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František
ZPĚV

Hrubín

POBEHLICE

Když jako dítě utíkala jsem
za hvězdou, která zmrzla nad lesem,
kaménkem ostrým, žíznivá má země,
chodidlo moje nařízla jsi jemně,
a ústy prachu tenkrát po prvé
ochutnala jsi kapku krve mé.
Ale cos potom rozhodila štěrku
po cestách mých, kde bála jsem se dřív!
A dnes už paty mé jsou bez oděrků
a nahou rukou sáhnu do kopřiv
pro trpké pláňátko, jež cestou ztratil
strom, který se už ke mně nenavrátil.
Jen pro mne, luno, dnes, kdy všechno vím,
napojila jsi svitem kovovým
nůž bolesti, jenž pohroužen byl v Evě.
V životě cítím jeho žhavý smyk.
Dnes narodí se malý poběhlík S hodinkou těžkou skryla jsem se v chlévě,
křeč, která srdce matky stiskla mi,
zabořila mi ruce do slámy.
Hvězdami staly se, jak chtěla láska,
a světlo stébel srší z nich a praská
do temnot chléva - a zem ústy plev
plnými doušky pije moji krev.
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Jan R y b a
LABSKÉ

NOCTURNO

Lesk bílých provazů, jež k snům tě spoutaly
už povyhas' a já - snad jeho křisitel? nad tebou, hladino, mlčky zřím do dáli,
kde v mléku měsíce dech tvůj se nocí střel.
A srdce tiše jde (již dávno dotančilo)
palácem ledovým, kde zimomřivý třpyt
už neoslňuje, ač kolkolem je bílo.
Ta bělost lákává mě o ztraceném snít:
o pestrých obláscích, o útlých bocích vln,
o prstech větrných v plameni poledne,
kdy dotýkají se všech rákosových strun. Proč fata morgana se rozplývá jak dým,
když bázeň z nicoty zlá křídla pozvedne
a řece zanechá jen zmrzlý, bílý stín?

BÍLÁ

STÁDA

Na mraky dívám se, na pospěch bílých stád
mřížovým haluzí, jež k obloze ční temně.
Dnes zabubnuje déšť na nahé hrudi země;
už sněhy roztály - ten třpytný, měkký šat
Je ráno předjarní. (Jak jsem je míval rád:
na návrat ptačích hejn kdys chlapec nedočkavý
tou dobou těšil se!) Loukou jde vítr hravý
a cuchá šedivé chuchvalce loňských trav.

S bratrstvem topolů střežících břehy Labe
mdlý rozbřesk zpívá žalm. Podivná píseň jarní!
Ach, což se navrátil poutník sentimentální,
jemuž i na jaře se smutek rovin krade
záludně do prsou? Jak těžká odpověď...
N a mraky dívám se - host uplynulých let

