ležela tato vyhrůžka skryta; dosud nepřišel její čas.
Mocný král španělský umíral pomalu a těžce.
Treinta agujeros tenta;
por poco que le tocasen
muy grande dolor sentía. -

Třicet měl otevřených ran;
když se ho maličko dotkli,
bolestí zalkal král, náš pán.

Tak se zpívalo po jeho pohřbu v lidové baladě. A nebyla to slova
přemrštěná. Tělesné bolesti mu bylo souzeno zakusit v plné míře. Doslovným rozkladem těla, bezesnými mocemi a občasnými mdlobami
plynul čas, s kterým Filip často nakládal podle rčení Tempo y yo por
dos. - Čas a já vydáme za dva. Když svítal poslední den, uzavírala se
nad hasnoucíma očima hladina mlčení, pro jaké v dějinách není příkladu. Mlčení, které umírající král zachovával po celý život a které
ani po jeho smrti neprolomila a jistě už nikdy neprolomí ani sebe
bedlivější badání v listinných svědectvích. Konec konců se od tohoto
hlubokého ticha odrazilo i spílání politiků i štítivé pohrdání dramatiků. Byl to člověk, který znal svou cestu a znal svou odpovědnost,
třebas o nich mlčel a třebas nestál o lidská přátelství. Jeho poslední
jitro nadešlo v neděli, a vstupní modlitba mše, která se právě začala
zpívat v sousední basilice, začíná se slovy: Spravedlivý jsi, Pane,
a správný je soud Tvůj: nalož se služebníkem svým podle svého milosrdenství.
(Z knihy »Španělé na Bílé hoře«.)
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VARIA
Prameny legendy Kristiánovy
Václav Chaloupecký : Prameny X. století. Legendy Kristiánovy o svatém Václavu
a svaté Ludmile. Svatováclavský sborník II, 2. V Praze 1939.
Nástupce Pekařův na stolici universitní přihlásil se vynikající prací o Kristiánově
legendě, hotovou zřejmě již r. 1938, důstojně k tématu i tradici Pekařově v tomto
objemném svazku Svatováclavského sborníku, věnovaném památce autorova učitele,
který se dostal do rukou čtenářů vloni před prázdninami.
Přímým předmětem zkoumání jsou legendy, tkanivo takřka organické, třeba filiačních vzorců až chemicky pomyslných, které svazují počátky křesťanství na Moravě a
v Čechách s historií Václavovou a Vojtěchovou, ano až s dobou Kosovou a Karlovou.
Skutečné dějiny kultů, k nimž Chaloupecký přistoupil, nové objevy heuristické, nový
pohled metodický podepřely snahu vylisovat co nejvíce světské skutečnosti z legend, kde
svět se svou mocí a vášní tvoří téměř jen rámec pro život následovníka Kristova. Výsledkem jsou ověřené tradice, rehabilitace názorů i zcela nové poznání našich dějin, kdy
tři první století našich dějin jsou v pohybu. Proplétání literatury za půl druhého století
od Dobrovského Bořivoj's Taufe představuje pak dějiny novodobého racionalistického
zkoumání. Jde tedy o poznání historické, s jehož výsledky, zvl. o latinských legendách,
se spokojuje i literární historie a obohacují i duchovní dějiny českého národa v Čechách
a na Moravě.
Když r. 1903 v práci »Nejstarší kronika česká« a r. 1906 v díle »Die Wenzelsund Ludmila-Legenden und die Echtheit Christians« očistil Pekař naši nejrozsáhlejší legendu o Ev. Ludmile a Ev. Václavu z podezření padělku a položil ji do let 993-994,
to jest do doby, kam se sama prologem k biskupu Vojtěchovi hlásí, byly mu jasny
hlavní prameny Kristiánovy pro část václavskou. O sv. Václavu vyprávěl Kristián hlavně
podle legendy Crescente fide a podle Gumpoldovy legendy. Pro část ludmilskou a úvod
o Moravě a počátcích křesťanství znal Pekař Kristiánovu předlohu o sv. Ludmile Fuit
in provincia Boemorum, a předpokládal ztracené legendy o sv. Cyrilu a Metodu a legendu o sv. Ludmile. Při tom Šlo ovšem o datování a přesunování další řady legend.
Vyskytovali se však dále pochybovači o pravosti Kristiána, ale přes námitky uvážlivé
i nicotné nepodařilo se Kristiánovu legendu jako celek vyvrátit. Kritika latinského textu
(Ryba) i prokázané užití slovanské legendy o sv. Václavu (Weingart) mluvily spíše pro
pravost a starší dobu. Nepochybné sporé zprávy o počátcích dějin, čerpané hlavně
z kruhu legend, nikoliv absolutně spolehlivý cit pro stáří textu, a v neposlední řadě
rozsáhlé téma nedovolí zničit rozhodně jednu z obou stran, ale poznání, které vyplývá
z té či oné představy, pro logické a soustavné zařadění Kristiána a vysvětlení jeho vzniku,
mluví převážně a jasněji pro pravost. Totéž plyne z práce Chaloupeckého, který v jedinečné syntése dovedl legendu Kristiánovu zasadit do dějin slovanské bohoslužby zcela
podle určení Pekařova. Ale i výsledky pro politickou historii a poznání duchovního
prostředí jsou z Chaloupeckého práce, i když ne v každém případě, závažné a jedinečné.
Chaloupecký neosnuje důkaz pravosti Kristiána, který pak vyplývá jaksi závěrem,
nýbrž zkoumá prameny legendy Kristiánovy. Výsledkem jest zjištění, že jsou všechny
z 10. věku. Proti Pekařovi se objevuje legenda Kristiánova jako kompilace z předloh,
jednotně stylisticky zpracovaných, která přidává svého velmi málo. Nové předlohy nasel
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a určil Chaloupecký pro úvod o počátcích křesťanství na Moravě a v Čechách a pro
část ludmilskou, čímž tuto část Kristiána bezvadně vysvětlil. Učinil tak rekonstrukcí
Privilegia moravské církve, znamenitým starším vročením legendy Diffundente sole, která
spojuje moravské a české křesťanství a dějiny, lepším ohledáním legendy Fuit, vedle
cenných vedlejších a přípravných zkoumání a výhledů do pozdější doby. Zajímavé jest,
že tím identifikuje Kosmovy »Privilegium moravské církve« a »Epilog země Moravské
a České«, známé z Kosmovy Kroniky Čechů jen podle jména. »Život a utrpení sv.
Václava«, které Kosmas jmenuje, určil již Pekař jako Kristiána.
Tak byla dána osnova práce Chaloupeckého. Ve čtyřech kapitolách analysuje legendy, prameny Kristiánovy, v dalších čtyřech pojednává o skvostné homilii z Kristiána
odvozené, o Kristiánově hodnotě jako historického pramene, uvažuje o době vzniku
legendy Kristiánovy a o její pravosti či podvrženosti a v samostatném pojednání líčí
slovanskou bohoslužbu v Čechách, její politický, kulturní i historický význam. K tomu
jsou přidána vydání nejvíce probíraných legend. Knihu uzavírá obvyklý aparát, doslov,
který stejně jako úvod sděluje genesi knihy, rejstříky a německé résumé.
Probereme zkoumání a výsledky knihy heuristické, výsledky a data historická, metodu a některé námitky a doplňky.
Pro velmi rozšířenou legendu o sv. Ludmile Fuit in provincia Boemorum, v nejstarším textu z doby asi 1200, podařilo se Chaloupeckému objevit celé její znění v rukopise kremnickém. Již Pekař tušil, že tato legenda, podle objevitele z r. 1808 Menckenova též zvaná, je velmi stará, a určil ji za pramen Kristiánův. Chaloupecký ji nyní
považuje též za přímý vzor české, původnější recense legendy Crescente fide a v kombinaci s textem universitním rekonstruuje podle Fuit, za jejíž původní součást považuje
i přenesení sv. Ludmily Recordatus, a podle slovanského prologu o sv. Ludmile z doby
r. 1200 původní ztracenou církevněslovanskou legendu o sv. Ludmile. Textově i formálně považuje tuto ztracenou slovanskou legendu, přeloženou záhy do latiny právě
ve Fuit, za sestru první slovanské legendy o sv. Václavu. Na ni pak přenáší hodnocení
o nejstarším českém dějepisci v platnosti, jak je pronesl Weingart pro slovanskou legendu o sv. Václavu. Jestliže Weingart klade první slov. legendu k r. c. 940, rozhoduje
se Chaloupecký pro l. 926-929 brzy po přenešení jako dobu vzniku slovanské předlohy
Fuit. Ve smělém předpokladu, že u nás sotva byli dva autoři církevněslovanského jazyka, a podle struktury a slovních ohlasů usuzuje na společného a jediného autora.
Tím předpokládá prvé a nejstarší literární dílo na české půdě. Události, které slovanská
legenda (v latinském textu Fuit) líčí, jsou sice známy z Kristiána, nicméně jejich ověření soudobým spisem, který má přímý vztah k vzdělanosti cyrilometodějské, staví je
do naprosto nového světla. Latinské zpracování slovanské legendy v podobě Fuit a česká
recense Crescente fide, považovaná Pekařem za mladší než bavorská, která však podle
Weingarta je závislá na slovanské legendě o sv. Václavu, jsou vydány Chaloupeckým podle
četných rukopisů v příloze. Kristián pojal celou legendu ludmilskou Fuit do své práce.
Kosmovo Privilegium moravské církve považoval Pekař za privilegium Vratislavovo pro obnovené moravské biskupství. Jireček se domníval, že tím Kosmas mínil legendu Diffundente sole, případně první kapitolu Kristiána. Proti tomu Kosmas cituje
Privilegium církve pražské, které zakazuje užívání slovanského jazyka při bohoslužbách;
je to však Kosmův podvrh. Privilegium moravské církve jest tedy dnes ztraceno, a tu
zjišťuje Chaloupecký jisté shody mezi čtyřmi legendami, které vypravují o povolení papežské stolice užívat slovanský jazyk v arcidiecési moravské. Jsou to: Diffundente sole,
o níž předběžně sděluje, že je starší než Kristián; legenda Kristiánova; legenda »mo3 8