Jan Č e p
OLDŘICH

BABOR

Nemohlo se zrovna říci o tomto koutě Moravy, že je zapadlý; ale
shledalo se přece, že se odtud dostávají lidé nesnadno do světa. A snad
více než o dopravu lidí šlo v tomto řepném kraji o cukrovar v okresním městě, ke kterému směřovaly do samé zimy dlouhé řady koňských
i volských potahů, ozývajíce se dušeným hukotem v mlze nad úzkými
silnicemi.
Tahanice s výkupem polí, s vytyčováním trati a s určováním místa
pro zastávky a nádraží trvaly několik let; musila se platit všelijakými
zákruty umíněnost majitelů, které bolelo přeříznutí jejich polí, tak
jako by se jim zakrojovalo do vlastního masa. Ale konečně se dospělo
k jakési dohodě a jednoho dne se objevili ve vsích podél nastávající
železnice - celá její délka nepřesahovala dvanáct kilometrů - prapodivní
lidé, diví a otrhaní, vnášející svým cikánským mravem nehorázný zmatek mezi klidné domácí obyvatele.
Slyšeli mezi nimi všelijaké cizí jazyky; ale nejvíc jich mluvilo česky,
sladkou parádní češtinou z království, s lechtajícím zpívaným přízvukem. Divně zněly ty úzké melodické samohlásky uším domorodců,
kteří je měli dosud spojeny jenom s vyšší rovinou života, s řečí knih,
školy a kostela; a teď je slyšeli smíšeny s prací a barvou všedního
dne, ke které, zdálo se jim, hodí se mnohem líp jejich široký velkozrnný dialekt, vyhýbající se titěrnostem a slovům něžným.
Zakusili však brzo, že se dá mluvit velmi sprostě i v tomto sladkém parádním jazyku, a smysl některých rčení se jejich obraznost
zdráhala sledovat. Jaká chamraď! Křižovali se, když se v sobotu odpo-
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ledne nahrnuli bratránci do vsi a naplnili obě hospody zpěvem a hulákáním.
Někteří měli na sobe víc děr než šatů, a vši s nich pršely. Ale
časem se z jejich odstrašujícího chumlu oddělovali jednotlivci i celé
rodiny s tvářemi ku podivu lidskými: přisedávali si k domácím, svěřovali se se svými starostmi, a byly to starosti málem stejné jako jejich:
o živobytí, o děti, o budoucnost... Někteří měli domovy a rodiny jinde
a rádi na ně zaváděli řeč. Ti, co si našli bydlení ve vsi, žili často mnohem líp než domácí: chodili v lepším prádle, měli maso každý den,
jejich děti chodily do Školy lip ustrojeny, skoro jako děti panské. Přišlo
se tomu ovšem na kloub. »Teď je huj buj,« říkali lidé, »a až výdělek
pomine, potom, hubo, stůj!« což bylo v příkré protivě s řádem selským.
Tak se octla mezi lipovskými rodina parťáka Hlouška, kde měli
dvě děvčata a chlapce, jistí Kubálkovi, už starší, s dvěma dospělými
syny, Rudolfem a Pepíkem, vousatý Ryšánek, který se potom začal
holit a namluvil si Stázku Kroupovou, a také jacísi Baborovi, kteří si
najali výměnkářskou světničku u Dohnalů.
Byli to lidé neurčitého věku, spíše uvadlí a zšedlí než zestárlí, tiší
a smutní. On chodil trochu sehnut, s klátivými pohyby, občas si něco
sám pro sebe pobručuje nebo slabě pohvízdávaje; ona se oblékala
jaksi po starosvětsku, do dlouhých sukní a kacabajek, mluvila s trochu
divným přízvukem, říkajíc »ž« místo »ř« a »ch« místo »h«, a měla
v sobě něco plachého a měkkého, co budilo u žen soucit a odzbrojovalo zvědavost. »Když se na vás podívá těma modrýma očima,« povídala stará hospodyně Dohnalova, »člověk by s ní srdce rozdělil.« A sotva udržela za zuby, co už z cizinky přece jenom vytáhla: že je
z daleka a že neví, má-li doma ještě koho na světě; že měla děťátko,
ale že jí umřelo po pěti měsících... A že nejsou s Baborem oddáni,