ravská« Tempore Michaelis imperatoris, vzniklá okolo r. 1300 spojením dvou legend,
z ní uvažuje Chaloupecký část, která zbude po vyloučení partií z italské legendy
z IX. stol. převzatých; naposled Beatus Cyrillus, legenda z času asi Kosmova, která
potlačila všechny zprávy o slovanské bohoslužbě a o styku slovanských věrozvěstů
s řeckým východem. Pomocí těchto čtyř legend rekonstruuje Chaloupecký aspoň v zlomcích Privilegium církve moravské na základě vět a slov společných všem čtyřem paralelním textům. Při tom konstatuje, že shodné zprávy nepřebírají jedna z druhé, že čerpaly
je ze společného pramene, a že vůbec všechny čtyři legendy celé neznaly se navzájem.
Tento společný pramen znala také legenda prokopská, na něj asi poukazuje bula Řehoře VII., která odmítla důvody Vratislavovy k zavedení slovanské bohoslužby. Hlavním
obsahem Privilegia bylo rozvedení známého privilegia papeže Jana VIII. jndustriae
tuae z r. 880. Poněvadž pak jsou v Privilegiu jisté nesprávnosti a poněvadž ukazuje
na potřebu hájit slovanský obřad, klade Chaloupecký vznik Privilegia do souvislosti se
založením pražského biskupství, kdy s přílivem latinského kněžstva do Čech přihlásily
se asi znovu snahy o potlačení slovanské bohoslužby. Historická cena Privilegia spočívá
v tom, že ukazuje české křesťanství 10. a 1 1 . věku jako pokračování křesťanství moravského, a také český stát jako nástupní formu či obměnu státu moravského. Také
ovsem osvětluje znamenité poměry a historii moravskou, stavíc se tak po bok legendě
»bulharské«, s níž čerpalo ze společného ztraceného pramene o persekuci církve moravské.
Velmi zdařilá věc se podařila Chaloupeckému s legendou či apologií Diffundente
sole, která lící pokřestění Moravy a Čech. Ve všech rukopisech, velmi pozdních, se zachovala ve spojení s ludmilskou legendou Factum est, pozdější než apologie. Podle váhy
kladené na prvou nebo druhou část byla považována za pramen nebo odvozeninu
z Kristiána. Ale Chaloupecký bystrým postřehem oddělil Diffundente vlastní od homilie
Factum est, čímž mu vzešlo jako Kolumbovo vejce jasné východisko pro časové zařadění a hodnocení dvou samostatných skladeb. Diffundente jedná o Moravě, o pokřtění
Bořivoje a končí ještě zmínkou o Vratislavovi; jako prvá skladba ví o pokřtění Bořivoje i Ludmily Metodem a jmenuje prvý kostel sv. Klementa na Levém Hradci. Chaloupecký jí věnuje větší pozornost i místo s tímto výsledkem. Diffundente sole jest
pramen Kristiánův (Pekař podobné starší domnění, ovšem o dvou tehdy nerozlišených
skladbách, odmítal ve snaze přičísti Kristiánovi co nejvíce zásluh historických i původnosti) ; vznikla kolem r. 973 se znalostí soudobých padělků Pilgrima Pasovského i salzburského traktátu De conversione Bagoariorum et Carantanorum z doby sv. Metoda.
Tato česká »conversio«, nazvaná v jednom rukopise (Epilogus) de s. Quirillo et conversione Moravie et Bohemie, znala a užila též českých pramenů Fuit a Privilegia církve
moravské. Legendy Diffundente vydatně užil Kristián. Vše nebo skoro vše, čeho si cenil
Pekař v prvých třech kapitolách Kristiána, přechází na Diffundente a její prameny.
Prvá si šířeji všímá počátků našich dějin a po prvé spojuje v celek dějiny moravské
a české, české jako pokračování moravských dějin. Pro oboje přináší řadu důležitých
faktů, zvláště dokládá rozsah obou postupních států a zapisuje přemyslovskou pověst
knížecí v původní podobě a v souvislosti s Prahou. S osudem a slávou Přemyslovců
chtěla sepnout osud slovanské bohoslužby. Jest tedy prvou obranou národního našeho
jazyka a naší národní svébytnosti v rámci západořímské vzdělanosti. Celou, to jest pravou legendu Diffundente sole vydává Chaloupecký kriticky v příloze.
Čtvrtá kapitola, jednající o václavské části Kristiánovy legendy, není již tak převratná, ač původnosti nepostrádá. Polovinu Václavské legendy převzal Kristián, jak
známo, se změnami z Crescente fide. Česká recense jest však starší a původnější než
bavorská, tedy naopak, než soudil Pekař. Také Gumpoldova legenda, podle Pekaře pod3 9