protože odešli z domova nahonem, a potom se ustavičně potloukali
po světě.
Baborka měla Štěstí, že padla na Rózku Dohnalovu, která už také
v životě ledaco zkusila. Mohla by ukázat prstem na jednoho sedláka,
který jí sliboval, že si ji vezme; a její děťátko také leží za zdí habřinského hřbitova. Teď u Dohnalů se má dobře, to musí říct; mladý
hospodář není zlý člověk, jenom kdyby se už chtěl oženit... Pak by nechal toho divočení...
Lípovští si pomalu zvykli hemžení za svými humny, a třebas je
ještě nepřestala bolet přeříznutá a zkomolená pole, nemohli přece
odolat zvědavosti, jaké to bude, až se zalesknou mezi obilím dvě kolejnice a k nebi se vznese ohon dýmu; a až člověku přijede vlak skoro
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k samé posteli, bude-li chtít jeti do Olomouce nebo do Prostějova.
Byli v Lípově ještě mnozí, kteří seděli ve vlaku teprve jednou,
když jeli na biřmování, a to ještě ne všichni; mohlo se také jet na
drkotavé bryčce až do Olomouce, byl-li kmotrem sedlák, který měl
koně. Leč blížil se čas - poťouchlými kočičími kroky, nežli je probudil
zařváním lvím - kdy se jim měl otevřít širý svět k cestám dlouhým
a nedobrovolným a kdy i ten nejzpozdilejší z nich měl naději, že uvidí
končiny, o kterých nikdy neslyšel ani v knihách, ani ve snu.
Přišel den, že na nové trati dozněl rytmický klepot krumpáčů a
kladiv a čerstvě vyryté nebo navezené svahy byly osety travou. Kluci
ve vsích lezli do stromů, vyhlédajíce k městu, odkud měl vyjet první
vlak na zkušební jízdu. Byl krásný letní den ke konci raných žní, voněly růže a tráva se čeřila větrem, bílá oblaka plula uprostřed modré
oblohy, a dole na Dunaji houkaly první dělové rány.
V sobotu prvního srpna projel kolem lipovských humen první
pravidelný vlak, zastavil se u dřevěné boudy a pouštěl páru. Byl zbrusu
nový, leskl se barvami a kovem. Byl to malý vlak, lokomotiva i vozy
byly menší než na dráze k Prostějovu a k Olomouci, nemluvíc o přerovských rychlících, ale funěl a dýmal a dorozumíval se s dalekým
světem. Konduktér seskočil na zastávce a zavolal její jméno - Lípov!
Lípov! - a potom zatroubil na trubku, v lokomotivě to zasupělo a páky
na kolech se pohnuly.
Druhý den, v neděli druhého srpna, nabíral mnoho cestujících.
Byli to vesměs mužští s kufříky, někteří už s bělavými kníry a vlasy na
spáncích; ženy vedle nich si utíraly oči do cípu zástěry, a když se vlak
užuž rozjížděl, udělaly ještě několik kroků za ním a pokoušely se cosi
zavolat, ale udusilo se to ve výbuchu pláče.
Také Zoška Baborová hleděla skrze slzy za vzdalující se tmavou
skvrnou vozů, v které se rozplynula tvář jejího ochránce. Čekala, až
ostatní ženy trochu zajdou, a šla potom kus za nimi, sama v krajině
najednou cizí a neznámé. Uplynulo už sedm let od toho večera, kdy
za sebou zavřela branku doškové chalupy uprostřed písčitých polí,
s dvěma pahýly vrb proti nekonečnému obzoru; zavřela ji tiše, aby
se starý tatík neprobudil, a utíkala jako zmámená za mužem, který jí
řekl: Mám tě rád. Věděla, že jednou jeden přijde a že jí řekne ta
krutá a sladká slova; její nesmělá touha hořela v té samotě jako onen
červený muškát za jejím okénkem; a ten, který k ní přišel - čekala
dlouho, a přece přišel dřív, než se nadála - ji ožehl tak prudce, tak
nemilosrdně. Zdál se tvrdý, a přece v něm bylo tolik smutku, kterému
mohla odolat ještě méně než jeho sveřepé pánovitosti. Nastal oka-