net Kristiánův, byla pramenem jeho legendy, ale jak určil Vašica, v latinském přepracování Itala Gumpolda v Čechách. Chaloupecký dále vyvrací, že Crescente není výtah
z Gumpolda, jak znovu ohříval Slavík, proti Pekařovi míní, že autor druhé slovanské
legendy Kristiána neznal, a s Weingartem souhlasí, že Kristián znal prvou slovanskou
legendu o sv. Václavovi, s níž souhlasí na čtrnácti místech a na niž se odvolává.
Vděčni jsme za osvětlení obrany úcty sv. Ludmily legendy Factum est, kterou
(jako celek Diffundente) uznal již Pekař za nejkrásnější, literárně nejvýše stojící českou
legendu. Pro tuto část či skladbu datoval Pekař dvoudílo do počátku 12. věku. Je to
homilie opravdového básnického autora, pracovaná podle úseku z Kristiána samostatně
se vyskytujícího Subtrahente se. Podle homilie vznikly neméně krásné veršované antifony Lux vera lucis radium a Ecce iubar matutinum. Jestliže koncem 12. věku byly
antifony tak rozšířeny a známy, že stačilo v breviáři při svátku kněžny Ludmily udati
toliko začáteční verše, jsou jistě mnohem starší. Proto homilie jest asi z konce 1 1 . století. Ve velmi hezké kapitole pak skicuje Chaloupecký osudy úcty sv. Ludmily od časného počátku po smrti mučednice přes nevíru v ni a zvrat r. 1100, jak pohnutě píše
Kosmas, k opětnému rozvinutí úcty, již zahajuje právě homilie Factum est. Osud úcty
jesírzajisté spjat s osudy slovanské liturgie. Tak Chaloupecký, který logicky probral domnělou druhou půlku Diffundente, skutečné samostatné materiálové a ideové dítko
Kristiána, představuje nám nové literární dílo z rozhraní 1 1 . a 12. věku vysoké hodnoty umělecké a s ním důležitý pramen pro poznání myšlenkových proudů této doby.
Homilie jest také důležitým dokumentem probudilého českého vědomí národního. Literární historikové uvítají jistě vřele Chaloupeckého vydání homilie i obou antifon, které
prokazují starou českou poesii, byť v té době pochopitelně latinskou, i výši české
vzdělanosti.
Tak se dostává autor k hodnocení Kristiána jako historického pramene. Jeho soud
se značně liší od mínění Pekařova, že je to práce původní, založená především na
dobrých tradicích ústních, prvá česká kronika. Po kritickém rozboru pramenů legendy
Kristiánovy zůstává v jeho práci původního poměrně dosti málo. Jest to vlastně svod
starších prací, stylově upravený, s doplňky správnými i nesprávnými. Tato vskutku nejstarší kronika Česká má obsahově vlastní jen prolog, tři zázraky, Podivena, boj s knížetem kouřimským, spojení historie české s moravskou a slavníkovskou protipremyslovskou tendencí spisu. Pekař po kolísání mezi soudem, že Kristián, bratr knížete, je Přemyslovec Či Slavníkovec, se rozhodl pro Slavníkovce. Ale nevyvodil důsledek, že také
jeho dílo je slavníkovské. Na tom staví nyní Chaloupecký a zjišťuje nevraživost na Přemyslovce v legendě Kristiánově od škodolibé poznámky o sedláku Přemyslovi, přes
Drahomíru pohanku až k Boleslavovi Krutému, ano i nelibost k vlastním Čechům.
Tím se mu tato skladba zaujatá a tendenční hlásí do okruhu Vojtěchova, k legendám
Vavřincově a Bruna Querfurtského. Podle kapitol pak zjišťuje Kristiánův přínos historický, jak své prameny doplnil nebo opravil. Pozornosti zaslouží vyprávění o sporu knížete Václava s předáky a matkou. DoŠlo k povstání, někdy r. 922, kdy zakročil král
Jindřich ve prospěch Václavův. Na české půdě byl rozhodnut spor Saska a Bavorska
a vliv bavorský, od r. 895, byl vystřídán saským, jehož symbolem bylo zasvěcení nového
kostela Václavova saskému patronu sv. Vítu. Nový přínos Kristiánův jest taktéž spojení
dějin Čech a Moravy. Také poznámka, že sv. Václav byl spojen s králem Jindřichem
vytrvale šťastným přátelstvím, má potvrzení ve Widukindovi. Chaloupecký přijímá také
zprávu Kristiánovu, že sv. Václav byl ženat. Některé odstavce či věty určuje za pozdější
vsuvky (nejstarší rukopis celé legendy Kristiánovy máme až z let 1320-1342), zprávu
o Kouřimi za dodatek od Kristiána samotného.
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Přichází na řadu otázka stáří Kristiána. Pekař se opřel o důvody vnitřní, o obsah,
co sděluje legenda sama. Chaloupecký v novém genetickém řádění legend určuje předlohy Kristiánova vypravování, provádí textovou kritiku vnější. Z Pekařových vnějších
důvodů podržuje důkaz, že úryvky z Kristiána, rukopisně z 12. stol. zachované, předpokládají celek starší než z 12. stol. Tuto dobu snižuje a omezuje s ohledem na přízeň
k slovanské bohoslužbě na rozpětí doba sv. Vojtěcha až konec 1 1 . století. Potom z vnitřních důvodů v tomto limitu se rozhoduje pro konec 10. stol., to jest pro pravost.
Východiskem jest stylistická jednotnost Kristiánovy legendy, která se projevuje nepřirozeným slovosledem a hledanou vyumělkovaností v konstrukci vět, s nimiž chce Kristián
dodati skladbě literárního a snad i učeného rázu. Rozdíl vysvítá ve srovnání se staršími
předlohami. Dále části, zvláště o umučení sv. Ludmily, se zachovaly samostatně z 12. století; jsou to legendy Subtrahente se a Recordatus. Revokacemi se prozrazují jako část
větší skladby. Nemohou být však předlohami, poněvadž Kristián své prosté předlohy
nikdy neopisoval doslova. Subtrahente se a Recordatus se však kryjí s Kristiánem doslova. Tak lze předpokládat existenci celého Kristiána koncem 12. věku. Bodencenský
rukopis ludmilské části Kristiána jest sice z 15. stol., na dobu před koncem 1 1 . stol.
ukazuje však starobylý způsob psaní jmen osobních a místních. Také tato část (u Kristiána kapitoly I.-V.) odkazuje na další vypravování. Tak jest rukopisně doložen Kristián
ve století 1 1 . Snad právě pro protipřemyslovskou tendenci a tvrdý realismus (že Václav
někdy ve společnosti nad obyčej pil) nebyla část o sv. Václavu oblíbena a zachovala se
jen část ludmilská. S tímto místem v době nového cítění polemisuje legenda Oriente
iam sole z 13. stol., která vyvrací účast světce na pitkách. Také homilie Factum est,
podle antifon z ní odvozených z doby asi 1100, jako zpracování Kristiánovy části Subtrahente se, pomáhá zúžit dobu vzniku Kristiánovy legendy na dobu konec 10. století až
konec 1 1 . stol. Kosmas uvádí »Život svatého Václava«, nepochybně legendu Kristiánovu,
nejmenuje autora, poněvadž snad měl rukopis bez předmluvy, kde se autor představuje
jménem. Ale jest na Kristiánovi závislý stylisticky i obsahově ve vyprávění o původu
Přemyslovců, o sv. Ludmile, ano i ve václavské části, jak ukazuje Chaloupecký ze shod
slovních i pojetí Boleslava, i negativně, že Kosmas nevěděl o Boleslavovi více, než co
se dočetl v legendě Kristiánové. Taktéž z Kristiána přejal rok umučení sv. Václava 929,
pro nějž se též rozhoduje Pekař a z nových důvodů Chaloupecký. (Snad není ani
známo, že Pubička a jeste Palacký před Pekařem udávali rok 935.) Shody mezi Kosmou
a Kristiánem jsou ještě při líčení translace a historie Podivenovy. Dobrovský, Bretholz,
Holder-Egger, Novotný, Slavík považují Kristiána za padělek. Podle textové kritiky
nemohl vzniknout v 1 1 . století a není tedy důvodů, proč by vznikl v 1 1 . věku jako
padělek z doby domněle Vojtěchovy, do níž se naopak hlásí zvláště nápadně svou slavníkovskou, protipřemyslovskou tendencí. Tyto »slavníkovské tendence byly nepochybně
hlavním motivem sepsání Kristiánovy legendy, která v podstatě, jinak použila jen známých zpráv svých starších předloh«.
Organickým doplňkem výkladu legend slovanských i latinských, mnohých přímo
apologií slovanského obřadu, jest samostatné pojednání poslední kapitoly, která v hlubokém záběru sleduje osudy slovanské bohoslužby a radikálně mění názor na její význam, v naprostém odklonu od pojetí Kosmova, Dobrovského a následovníků. V mnohém se shoduje se současně vyšlou kratší statí Vašicovou. V syntetické kapitole Chaloupeckého dochází Kristián vedle jiných legend srozumitelného zasazení a genetického
vysvětlení. Naše prvá orientace kulturní a politická byla jiná než v době Kosmově, kdy
byl již vytvořen západoslovanský typ křesťanské vzdělanosti. Pak již i slovanská bohoslužba, která vykonala svůj zakladatelský christianisační úkol, mohla ustoupit do po-
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zadí a v době Karlově nazývá Chaloupecký náklonnost k ní sentimentalitou. Ale původní její význam hodnotí vysoko nad starší badatele, historiky i slavisty, jejichž názory v konfrontaci s přibývajícími slovanskými literárními díly od Dobrovského probírá.
V době skeptických názorů Jagiče a Vondráka (a podle nich i Novotného) o »pokojové
květině« uznale hodnotí smělý čin Pekařův, s nímž obhájil životnost a význam slovanské bohoslužby v době ještě Vojtěchově v Čechách. Po vážných výzkumech Sobolevského
a ruské Školy, Weingarta a Havránka nemůže být pochyby o slovanské bohoslužbě
v Čechách v 10. a 1 1 . věku, jde spíše o stanovení jejího rozsahu a povahy. Od dob Bořivojových byla v Čechách obecně rozšířena a jako na Moravě, byla založena na římském ritu a obedienci, jako vůbec církev západní a východní se do r. 1054 nerozcházely.
Zvláště byla asi posílena po rozptýlení moravských kněží přílivem. Po podřízení Čech
Řeznur. 895 byla Řeznem tolerována. Ve smírné symbiose ožily pak obě liturgie za
Spytihněva a Václava, až po zřízení biskupství počal tlak pro docílení jednoty. Tehdy
vznikající obrany v Privilegiu církve moravské a legendě Diffundente sole, opřené vedle
moravských tradic o světce Ludmilu a Václava, a sám druhý biskup, sv. Vojtěch, podle
tradice autor dvou slovanských písní, jest slovanskému obřadu, stejně jako Kristián, nakloněn. Osudná situace nastala slovanské bohoslužbě po východním rozkolu řecké církve,
s níž styky byly sázavskému klášteru stejně jako styky s Ruskem asi důvodně vytýkány.
Obrana z té doby jest latinská (právě proto, že obrana) legenda o sv. Prokopovi. Ale
rozšířena v kostelích i klášteřích, i když na ústupu, jistě slovanská bohoslužba byla, jak
dokazuje okolo r. 1080 žádost Vratislavova k papeži o její povolení. Přísně odmítavá
odpověď Řehoře VII. zpečetila její osud a následovala snaha vykořenit každou upomínku na slovanskou minulost české církve, jak zřejmo z legendy Beatus Cyrillus,
z K o s m y z Homiliáře opatovického, ano i z osudů Kristiána, jenž žil v censurovaných
částech a pak byl nahrazen legendou Oriente iam sole. Renovace nastává za Přemysla II.
a Karla, kdy druhá epocha slovanské bohoslužby, po persekuci od konce století 1 1 . až
do polovice století 13., nebyla věroučně podezřelá.
V příloze jsou podle četných i nových rukopisů se zřetelem k různočtení a s vyznačením ohlasů vydány vedle již uvedených legend také česká recense Crescente fide,
Beatus Cyrillus, moravská legenda Tempore Michaelis imperatoris a Kristiánova legenda
(část) podle bodencenského rukopisu.
Po tomto obraze pramenů a názorů, pro nezasvěcence snad kaleidoskopickém, následují hlavní výsledky historické, které se dovídáme mimochodem, ale které nejsou nepodstatné. Z dat jsou spolehlivý smrt sv. Ludmily (16. IX. 920), ostatní kombinuje Chaloupecký nově, ovšem jen přibližně. Radikální jest rok narození sv. Václava 904, takže
by se byl dožil asi 25 let. Bořivoj * 855 + 891, vládl 872-891; Ludmila * 859 + 920;
svatba obou 873, pokřtěni určitě Metodějem, asi 874; Spytihněv * 874 + 905, vládl
891-905; Vratislav * 883 + 916, vládl 905-916; sňatek s Drahomírou 903. Pro Moravu, po Mojmírovi II., byl posledním vládcem Svatopluk II., syn Svatopluka I., snad
zabitý Maďary r. 907; sv. Metod arcibiskupem moravským 870 do své smrti 885, arcibiskupem pannonsko-moravským 870-874. Morava měla pod ním asi vskutku 7 biskupství. I jeho prokletí protivníků jest pravděpodobné. Ještě r. 900 byli na Moravě arcibiskup a 2 biskupové, obřadu asi slovanského. K staré Moravě patřily Čechy, Slezsko,
Krakovsko, Slovensko; český stát se stal skutečným nástupcem a pokračovatelem Velké
Moravy. K Bořivojovu centrálnímu státu celých Čech přibylo Milsko ( = Horní Lužice),
odkud pocházela sv. Ludmila (nikoliv z Mělníka). Vévoda Vratislav, nikoliv Maďaři,
opanoval Moravu poč. 10. stol., koncem stol. 10. patřila ještě se Slovenskem k Čechám,
a měla svého biskupa. Současně patřily k Čechám od dob Vratislava vévody, otce
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sv. Václava, asi i Slezsko (město Vratislav!) a Krakovsko, jistě prokázané za Boleslava I.
Výsledky knihy o pramenech Kristiánových jsou tedy bohaté a dalekosáhlé, jde
o víc než o Kristiánovu pravost. Jeho legenda je hlavně zařaděna do žebříku legend;
s jejím časovým posunutím by se posunul ovšem celý žebřík. Přece však možno se
ptát, zda zvolená metoda vyloučí napříště otázku pravosti Kristiánovy legendy. Tuším,
že otázka stáří legendy jest prokázána, autorské přiřčení jest ovšem, kromě prohlášení
prologu, nemožné pro nedostatek srovnávacího materiálu. Nemáme více prací od Kristiána, ale mohly by být nalezeny starší celé texty. Ovšem pokud poznání historické, jako
poznání vůbec, žádá si včlenění do soustavy prokázané nebo platné, myslím, že se důkaz Chaloupeckému, kromě tendence slavníkovské, podařil. Důkaz, či spíše závěr, jest
na základě textové kritiky. Části Kristiána jsou starší, než kam byl padělek kladen,
Kristián jest stylistický celek, jest tedy celý pravý. Důkaz jednoty se zdařil, zvláště
shledáváním všech pramenů, všech starších než 975, resp. 993, které Kristián nepřejímá
nikde doslova, kromě odstavce z Gumpolda, s nímž nemůže v umělé latině soutěžit.
Také odvození Factum est z úryvku Kristiána Subtrahente se a Kosmas určují mladší mez.
Hledat vznik padělku v 1 1 . stol. nezdá se opravdu odůvodněné. Jde o to, lze-li tedy
napadat články důkazů o textových předlohách, hlavně vzhledem k Privilegiu moravské
církve a k Diffundente. Privilegium je rozvedením buly Industrie tue a také vznik
datuje Chaloupecký přesvědčivé do 10. století. Neotřesitelný snad není názor, že žádná
ze čtyř nepřijímala z některé z těch čtyř legend, kde jsou ohlasy Privilegia, takže by se
redukovaly přímé ohlasy na dvě, tři legendy. Rekonstrukce by ale i pak byla možná
v rozsahu předvedeném. Spíše ale míním, jest ve čtyřech pramenech rekonstrukce více
z Privilegia, než jen co je všem čtyřem společné. Pravděpodobná jsou datování Fuit
a Diffundente vlastní, jejíž odtržení od homilie jest mistrovské. Jen Diffundente měla
asi ještě závěr, třeba i jednovětný, o který při spojení s Factum est přišla. Ale sám
Chaloupecký nevzdává se naděje v rukopisné objevy. Takto nelze vylučovat úpravy
pozdější, ovšem zcela nepatrné. Povážlivou věcí jest výrok o legendě Tempore Michaelis
imperatoris, který by mohl odpůrce obrátit proti Kristiánovi. Tempore jest spojení legendy italské, jak sám Chaloupecký myslí, bibliotekáře v Římě Anastazia, z 9. stol.,
s domácí cyrilometodějskou legendou; tu praví autor, že »její vznik a literární zpracování je skoro stejně možné v století 1 1 . jako v druhé polovici století 13. neb v prvé
polovici století 14.«. Pak se rozhoduje (málo rukopisů, krátký život) pro druhé období
slovanské tradice příznivé. Nehledíme-li k tomu, že jest zde téměř apriorně pod vlivem
Kosmy, Homiliáře opatovického a 1. Beatus Cyrillus předpokládána vylučující doba
1100-1270, přece jen nutno zde vznést metodickou námitku. Jinak ovšem jest známo
autoru, že dokázáním předloh pro tu část Kristiána, na které Pekař hlavně stavěl, se
ruš některé důkazy starobylosti, které ale Chaloupecký vydatně nahradil jinými. Správná
jest zásada, že věcné výklady nutno podřídit formálním, jak zvláště užito při osudu
úcty sv. Ludmily. Ve skutečnosti jdou při výzkumu tak asi ruku v ruce, neboť jsme
v době, kdy ani množství hypotés Chaloupeckého, které uvedl navzájem v soustavu
i v soulad s představenými prameny, nelze bráti na lehkou váhu. Celkově výhled do
tvůrčí dílny Kristiánovy, i s přijetím, že Kristián na cestu Metodovu do Čech zapomněl, jest přesvědčující.
Práce Chaloupeckého jest ovšem více než odbornickou studií o legendách, jest
prvým listem z tisíciletého panování světce Václava. Pekař napsal na prvé stránce své
knihy o svatém Václavu svoje credo o kouzlu dějinného zjevu Václavova, jemuž nezůstal nic dlužen stejně v líčení intuice umělecké, národní a zbožné jako kázně vědecké.
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Stejně oddaný autor knihy o pramenech Kristiánových přistoupil k legendám s pohledem čistým, ale přece tak zaostřeným na racionalistický světský výklad, že shledal
hlavním motivem sepsání legendy Kristiánovy slavníkovské tendence, nenávist k Přemyslovcům, do kteréhožto okruhu počítá i sv. Vojtěcha. Tedy nenávist rodová, o níž
jsme se strany Přemyslovců tak drasticky přesvědčeni událostmi r. 995. Byla vskutku
i se strany Slavníkovců, jest stanovisko Kristiánovo totožné s Vojtěchovým (nevíme nic
o Vojtěchovu »nihil obstat«), a jest Kristián tak rodově nenávistný? O světci Vojtěchovi jsme četli podobný soud v knize Vančurově, kde by mohl svědčit o špatně pochopené svobodě skutečného básníka, kdyby nebyl inspirován. Ale nejde o zachránění
václavských a vojtěšských legend, které více než jiné snesou studený hmat pitevní analysy, po němž mnohé se bortí, jako spíše o dobře historický výklad pojetí. Chaloupecký v celkové logice domyslit a jediné ze snahy historické (i z vítaného, třeba ne
úhelného důkazu pravosti) se opřel o původ Přemyslovců a pojetí osob Drahomíry
a Boleslava. A přece, spravedlivě, sám uvádí, že se slavníkovskou tendencí nesouhlasí
Kristiánovy sympatie k některým Přemyslovcům, Bořivojovi, Ludmile, Václavovi, Přibyslavě. Myslím, že tento rozpor nemusí zůstat záhadou, jak uzavírá Chaloupecký (str.
544), ale rodovou protipřemyslovskou tendenci bude lépe obětovat. Východiskem jest
rok smrti bratrovraha 967, zavraždění bratří Vojtěchových r. 995, dále vina Boleslavova, reformní ovzduší Vojtěchovy doby, sevřené konkrétně v zákony r. 1039, a Kristiánova legenda sama. Chaloupecký právem poukazuje na rozdíl pojetí Boleslava v prvé
starší skupině legend a v druhé mladší skupině, zahajované Gumpoldem, kde vina se
přičítá přímo Boleslavovi, bratrovrahu. U Kristiána je Boleslav druhý Kain a Drahomíra Jezabel, »jež v zlobě své utracovala proroky«. Toto odsuzování u Gumpolda by
bylo možno vysvětlit stanoviskem vzdáleného pozorovatele cizince, ale Chaloupecký nevylučuje již u Gumpolda vlivy slavníkovské. Ale vezměme Kristiána samotného. Nepřátelství k Drahomíře, Boleslavovi, sympatie s Bořivojem, Ludmilou, a zejména sv.
Václavem, pak i k Přibyslavě; temné vyhrůžky: jako Svatopluk, který národ dával
v službu dílem Kristu, dílem ďáblu, zavinil zkázu království moravského, neboť není
společenství světla s tmou, tak i nám hrozí trest, kteří týmiž cestami počínáme kráčeti.
Nezaujatý pohled vidí zcela jasné rozlišení světců a hříšníků, podle nichž jediné s křesťanského hlediska rozděluje své sympatie Kristián jistě dávno po smrti Boleslava, o němž
se vyjadřují opatrné legendy sepsané právě za jeho života. Přízvisko Boleslav »ukrutný« dostává i v pamětním zápise kláštera sv. Jana na Ostrově někdy po r. 1017. Tím
spíše vyjádřil svoje nepřátelství k vrahům sv. Ludmily a Václava Kristián v legendě,
kde se zcela vsunul do děje, mimochodem řečeno první a s uměleckým účinem, apostrofami jednajících osob, kde se ztotožnil ve víře středověkému Člověku vlastní s postavami světlými, jejichž nepřátelé jsou nepřáteli autora samého. Zde stejně jako při
vyhrůžkách jistě stál na stanovisku Vojtěcha, jehož tragickou srážku s národem dávno
křesťanským, ale prudké přirozenosti, nemůžeme vykládat rodovým nepřátelstvím mezi
Přemyslovci a Slavníkovci. Postava biskupa evropského formátu dočtěná clunijským
reformním duchem stejně jako pastýřskou snahou nekompromisně zevnitřnit a utužit
české křesťanství, jsou hlavním bodem dramatu, který Vojtěch za živa nedobojoval, ale
slavně prosadil světec r. 1039 v zákonech, které jsou klíčem ke konfliktu. Kristiánův
hlas jest mementem reformního hnutí, které jasně říká, že není společenství mezi světlem a tmou. Nebudeme chtíti ale sem přiřaďovati Vavřince a Bruna Querfurtského,
kteří po vraždách libických ex eventu se mohli postavit na stanovisko protipřemyslovské. Nic než memento u Kristiána, a jistě neodůvodňující klást jeho legendu za rok
995. Ta srážka Vojtěchova s panovníkem a národem jest až tragicky podobná poměru
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Svatopluka k Metodějovi, který stavěl na pranýř duchamornou hořkost vší rozkoše,
a končí stejně. To jsou opravdu jako u jiných národů počátky křesťanství, které z Čechů činí křesťany i skutkem až snad za Jindřicha Zdíka, ale pak také i hlubokým
sebevědomím, které dovoluje Vladislava II. ozdobit titulem kníže nejkřesťanstější. Tedy
jednak srážka s mocí, jednak proniknutí do národa v našem slova smyslu, nad nímž
ovšem stáli od počátků křesťanští světci a celý zástup zbožných, k nimž patří skladatelé
legend nepochybně. Nesnadnější jest ovšem výklad přemyslovské pověsti; zcela jistě
urozenost a vznešený původ rodu jsou žádoucí ve středověku, ale pojetí o nízkých
sklonech v krvi Přemyslovců a o povahových kazech (str. 319) jest příliš ovlivněno
dnešním chápáním dědičnosti a povahy. Myslím, že ale Kristiánovo cui tantum agriculture officium erat jest přikrášlené, ne ironické, sdělení, že Přemysl byl zeman. Jest
možné, že pouhá autorita Kosmova, bez skutečné tradice, v době stejně platné urozenosti, by vyvolala malířské znázornění přemyslovské pověsti na hradě třeba provinciálním, přece jen knížecím, a v sousedství rakouských knížat? Konec 10. věku, stejně jako
9. století na Moravě, počínal svoje sebevědomí přijetím křesťanství. Patrně opravdu
z Moravského privilegia jest místo společné legendě Beatus Cyrillus a Kristiánovi, že
staří Moravani (Češi) žili bez řádu, ut feroces canes říká B. C. (str. 80), i když před
tím připustilo patrně již Privilegium, že staří Moravani byli počestných mravů. Týmiž
slovy, jediné na křesťanství poukazuje, mluví Theotmar, arcibiskup salcburský, r. 900:
Progenitores namque serenissimi senioris nostri Hludouuici, videlicet imperatores et
reges ex christianissimo Francorum genere prodierunt, Moimarii vero Sclaui a paganis
et ethinicis venerunt. Tradice přemyslovská jest patrně starší než české křesťanství, jinými slovy český stát vyrůstá z dob pohanských; prvá Fuit přináší doklad o vládě
z Boha (447), kteréžto pojetí zřejmě ale pochází od dob přijetí křesťanství (srov.
Diffundente, str. 490, Metodějova řeč k Bořivojovi). Zájem legend a prestiž rodu panovického v nich počíná od přijetí křesťanství, které jest rozhodnou cesurou, a právě
proto tak jest hájeno v našich legendách při osobě Bořivojově. Předpokládal bych vsak
ještě jeden možný výklad, že jde totiž o interpolaci z 1 1 . století z benediktinského
ovzduší. Odstraníme-li totiž vloženou větu »cui tantum agriculture officium erau«, dostaneme větu jak je asi v Diffundente. Zůstává i »sagacissimo atque prudentissimo viro«,
což právě v Kristiánovi neukazuje na zlehčování. A právě legenda Oportet nos fratres
zde může býti vodítkem. V legendě Oportet z 1 1 . věku, zřejmě z kláštera, ustupuje
pojetí knížete mnišsky pokornému světci typu Jana z Gorsu; se sugestivním lícením
přípravy obětin rituálně Čistých jest zde položen zvláštní důraz na ruční práci, ano
i na práci služebnou. Víme, že benediktinský řád právě předpisuje práci rukou,
a Oportet ji vynáší právě na postavě světce a knížete. U Kristiána jest práce rukou
ještě nečestná, jak zdůraznil již Pekař, a právě v 1 1 . stol. mohl opisovač, znalý pověsti přemyslovské, využít místa o Přemyslovi, k vsuvce o polní práci. Mohlo by se
zdát laciné, vše co se v Kristiánovi k důkazu pravosti nehodí, vykládat za interpolaci,
avšak místa o Přemyslovi a potrestání vrahů Václavových živobytím z ruční práce se
tak vylučují, že nutno předpokládat buďto skutečnou pověst, nebo zlehčení Kristiánem,
nebo interpolaci. Skutečností ovšem jest, že již starší legendy václavské vykazují čestné
pojetí práce, třeba jen k účelům bohoslužebným či zbožným. Uvádím oba výklady jen
jaksi na uváženou, avšak pokud jde o protipřemyslovskou nenávist, tu počínaje postavou Bořivojovou jest stanovisko Kristiánovo srozumitelné jen jako zaujetí nebo odpor
hagiografa, s kterým se křesťan dnešku naprosto ztotožní a jemuž historik může klidně
přisvědčit.
Zde možno navázat námitku na možnost vzniku legendy Tempore Michaelis, která,
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jak soudí Chaloupecký, mohla vzniknout - jako montáž - stejně v 1 1 . jako ve 14.
století. Takovou montáží, jak nyní přesvědčivě ukázal Chaloupecký, jest také Kristián.
Důvodně ovšem hledá tendenci, Či účel, jaký mělo složení Kristiánovy legendy. Ale
již v Tempore jsou části vlastní autoru sestřihu, přechody, které stylisticky již prozradí
dobu aspoň na století. Zcela jiný jest styl 1 1 . a 12. věku u nás, též s jinými erbovními
slovy, než styl 14. století, které již vyšlo ze školy myšlenkových i slovních exornancí
rétoriky, kterou u nás zavedl hlavně Jindřich z Isernie. Dlouhodeché slučovací souvětí
v Tempore mluví pro 14. věk, kam také Chaloupecký Tempore klade. Podobně Kristián.
Nad ohlasy z Dialogů Řehořových starších zvl. moravských legend převládá ohlas
z žalmů s četnými obrazy, ale starší drsnější nazírání se prozrazuje. Avšak nejvýznačnější charakteristikou, aspoň václavské části Kristiánovy legendy, jest pojetí Václava
světce i panovníka. V apostrofě Vojtěcha uprostřed legendy jest toto pojetí jasně sděleno, že jde o laika a vévodu, v legendě samé jest opravdu provedeno. »Pekař a vévoda« v jedné osobě připravoval sv. Václav oplatky, nosil vespod Šaty téměř mnišské,
ale navenek v rouchách královských skvěl se před Bohem i lidmi (z legendy o Brunovi
Kolínském z poloviny 10. stol.), vévodství pozemské slávy vyměnil za království nebeské jako pravý vévoda a mučedník. To je nové vystupňování všech předešlých legend,
to je zcela nové pojetí světce, který zůstává panovníkem, pojetí, které mohlo být účelem příslušníkům knížecích rodin Kristiánovi a Vojtěchovi vedle toho, co úsilí Vojtěchovo svazovalo duchovním poutem se svatým Václavem samotným, jak o tom dobře
píše sám Chaloupecký (357). Víme o legendách, které měly i jiný účel než náboženský,
zpravidla právní a politický, ale negativní účel, protipřemyslovský, v Kristiánovi sotva
najdeme. Tím méně máme dokladů pro to, že » Vojtěch a vůbec Slavníkovci pečovali
o rozšíření úcty svatováclavské z jiných příčin, a to... z příčin a důvodů světských
a přímo politických« (312). Pro zbožnost Slavníkovců svědčí to, že syna dali na kněžství.
Ostatně předpoklad, že Kristián jest Slavníkovec, jest jen kombinací. Pekař právem kolísal. V 7. kapitole, před líčením smrti Václavovy, po apostrofě osoby děje, Boleslava,
tedy ve vzrušeném místě, uniká Kristiánovi tázavý povzdech: »Než proč zdvojuji bolest
v srdci, proč slzy v očích... ?« Nemohl tak přece jen mluvit křesťan o svém otci
a strýci? Také nechuť Kosmova ke Strachkvasovi jest podivná. Také kombinace o Kristiánovi v Břevnově není bez obtíží. Není-li Kristián jeden ze svatých pěti bratří, pak by
musel umřít těsně po sepsání legendy, je-li tu jiný Kristián 995-1004, poněvadž stěží
byli v Břevnově dva řádoví bratří téhož jména. Buď jak buď, pojetí osob v Kristiánově
legendě vychází ze sympatií křesťana a pojetí Václava světce i knížete. Chaloupecký,
který porovnal Kristiána s jeho předlohami, zde ve václavské části, heuristicky známé,
nerozvinul srovnání do šíře, která by jej snad přiměla k tomuto konstatování. A to
jest tedy vlastním přínosem Kristiánovým, toto pojetí osoby sv. Václava, které mluví
pro dobře »české« ovzduší Kristiánovo a Vojtěchovo, i pro ovzduší náboženské, kdy
Vojtěch stál v národě dávno křesťanském, ale přirozeností divokém.
Ještě některé menší námitky. Větu Kristiánovu, že sv. Václav pomáhá bojujícím, považuje Chaloupecký za pozdější vsuvku, poslední zázrak o pokoření knížete kouřimského
za dodatek Kristiána samotného. A přece zde tvoří tři věci jednotu, jako vůbec přispění
světců bývá v těch záležitostech, jimiž se jejich světecký příběh vyznačuje. Tak jest
známa péče Václavova o justici (boření Šibenic a vycházení od soudu před rozsudkem,
kteroužto druhou věc z Kristiána přejala německá legenda o sv. Matyldě z počátku 1 1 .
věku!) a přispění světce uvězněným. Jako prvý bod závěru říká Kristián, že sv. Václav pomáhá uvězněným. Narážku na to, že Václav byl vítězem v přečetných bojích,
čteme v 6. kapitole, vzatou ovšem z Crescente. V závěru, kde shrnul Kristián způsob
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přispívání světce, vrací se k životu a věta o pomáhání bojujícím tvoří přirozený přechod k episodě kouřimské, která se do textu nehodila. Episoda sama jest starobylá,
prozrazuje charisma vítězného souboje, nutné pro pravého panovníka, byť i zde křesťansky vyložené. Toto charisma prozrazuje též báječný původ celého rodu Přemyslovského. Větu o přispívání bojujícím tedy za vsuvku není třeba považovat, a také báječný
původ Přemyslovců, který nemohl být zlehčen, jest tím doložen.
Za interpolaci bych taktéž nepovažoval větu, že Bůh dal národu českému, dávno na
víru křesťanskou obrácenému, tak velkého patrona. Věta zcela dobře souhlasí s úvodem a se skutečností, že v té době byl sv. Václav opravdu již světcem světovým, a jest
motivací přenesení.
Přesvědčivě ukázal Chaloupecký, že léta 1100 až asi 1270 znamenají persekuci slovanské bohoslužby, ale myslím, že prvé datum nemusí být vylučujícím mezníkem pro
legendy, nakloněné slovanské liturgii. Chaloupecký hned v úvodu a v celém pojetí vychází z předpokladu, že legendy jsou čtení o životě svatých, kterých bylo užíváno při
bohoslužbách. To platí o počátcích legend vůbec a o prvých legendách václavských.
Ale v 10. věku vůbec, a to platí o našich legendách počínaje Kristiánem, jsou legendy
literaturou, určenou k soukromému zbožnému čtení a opisování, žijí, krátce řečeno,
životem knižním. Teprve po náležitém výběru a zkrácení se stávají součástí breviářů
a jiných bohoslužebných knih. Totéž pozorujeme na našich kázáních od konce 1 1 . věku.
Proto žijí legendy ve výtazích a úryvcích, a proto žily knižně i po nepříznivém postoji
biskupského stolce k slovanské liturgii. Pravděpodobně z Diffundente čerpá listina
Zbihněva z let 1125-1140 údaj o Levém Hradci, »kde počalo křesťanství«, a listina
z r. 1130 Soběslava I. počítá Soběslava za devatenáctého panovníka Čechů od počátku
křesťanství v Čechách, tedy podle Kosmy, ale přece jen nesmlouvavě od počátků slovanské bohoslužby. Ovšem skutečností jest, že oficielně byla vzpomínka na ni potlačována a legendy, jako Beatus Cyrillus, censurovány.
O legendě Beatus Cyrillus, známé vlastně jen z jednoho pozdního rukopisu, jest
možno míti za to, že ve své necensurované podobě jest vlastním Privilegiem moravské
církve. Chaloupecký sám ukazuje, že stejně začíná legenda o sv. Prokopovi. Bylo řečeno,
že ve čtyřech pramenech rekonstrukce Privilegia jest více ze společné předlohy, než jen
co je všem čtyřem společného. To platí o legendě Beatus Cyrillus, kde jest starobylá
ještě část o výbornosti Moravy a jejích obyvatel, kterou neprávem považuje Chaloupecký za projev moravského patriotismu 1 1 . a 12. věku. Tato chvála jest parafrází z bavorské legendy Arbeonovy o sv. Jimramovi z 8. století. Také místo o obcházení Metodějově měst a vesnic, společné B. C. a Tempore Michaelis, jest slovně vzato z Arbeonovy
legendy a ukazuje, že skladatel B. C. či Privilegia Arbeona znal. Tím ovšem jest jen
podepřeno mínění Chaloupeckého o vzniku Privilegia v 10. stol., kdy byla legenda
Arbeonova u nás známá. V Privilegiu byly také »due olive«, což užil Kosmas pro sv.
Václava a Vojtěcha ve »věštbě« Libušině. Ovšem B. C. byla také snad jen nepatrně
přestavěna v úvodě o Římě a při zmínce o návratu do Říma.
Homilii Factum est, kterou klade Chaloupecký spíše před r. 1100, jest však třeba
posunout přece jen do 12. stol., jak sám činil v »Bratislavě« r. 1934, a to do let
1140-1150, a přičíst snad Jindřichu Zdíkovi. Do té doby se hlásí stylem, který můžeme
porovnat s četnými listinami, nového vzletu a forem právě vlivem asi osobnosti i styků
Jindřichových. Diplomatář, o tolik spolehlivější, jest pro datování pozdějších legend
nevyužit. Listiny 12. věku ukazují vpád nového stylu i vlastní pokusy o něj, prvé záblesky rétoriky. Básnické místo o prvosence, jitřence, kromě svého poetického umocnění,
jest již repetitio in rébus similibus (str. 546). Těchto dokladů jest více. Místo o pří4 7

právě sv. Ludmily na smrt jest sice uváděno jako Davidovy žalmy, ale jest patrně již
vlivem soudobého mešního formuláře. Velmi příznačné a nápadné jest místo o sv. Ludmile, která »tehdy byla jedinou matkou věřících v Čechách (tunc unica)«. Místo to připomíná listinu Jindřichovu pro Strahov z 1. 1143-1148, kde se mluví o Gertrudě Babenberské, manželce Vladislava II., »zbožná matka kněží, mnichů a všech sirotků«. O maličko výše ve Factum est místo o národnosti zpozdilé a zvrácené jeví se ohlasem z listu
papeže Evžena III. z r. 1146. Jeden rukopis homilie jest zachován v Olomouci jako opis
starší předlohy. Má úvod o prvém katolickém knížeti země České Bořivojovi, podle
Kosmy, který připomíná citovanou listinu Soběslavovu, s účastí Zdíkovou. TuŠím, že
nebudeme daleko pravdy, budeme-li hledati vznik předlohy olomouckého rukopisu v době
Zdíkově a přičteme-li homilii samu tomuto vynikajícímu Čechovi a snad opravdu synu
Kosmovu. Znamenala vzletné, jakoby stylem Bernarda z Clairveaux poznamenané vystupňování úcty sv. Ludmily, nespokojené, tak jako Kristián, s dosavadním uctíváním
a přece suverénně a se širokým rozhledem velebící českou zemi, spravovanou rozvážnou
radou právě Jindřicha Zdíka, jenž v ní chtěl probudit »nového člověka«.
Kniha Chaloupeckého vykazuje některé nejednotnosti v hodnocení, jak se zřejmě
měnil soud autorův při psaní rychle pulsující práce. Míníme zásluhu Diffundente či
Kristiána o spojení dějin Čech a Moravy, přiřčení názvu prvé české kroniky, sjednocení Čech a slavníkovské cítění, tolerování slovanské bohoslužby a překážky úcty sv.
Ludmily, historku Mojmírovu. Spytihněva jest psáti s y a křesťanský Bůh se píše podle
pravidel s velkým písmenem.
Celkově jest kniha Chaloupeckého mnohostranně stejně objevným jako podnětným
dílem a ve svém přímém zaměření jest pevným podkladem pro žádoucí nové vydání
Karel Do skočil
prvého svazku Pramenů dějin českých.*)

KNIHY A UMĚNÍ
Život

Dantův

Rádi se dneska vzněcujeme i osvěžujeme studiem velkých tvůrčích duchů minulosti.
Autora Života Dantova nelze ovšem vřadit do proslulého troj hvězdí Dante, Petrarka,
Boccaccio pohybem příliš vznosným, vždyť by nás část jeho díla usvědčovala z pokrytectví, Giovanni Boccaccio se však k obdivovanému předchůdci Dantovi i vzácnému
příteli Petrarkovi druží nepochybně zcela přirozeně. Mnohé z úmyslů a citů, které nesly
v tvorbě ony tři muže, mohlo by se živně přelít i do našich myslí, byť dnes musíš počítat
s jinými životními podmínkami a okolnostmi. Pokud jde na př. o náboženský pocit
životní, o víru v nezbytnost prohloubeného studia, o velkorysé chápání života, jenž je
ostatně zrcadlen s ryze italskou bezprostředností, ač v rozličném podbarvení, je dosud
podstata usilování všech tří jmenovaných nedocenitelně živá. - O. F. Babler, jenž se
nyní podjal závažného úkolu přetlumočit nově Dantovu Božskou komedii, dostal se
také blíže do okruhu studií dantovských a překvapil nás nedávno vpravdě vítanou knížkou, Životem Dantovým od G. Boccaccia. (G. Boccaccio: Život Dantův. [1360.] L. P.
*) O knize V. Chaloupeckého ohlašujeme ještě studie Rudolfa Holinky a Jana
Vilikovského. - Red.
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1940, 46 sv. edice Hlasy. Str. 63.) - Tajnůstkářské pošilhávání po Dekameronu, oné
vervní, prostořeké, v stínech a světle ostře ryté »komedii lidské«, kde autor ostatně podával svým šťavnatým a křepkým stylem i obměnu cizích motivů - Gesta Romanorum,
starofrancouzské Contes et fabliaux atd. - a při své spíše pasivní povaze vznětlivě zrcadlil
mravy i nemravy své doby, farizejské rozhořčení těch, kdož v sobě nalezli dost zaslepené
osobivosti, aby odsoudili nestravitelným, bezkrevným traktátem mistra novelistického
slova, toť asi příčiny, proč laik sotva očekává z pera Boccacciova dílko tak ušlechtilé,
jasnozraké a moudré, jakým je Život Dantův. Opět příklad, kam vlastně vede zakrývání
pravdy rouškou příliš tajuplnou, rozhořčení, rozněcující zvědavost a odvádějící zrak od
celé perspektivy života i díla autora, který nebyl zdaleka jen oním vyhlášeným »enfant
terrible«, jímž se jeví častokráte ve svých novelách. Muž studia, tu a tam básník vnímavě a chvějně lidský, zanícený obdivovatel starověku v jeho myšlenkách mužných
a vznešených, věrný přítel a neobyčejně vroucí obdivovatel umění předchůdcova - což
se nezaznamenává, že opsal vlastnoručně »Božskou komedii« a poslal ji Petrarkovi
s přáním, aby ono dílo studoval a nehalil se před ním v mlčení, považované mnohými
za závist? - člověk chybující, ale nikoliv hluchý k hlasům lepšího, čistšího poznání, toť
přece 'také Giovanni Boccaccio. - V původním textu je snad spis: Vita di Dante o odstín zemitější, prostěji členěný, což je patrně vlivem toho, že v Češtině t. zv. abstrakce
zaznívá Často přespříliš vznosně a ušlechtile, ale věrný Bablerův překlad svědčí zase
každou větou o promyšlené, ve všem všudy poctivé práci a sotva by se mu dalo cokoliv
vytknout, pokud jde o nezbytnou zde pružnost a výmluvnost. Giovanni Boccaccio Boccaccio napsal dříve též život Petrarkův, ten však latinsky pod názvem: De vita et
moribus Domini Francisci Petrarcha de Florentia - vrátil se v této »oslavné podobizně,
jíž chtěl uctíti básníka, který prvý mocně okřídlil toskánstinu, k řeči italské a rozechvěl
prudce slovo v tom láskyplném, ač nikoliv zaslepeném pohledu na básníka, kde ukázal
též ryzí vlastnosti pravého básníka: totiž obdivovati se těm, kteří si obdivu zasloužili,
nezastírat si jejich vady, leč nezveličovati jich, zůstat vždy uznalým k cizí práci, kochati
se bez závisti cizím uměním a sám býti vpravdě skromným i při hrdém životním postoji,
jenž podivuhodně sluší právě básníkům. Komu není jméno Dantovo prázdným zvukem a kdo se cítí dosti silný a poučený, aby mu neměl co dáti Dante, t. j. Dávající? - měl
by se po té knížce přímo pídit. Každá z devětadvaceti kapitol i kapitolek »Života Dantova« stojí za důkladné přečtení, ať již jde o výmluvné věty, kde se Boccaccio blýská
stylistickou umností či o ty drobné reliefy, zkad vystupuje názorně člověk Dante se
svými zvyky i zvláštnostmi. Někde Boccaccio připomíná ve všem všudy klasický vzor,
jindy je po Italku svěží, tak na PC. v kapitole: O spisech Dantem složených, kde se
dočítáme s napjatým dechem o nalezení třinácti zpěvů Božské komedie. Svobodu tehdejšího člověka ukazuje s hlediska dnešního věku statistikařícího už taková Odbočka
o manželství, kde ovšem Boccaccio vyjevuje názory jen a jen osobní. Jinde říká Boccaccio, snad k velké hrůze dnešních kritiků: »To tedy byl prapůvod jména poesie a tím
také poetů. Uvádějí-li druzí jiné důvody jejího vzniku, mají snad také pravdu, ale
mně se zde ten výklad líbí lépe«, což se mi jeví jako rys nevýslovně půvabný.
Život Dantův psal muž učený, ale při tom Člověk z masa a kostí, který za Danta
strádá, hrozí se nespravedlností na něm spáchaných a hovoří vzrušeně a živě, i když mu
zvučí hlavou tisíce vět víceméně slavnostních. Boccaccio jeví se nám tu jako spolehlivý
a poučený průvodce - ale v tom nejčistším smyslu slova! - na cestě k životu i dílu
Dantovu !
Zdenek Šmíd
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Pohádky Karla Schulze
Karel Schulz: Princezna z kapradí. Praha, Vyšehrad, 1940. Str. 160. Přiléhavými
obrázky doplnila knížku osvědčená M. Marešová.
Oba mistři české pohádky, K. J. Erben a B. Němcová, vkládali častokráte do pohádkových příběhů své představy o světě, zanechávali v nich stopu zálib a představ ryze
osobních. Jaký jsi, takové pohádky píšeš! U nejlepších ukázek Erbenova umění pohádkářského musíš si však ona ideová zrnka vyjímat, autor je nikdy nezdůrazňoval, mnohdy
je nalézá v pohádkovém proudu jen úsilí důkladných komentátorů. Erben i Němcová pronikli, už jako sběratelé, do orálního stylu pohádek, a zvláště u Erbena nenalezneš v ryzích
kusech jeho vypravěčského umění jedinkou větičku, jež by rušila s hlediska stylu živoucího, neseného dechem i tepem srdce navýsost přirozeně, ač nikoliv jednotvárně (dech
se přizpůsobuje při čtení takové pohádky nahlas nestejnoměrné oscilaci věty, na dvou
třech slovech zdlouhavě doplápolá, jindy unese bez nesnází i delší, ale svěžím zdvihem
klenuté větné gesto!). Vciťovali se oba do pohádek bezprostředně, žili na chvilku tak
cele v rytmu pohádek, že nelze nikdy mluvit o nějakém odstupu. Je až s podivem, jaká
průrva se rozvírá mezi autorem Kytice a pohádek a na př. původcem oněch uvážlivě
vědeckých poznámek ke Kytici; orální styl, jehož názvuky slyšel Erben v písních i vyprávění lidových, kterého se však také dotvořil, dozráv umělecky, toť zde v pravém slova
smyslu živá vodu, rozplašující prach foliantů a stíny opatrného uvažování. Dneska se již
mnohému autorovi zazdá, že ho běžné pohádkové situace spise spoutávají - ač je zde na
omylu, neboť lze přečasto vykřísnout nové jiskry i z křesadla zdánlivě nejvšednějšího,
a. třebas ono erbenovské zahajování pohádky bez bližšího určení místa zůstává dodnes
odrazištěm vpravdě pohádkovým - často toho ví o pohádkách příliš mnoho tam, kde se
ještě Erben vědec utápěl v sice nesprávných, ale vzněcujících dohadech, i nemůže tedy
jaksi začít bezelstně vyprávět. Sebevětší námaha rozumu, vymyšlení nejroztodivnějších
situací, bývají však málo platné, nejsi-li rozeným vypravěčem, který též podlehne vzrušení
a umí překvapiti hodně i sám sebe. Pohádka je pohádka; ta tě častokrát svede s všední
cesty a otevře ti nečekané průhledy ! - Mnohý z těch naznačených odstínů pohádkářského
umění bylo by možno uvést v souvislost i s K. Schulzem, u něhož tušíš i v tomto »capricciu pro děti« známý již sklon k vábení nevšedních jisker a též k pečlivému výbrusu slova.
Aspoň ukázku, abyste cítili, jak čistě umí vyprávět Schulz: »Tu kapradí bolestně
zašumělo, les zesmutněl. Táhle ze skal zavolal na ni větrů hlas a kořeny stromů se jim
nastavily v cestu. Ani ptáček nezazpíval a varovně v dáli zaštěkal vlk. Květiny klonily
hlavy a zajíček smutně ťapal za ní, aby ji kousek vyprovodil. Pavouci rychle přes cestu
tkali svoje sítě a brouk tesařík bubnoval na pařez na poplach. Srnky a laně běžely žalovat lesním studánkám a motýl smrtihlav mihl se na slunci. Les plakal.«
Nejlépe obstál, myslím, K. Schulz v té velké »zkoušce prostoty a čistoty srdce«, jíž
jest vyprávění pohádek, na př. v Princezně z kapradí, O zlaté včelce, vlásku štěstí a perské princezně nebo i v Neviditelném Petrovi, a nutno po právu vyzvednout, jak umně
i vroucně rozehrává právě zde pohádkový paralelismus a stálé barevné proměny skutečných pohádek. Zde se často ocitáme s autorem na kouzelném létajícím koberečku, a když
pohádku dočteme, připomeneme si rádi ty nové záblesky, jež autor připojil k známým
pohádkovým motivům. Též v pohádce: Matka žalost, dívá se Schulz na věci nově. Jindy
chápe čtenář zcela dobře všechny závažné důvody, které vedly autora k důraznému připomínání víry, lásky k rodné zemi, milosrdenství a nejrozličnějších ctností, ale pohádka
není pohádkou pro takovéto tóny. A začíná-li jedna Schulzova pohádka větou: »Byl
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jeden dobrý starý kouzelník, jmenoval se Pucifous a bydlil v městě Tramtárii, v Rusálčí
ulici č. 18, až u konečné stanice tramvaje,« uvědomíš si zvlášť důrazně, proč se Erben
úzkostlivě vyhýbal podobnému pseudopohádkovému vmisťování. Schulz spíná své pohádky až příliš programně s vynálezy a proměnami našeho století a někde se mu to daří některé situace v Pohádce o pohádkách! - ale jinde ona aktualisace dost ruší a obzvláště
mnohé ironické Šlehy Schulzovy dětem uniknou. Zcela papírově působí pak v pohádce o Zlatém vlásku... princeznina návštěva v »říši pohádek«; tehda již autor rozmělňuje mechanicky v slaďounce cinkající mincičku to, co skutečné pohádky splatily ryzím
kovem. Ale i při těchto několika málo výhradách, jež se mohou zdát význačné jen tomu,
kdo tuto pečlivě myšlenou a velice dobře míněnou a psanou knížku nečetl, zůstává
Princezna z kapradí jednou z dobrých a vskutku básnických knih naší literatury pohádkové.
Zdenek Šmíd

S r b s k é l i d o v é b a j k y v p ř e k l a d u O. F. B a b l e r a
Jasná, mnohým odstínem rozehraná studnice bajek druží se v edici HLASY podnětně na př. k slovanským legendám, v nichž se pořadateli zalíbilo. Takovým jeho
drobným anthologiím z oblasti toho kterého národa dostává se vždy přiléhavé a spanilé zevní úpravy, jež i v přítomném svazečku zbystřuje příjemně čtenářovu pozornost
cestou k ukrytému zrnku moudrosti. Tentokráte vybral O. F. Babler lidové bajky
srbské a vydal je s třemi kolorovanými kresbami Milady Marešové - ta se pozorně
snažila, aby její kresby byly v tvaru názorné, toužila vnést do zvířecích výjevů pohyb
a ruch, odklánějíc se v komposici od běžné jednotvárnosti, a zvláště k bajce: Učenec
a osel nakreslila dílko sytého krajinného kouzla - jako 47. svazek Hlasů (Srbské lidové
bajky. Vybral a přeložil O. F. B. L. P. 1940. Str. 45). Překladatel, dbalý vždy nezbytností podobných studií literárně srovnávacích, uvádí i »prameny a poznámky« a staví takto srbské lidové bajky v širší souvislost světovou. Vždyť je dnes vskutku u pohádek i bajek nastolena theorie migrační, i když ovšem na př. oblast pohádek zůstává
nadále širým, jen zčásti zkypřeným polem pro další badání i meditace. Za leckterou
pohádkou - jde-li na př. o motivy původu východního - vrší se tisíciletí, za jinou
plyne alespoň proud několika staletí, i bývá často velice nesnadné stanovití přesněji
vývojovou dráhu orálních tradicí, jež měnívaly ryzí kov umění v lidovou troníčku,
a jindy vyplynuly, v pojetí jakoby prvotném, z mysli a úst člověka, který však zajisté nesl
v srdci i rozumu stopy odvěké moudrosti lidské, napájející se přečasto ze zdrojů v té
oné době umělých, z filosofického hloubání velmi složitého. Můžeš se však prostě radovati z pohádek i bajek, aniž by ses pouštěl bez náležité průpravy do marného uvažování, vždyť sice i Čtenář laik cítí dobře na př. za každým takovým souborem bajek
hlasy pramenů, ale může zároveň vychutnávat vůně osobitě národní, všechny ty odstíny, jež i přejatý motiv leckdy svérázně podbarví. Nad mnohou takovou bajkou
ověříš si pravdu známého rčení »ex Oriente lux«; od některých motivů zvířecího přelstívání se vztahem k lidskému žití bylo by zajisté možno pokročit na př. až k orální
tradici korejské, kde je ovšem vyprávěno s orientální honosností i zvláštní ironií, za
kterou ční tisíciletí. Ať již je tomu jakkoliv, má přítomný výběr bajek příchuť osobitě
národní; O. F. Babler dal si ostatně zvlášť záležet při seskupování bajek z oblasti,
k níž ho poutá tolik osobních vzpomínek.
Silueta srbských bajek, jak nám je podává soubor Bablerův, bývá oproštěná, šla51

chovitá, mohl bys říci. Cítíš za bajkami neustále zkušenost národa loveckého, s horskou přírodou ustavičné se potýkajícího, vědomého si všech zákonů bojování. (Otec
bez syna, had bez ocasu a jiné podobné motivy!). Nebylo by leckdy příliš namáhavé
vystihnout jediným příslovím tyto bajky, ponejvíce úsečné, hbité, po srbsku sečné.
Motivy ze zvířecího života postihují mnohé základní situace lidského života, naše
trampoty, doufání a touhu po moudrosti, a též názvuky nezbytné obezřelosti, lstivosti a p.
zazní hodně často, jak již k tomu nutí život horalský; často črtá bajka i mravním ponaučením zákon správného lidského počínání (taková bajka: Vrabci a vlaštovka říká
hrdě i mužně, co by rozměnil tucet honosných frází!). Na základní srbskosti těchto
bajek nemění ničeho okolnost, že jich mnoho spadá motivičky do oblasti východní,
vždyť kolují tam, kde působení Orientu bylo zvlášť důrazné, ba v plném dosahu
sotva zjistitelné. Je poučné vrátit se i častěji k takovému lidově názornému brevíři
moudrosti a mužného žití, nad nímž jako by se klidně, vyrovnaně vznášely klenby
Času !
Zdenek Šmíd

Hanácké písemnictví
Miloslava Hýska »Literární Morava v 1. 1849-1885« (vyšla v r. 1 9 1 1 ) , dnes již
hledaná kniha, vyzývala k zpracování moravských regionálních úseků, jejichž literární
svébytnost i kulturní přínos pro celou národní literaturu českou vhodně připomínala.
Morava nejen svou národopisnou rozrůzněností, nýbrž spíše ještě zdravějším a ne tak
filosoficky zatíženým příslušenstvím k českému kmeni poskytovala nepřebernou půdu
uměleckému tvoření, ať v oblasti lidové, ať v umělé. Moravané, bezprostředně a samozřejmě čeští, sice občas chodili do Prahy mudrovat o češství, o české otázce, zda tak či
jinak, či vůbec ne (případ se Schauerem), avšak na Moravě selskému a dělnickému živlu
nebyly tyto otázky ideami, nýbrž existenciální nezbytností, již v Čechách bez ideí pochopit mnohdy ani nedovedli. Tu by sušilovská a bartošovská Morava zasloužila řádného
zpracování, aby vyjevila zapomínajícím generacím moravské residuum českého bytí, řeči
a kmene. I k tomu četba knihy Hýskovy nabádá, a je-li nyní kniha Bedřicha Slavika
»Hanácké písemnictví« (vydal R. Promberger v Olomouci v r. 1940) důsledkem staršího a širšího svého vzoru, tím spise by nemel chybět klíč k pochopení Moravy, nějaká
nová - jako někdejší Brandlova »Kniha pro každého Moravana«.
Slavíkovo Hanácké písemnictví zabírá písemné projevy na Hané v X I X . století až
do dnešních let X X . století. Zabírá vsak nejen literaturu dialektickou, nýbrž i tvorbu
Hanáků původem, i když náměty se k Hané zřetelně nebo vůbec nepřimykají, ba i těch
autorů, kteří, ač nepocházejí z Hané, v tvorbě se této krajiny dotkli. Shromážděním materiálu takto předsevzatého je úkol v představě a snad i předsevzetí autorově zcela vyčerpán, někde s převážením zájmu národopisného, jinde literárně historického, posléze pak
i s pokusy kritické charakteristiky. Tak jsou tu v detailní faktové snůšce Hansmann
(Dohnal), Přikryl, F. S. Procházka, Bystřina, ba i Bezruč, Wolker, lidová tvorba hanácká, nakonec pak i Čep a Koudelák, jmenujeme-li nejcharakterističtější zjevy.
Vyčerpávající znalosti látky a podrobné faktografii autorově však neodpovídá ani
kritická vyváženost v hodnocení jednotlivých autorů, ani byť jen podpovrchové vyložení
sneŠených fakt a faktíčků. Jeví se tu příliš přehodnoceným rétorický vznos Procházkův,
nebo expresionistické dunění obrazů a slov i nepřirozenost osudových postav Koudelákových. Naproti tomu měl literární historik s větším promyslem vyložiti nejosobitější
5 2

tvorbu, již zahrnuje do neurčité kapitoly » Autoři se zájmem lidovedným«. Nedocenil
tu Zgodu (Křena), snášeje jen kvantitu jeho psaní, ba dokonce s jistou nechutí mluví
o jeho » jednostranném katolickém hledisku«. Byla prý Zgodovi totiž »vždy víra a národnost důležitější než umělecké hodnoty nebo národopisné studium«. To je, věru, v kritickém hodnocení nepochopitelné a neudržitelné hledisko.
A je to proto, že tu chybí základní předpoklady pro pochopení a hodnocení. Zatím
co na př. Zgodovi se vytýká, že nepřihlíží k uměleckým hodnotám, Koudeláka, jak tomu
teď od dob neodbytného guvernantství soldánovského a j. bývá, charakterisuje: »Spisovatelův vývoj mohutní novým dílem sociologicky...«
Nevím, co se tímto sdružením pojmů má o díle Koudelákově vyložiti, ani nevím,
jaký to má sociologie účel v románě, jak má tato věda v oblasti umění působiti k mohutnění díla, zda jen románu, či též sochy, či básně, symfonie, či zdali jen u Koudeláka,
nikoliv snad u Cepa; či zdali má ta nešťastná sociologie (jak bych si rád přečetl u některého jejího chovatele, čím vlastně je, nebo by býti měla!) jen překlenouti snesení
fakt, drobnohledně sice posbíraných, dohromady však dávajících míchaninu bez měr
a vah, bez pronikavého vidu. V Hýskově Literární Moravě, díle skorém o 30 let starším,
je toho daleko více. Tak tedy problém Moravy (implicite i Hané), jejího podílu na
Českém duchu a kmeni zůstává i dále připraven pro práci nejen přesnou a drobnohlednou,
nýbrž spíše uvědomělou, vzdělanou, ukázněnou a rozumějící.
J. H.

Kniha o smyslu architektury
(Heinrich Lützeler: Vom Sinn der Bauformen. Der Weg der abendländischen
Architektur. Herder & Co. 1938.)
Mezi poslední věci umění patří úvahy o jeho smyslu, kritika a hodnocení jeho významu v dějinách. V těchto úvahách snaží se rozliční autoři o podání nového, ničím
neovlivněného názoru na umění. K tomu slouží tak řečené stanovisko, na kterém velice
záleží, chtějí-li celou materii zvládnout a ocenit. Nepochybně volí si každý nejdříve stanovisko, základní míru, a s tou pak přistupuje k pozůstatkům umění minulých dob.
Víme dobře, že tato míra je vyrobena člověkem moderním, je rozdělena na dílce přiměřené soudobým zájmům a ohledům. Podle toho dopadá hodnocení. Zdá se, že při této
práci jde yždy jen o věci druhotné, že celé hodnocení je jaksi liché a bezúčelné, protože
stanovisko obyčejně selhává při posuzování díla, které bylo zaměřeno docela jinam.
O smyslu dějin umění se obyčejně nedovíme nic víc, než že celá ta slavná minulost je
toliko přípravou chaosu století devatenáctého, která přece podle vývojových teorií musí
být dovršením všech výtvarných snah a pokroků umění minulosti.
Zcela jinak dívá se na minulost západní architektury autor knihy Vom Sinn der
Bauformen.
Sleduje minulost architektury od katakomb až do dneška. Již v prvních kapitolách
Čekali bychom mnohé důkazy o závislosti starokřesťanského umění na antice. Zatím však
s klidnou rozvážností klade Lützeler vedle sebe půdorys chrámu Poseidonova v Paestum
a půdorys starokřesťanské basiliky. K tomu s velkým prospěchem přidává půdorys antické
basiliky profánní a antického chrámu přeměněného v basiliku křesťanskou. Odmítá jakoukoliv závislost starokřesťanské basiliky na antické disposici a dokazuje její samostatnost
a odlišnost. Nehledá tedy vývojovou spojitost mezi uměním starokřesťanským a antickým,
klade větší důraz na odlišnost těchto dvou různých světů. Jeho vlastní práce však spočívá v hledání vlastního, bezprostředního účinku a smyslu architektury starokřesťanské.
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Vychází z předpokladů nového křesťanského řádu, hrouží se do tajemství liturgie prvních
dob křesťanských a odtud s pochopením a účastí začíná svůj vlastní výklad o architektuře.
Dějiny architektury chápe Lützeler jako neoddělitelnou část dějin křesťanstva. Proto
je v jeho výkladech tolik samozřejmosti a proto tak hluboko vniká do tajemných zdrojů
slohotvornosti architektury křesťanského západu. Také on má své stanovisko; je to stanovisko křesťana, který v dějinách architektury vidí kus své minulosti.
Lze tedy očekávati od autora, který chápe nadpřirozený smysl architektury, že s nemenším pochopením pojedná o základních rysech a významu architektury románské a gotické. Výklady o těchto slohových údobích překvapují výstižnou plností a přesností. Prozrazují to již teksty připojené k jednotlivým obrazům. Tak na příklad pohled na dóm ve
Wormsu (Worms) : » Jednota důstojnosti a půvabu« nebo k obrázkům choru dómu
v Kolíně nad Rýnem (Köln) : »Opěrný systém - jeho technika - jeho krása.« Z toho
vidíme, že se Lützeler nebojí vyjádři ti bezprostřední dojem diváka, netlumí pocit radosti
z uměleckého díla. Nepůsobí jen na rozum čtenáře, ale především na jeho srdce.
Zdálo by se tedy, že autor zaujme odmítavé stanovisko k architektuře renesanční,
když s takovou vroucností promlouvá o památkách křesťanského středověku. Bylo by to
snad úměrné chladu jiných spisovatelů, kteří vycházeli z renesance a nevnímali nic
z umění středověkého. Liitzeler však mluví o renesanci se svrchovanou shovívavostí
a vidí jí do duše stejně, nebo snad ještě lépe, než její vyznavači. V kapitole Základní
rysy renesance čteme: »V době, kdy toto světské stavitelství zaujalo vedoucí místo, vzniká pro kostelní stavbu hluboká problematika. Ne snad proto, že by renesance stavěla
málo kostelů; je naopak bohata na církevní novostavby. Ne snad, že by její kostely zdály
se spíše způsobilými pro shromáždění společnosti než pro bohoslužbu; kladou naopak
důraz na svůj církevně-liturgický účel. Nejsou však více výrazem nevyslovítelnosti Boží
velikosti; zlidšťují dům Boží.« Již z tohoto krátkého citátu je vidět, že není těžké porozuměn lidskému zaujetí architektury renesanční tomu, kdo pochopil věčné v architektuře středověkého severu.
Autor, zaujatý minulostí středověkou, postavil se ovšem kriticky k baroku. Není div,
že vedle slov obdivu nad mocným vypětím k věčnosti pronikají i náznaky blížícího se
chaosu.
Poslední kapitola je věnována rozkladu architektury ve století devatenáctém. Začíná
pojednáním o klasicismu, na kterém již shledává známky nepravdivosti, pokračuje o údobí historických slohů a končí nadějí v novou architekturu. K historickým slohům století
devatenáctého je trochu přísný: »Historismus zachází se slohy, jako by to byly formy na
pečivo, které jsou do stavby - těsta vtlacovány zcela libovolně.« Uvědomíme-li si však,
jak vysoké měřítko hodnocení předsevzal si autor, uznáme, že soud o historismu nemohl
být příznivější.
Příklady architektur, jichž je v knize užito, jsou velkou většinou známé. Nejde vsak
o nějaké soustavné dějiny architektury; proto je užito jen ukázek zvlášť význačných, které
nesou výrazné známky slohů jednotlivých období. Hlavním úkolem díla bylo proniknouti
tvárný řád jednotlivých slohů a ukázati na hlubokou souvislost mezi stavitelstvím a duchovním životem soudobé společnosti. Autor ovšem předpokládá čtenáře poučeného
o všeobecných dějinách umění.
O architektuře v Čechách zmiňuje se Lützeler na několika místech; český čtenář
musí si však mnohé závažné myšlenky přiblížiti na analogických příkladech z minulosti
architektury domácí.
Břetislav Štorm
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POZNÁMKY
N a d k n í ž k o u veršů S v a t o p l u k a Čecha pro m l á d e ž
»Pohádky a povídky strýce Martina«, které upravil a prohlédl Ferdinand Strejček
(vydalo k vánocům nakladatelství Melantrich v Praze s ilustracemi Adolfa Kašpara), přivedou dospělého čtenáře k jedné nutné úvaze a důležité připomínce. Zamyslíš se nad potřebou, aby mládež četla básně a nad důležitým úkolem verše. Všimneme-li si toho, jak
mluví dnešní školní mládež, objevíme mnoho a často hrubých poklesků proti výslovnosti,
pří zvuku i rytmickému spádu věty. Hovoří se tolik o úctě k jazyku mateřskému, vyzvedá
se důležitost znalosti pravopisu a slohu, brojí se proti cizím slovům atd., zapomíná se
však většinou na krásu mluvy, na to, co se cizím slovem nazývá kallilogie.
Nedbalá mluva, nepečlivá výslovnost snižují řeč na pouhý dorozumívací prostředek
a vylučují předem jakýkoliv vyšší zájem o jazykové bohatství a jedinečnost výrazovou.
A zde může působit výchovně dobře báseň. Její rytmické schéma takřka automaticky nutí
k přesnému vyslovování, nutí zachovávat délky, klást správný přízvuk. Ba co více: vede
i k dynamice řeči, k uvědomení si větného přízvuku, k správnému dýchání, používání
_ pomlk atd. Všimněme si třeba vstupního čtyřverší »Šumařova dítěte«:
XJmrel starý sumar,
obec déďt všecko;

na kolíku housle
a v kolébce déčko.

Je především vyloučeno, aby se čtenář prohřešil proti základnímu pravidlu o přízvuku na předložku. Trochejský rytmus sám strhuje pří zvuk na předložku »na«. Trochejský rytmus prvých dvou veršů člení znamenitě i jednotlivá slova, která tu tvoří samostatné celky a udávají plynulé tempo. V třetím verši nahrazuje prodlevu po dvojtečce
předchozího verše accelerando prvých dvou trochejů, které tlakem předložky na slovo
původně daktylské (kolíku) vehnaly je do trochejského rytmu. Rytmický zvrat verše
čtvrtého (daktyl s předrážkou) si vynutí odmlku za slovem housle i před slovem děcko.
Odmlkami je zároveň podtržena pointa sloky. Již tento zběžný rozbor nám ukazuje, jakou
důležitou funkci má Čtení a memorování veršů již v nejútlejším věku pro tříbení mluvy
hovorové. Nehledíc ani k tomu, že neobliba poesie u dospělých má své kořeny většinou
v tom, že ji nedovedou čisti, poněvadž nedovedou ani hovořit správně tím nástrojem,
kterým je psána. Proto by veršované knížky pro děti a mládež neměly být výjimkami,
nýbrž zjevem Častějším. Pokud se týče školy a básně, to by byla kapitola jiná, a myslím,
o nic veselejší. Hříchy se dědí a projevují až i tam, odkud má znít jazyk vzorný: na
divadle, v rozhlase i ve filmu.
Jan Rey

Malíř naděluje dětem
V ý s t a v a kreseb a l o u t e k v U m ě l e c k o p r ů m y s l o v é m museu v Praze
Tak tedy malíř, nikoli Mikuláš nebo Ježíšek, naděluje dětem.
Dítě, jak se zdá, není už hloupoučkým tvorem, který se musí spokojit s všelijakým
odpadkem jako za dob našich dědečků, je členem společnosti lidské, který má zrovna ta5 5

kové právo na umění jako dospělí a je dokonce i účastno duchovního života dospělých.
Opravdoví a nadaní umělci malují pro děti. To lze říci především o pohádkových ilustracích Jiřího Trnky, které vskutku svítí báječným barevným kouzlem dalekých vysněných
krajů a Časů.
Lze rozhodně souhlasiti se snahami, darovat dětem kus hodnotného umění, brát dítě
vážně jako tvora, který nás daleko převyšuje čistotou a bohatostí své představivosti a nezná jen záludy naší učenosti a žalostnosti paradoxů našich zkušeností.
Dítě je tedy účastno duchovního života dospělých, ale to má také svůj hluboký stín.
Ani umělec nemůže se zbaviti jednoho strašného rysu nové doby - ironie a posměchu.
Radost není už věcí srdce, je dílem ironie a tvář její je znetvořena posměchem. Moderní
malíř už nevěří v nic nadpřirozeného, nevěří ani ve své umění. Tím méně ovšem věří
pohádkám a bájím. Maluje tedy a protože mívá dobré srdce, chce, aby se dítě veselilo
po způsobu dospělých: maluje legrační prince, poustevníky a krále, maluje legrační draky,
černokněžníky a ježibaby. Je to krásné, ale není to pravda.
To je tedy dar malíře dítěti: pohádka je krásná nepravdivá věc, musíš ji číst s velkou blahovůlí, je to jen kratochvíle; my dospělí víme, na čem jsme, ty už to tedy vis
také. Čti, dívej se na obrázky, směj se moudrosti naší doby, věcem neskutečným, směj se
s námi legračním princům, černokněžníkům a drakům.
Břetislav Štorm

Poznámka: Barevná příloha v tomto čísle je reprodukce
od malíře Jana Sládka.
5 6

obrazu „Opuštěná

kaple"

DVĚ

POZORUHODNÉ
JOHANNES

NOVINKY
KIRSCHWENG

LEV V J I Z B Ě
Soubor novely jimiž je do českého písemnictví uváděn autor, který otvírá čtenáři nový pohled do
lidského a krajinného prostředí. Je to pohled do
života lotrinského lidu a lotrinské krajiny, odkud
Kirschweng pochází a k níž ho poutá vřelá láska.
Všechny jeho novely mají čistotu a vybroušenost
formy a vane z nich jemné melancholické kouzlo.
Přeložili K. Dvořák a L. Gruber. - Cena brož. K 3o*—, váz. K 40*—.

D r . J.

SVÍTIL-KARNÍK

EDUARD ALBERT
ŽIVOT

A

DÍLO

VELIKÉHO

ČECHA

K 100. narozeninám známého chirurga a nadšeného překladatele Vrchlického a jiných českých básníku do němčiny vychází životopis z péra lékaře
a spisovatele Dr. Svítila-Karníka, z něhož poznáváme ryzí a hlubokou osobnost tohoto dosti zapomínaného Cechay skvělého profesora a vroucího
milovníka poesie.- S portretem E. Alberta. K
U
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V Y Š E H R A

ÇK"

N O V Á

K N I H A

KAREL

Ř Á D U

S C H U L Z

PRSTEN KRÁLOVNIN
Po sbírce povídek „Peníz z noclehárny " znamená »Prsten královnin" Schulzův vývoj
a básnický zisk. Jsou to zejména povídky s náměty historickými, v nichž dějinné
události jsou nové viděny básníkem lidského nitra a osudových vámi.
Tříbarevná obálka a frontispice E. Frinty, úprava Břetislava Štorma. Cena K 28*—.
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