61

mžik, že už neměla své vůle, neměla už svého nic, ani tělo, ani duši,
ani domov, ani radost. Všecko se propadlo do bezedného jícnu jeho
smutku, a všecko nadarmo. Jako by mu byla přinesla svou láskou zlý
osud. Hned ten večer, kdy za ním přišla do baráků, ho stihlo neštěstí.
A od té chvíle jim šlapalo na paty, s trati na trať, z party do party,
z jednoho konce světa na druhý.
Oldřich Babor byl Člověk vzdělaný ve školách a nebylo spravedlivé,
aby kopal od rána do večera krumpáčem a vozil na kolečkách hlínu,
jako by nedovedl nic jiného. A také jeho povaha se při tom kazila;
často se napil, a neusmál se na ni celé dny. Neholil se a chátral. Ale
to ještě nebylo nejhorší; to se ještě mohlo spravit, dokud ona měla
sílu. A l e když jí potom umřelo to robátko, to už začalo být i jí všecko
jedno. Přestala mu opakovat onu prosbu, jejíž splnění ustavičně odkládal, prosbu, aby jí slíbil manželství, tak jak to bývá zvykem u nich
doma - před oltářem. On k tomu neměl chuti; byl z jiné země a chodil
do škol. Viděla mu někdy na očích, že je mu jí líto, že by to rád udělal k vůli ní; ale pak se v něm zase něco stavělo napříč, ten smutek
a vzdor, kterého se tolik bála a který táhl ke dnu jako kámen.
Otupěla, poddala se. Klopýtala za mužem s uzlíkem svých i jeho
svršků, a cítila v náručí ustavičně prázdno po onom bolestném břemeni, které vyrostlo z jejích útrob a vyssálo z ní všecku mízu. Hezounký chlapeček, měl černé vlásky a modrá očka s pěkně nakresleným tmavým obočím; a takové něžné drobounké prstíky, které šimraly
tak sladce, když pil. A potom musila vidět, jak se ty prstíky zarývají
bolestí do peřinky, jak modrají okolo nehtů; musila se na něho dívat,
jak lapá křečovitě po dechu, jak se všecek napíná, jak se mu oči obracejí v sloup. Spustili ho do hrobečku na hřbitově ve vsi, kterou už asi
nikdy neuvidí; zasadila mu tam místo sebe do hlíny mladý šípek
a odešla ohlížejíc se cestou, dokud se jí kostelík neztratil za lesem.
Sedávala pak často beze slova, s pěstmi u spánků, s očima obrácenýma do dálky, jako by byla raněna nevylečitelnou tesknotou. »Je mi,
jako by ve mně bylo zůstalo kus smrti,« říkávala Baborovi; »studí to
ve mně jako led.«
Následovala Babora z kraje do kraje, z hor do roviny, z baráků do
selských komor. Čas na ně sedal jako vrstva prachu; lesk jejích očí
hasl, jejich pleť šedla; jejich krev se občas zapalovala, ale jejich srdce
i jejich nohy cítily únavu dlouhých cest, na jejichž konci bledl čím dál
tím víc obraz jednoho okénka s muškátem, jedné mladé dívky a jednoho bujného muže v žlutých kamaších, který držel v ruce páku
světa...
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On si nemohl pomoci, aby ji neviděl vadnout pro smrt děťátka,
která jí zírávala z očí podivným upřeným pohledem; a ona ho zase
měla v moci jeho slabostí, záchvaty jeho lítosti nad utraceným mládím,
lítosti, která se čím dál tím častěji utíkala k pití. T u míval chvíle dojemné bezmocnosti, kdy jí plakával do klína jako dítě, rozpouštěje
slzami zbytky vzdoru, které se v něm občas objevovaly jako kamenná
vrstva v měkké hlíně.
Tak se spolu před rokem octli v této malé moravské vsi; myslila,
že to bude zastávka jako jiné: až bude dráha dostavěna, seberou uzlík
a potáhnou dále. Když se však ten den přibližoval, začínala si přát,
aby se to ještě nějaký čas protáhlo; byla jí milá ta náves zarostlá rmenem a lopuchou, a večer ráda sedala na schůdcích přede dveřmi, když
stoupal kouř nad střechami chalup a bílé zdi se barvily růžově a žlutě
odrazem západu. Promlouvalo to k ní čímsi mateřsky známým; už
jednou tak viděla stoupat kouř nad nízkou doškovou střechu a slyšela
cinkat zvonek z dřevěné vížky. Zapomněla už takřka na písčitou vyprahlost toho prvního obrazu a viděla jej v duchu zahalený zeleným
šatem zdejšího kraje.
A l e tuto chvíli, když se měla obrátit od návrší, za kterým mizel
ohon kouře, na krotkou polní cestu ke vsi, ztopenou v rose a v ranním
stínu švestkové aleje, se jí zdálo, že se před ní ještě nikdy nerozprostřela poušť tak bezútěšná.
Potkávala lidi v svátečním obleku, kteří šli na ranní do sousední
vsi; někteří se za ní ohlédli, někteří na ni zavolali: »Tak co, Baborko,
byla jste taky vyprovázet ?« - Byla na rozpacích, před těmihle selskými
lidmi byla najednou na rozpacích, teď, když tu zůstala sama; cítila,
že se na ni dívají tak, jak by se dívali u nich doma na takovou ženskou, a zapomněla, že to nevědí, že ještě skoro nikdo tady neví, jak
to s ní je, že vlastně není žádná Baborka.
Vešla vraty k Dohnalům a otálela pod schůdky do své světničky,
z které vyšli před chvílí dva, a do které se má teď vrátit sama. Ležel
před ní Širý selský dvůr s hnojištěm a s mnoha dveřmi do stájí a do
komůrek, z kterých bylo slyšet funění dobytka; roztroušená stébla
slámy byla ještě po ránu zvlhlá, ale koruna vysoké hrušky u vrátek
do sadu byla už zalita sluncem a vlaštovky se snášely s pohoršeným
křikem až nad hřbet kočky, která se ubírala napříč k sýpkám, předstírajíc opovržlivou lhostejnost.
Z kuchyně na druhé straně vyšla hospodyně Rózka v svátečních
Černých šatech, v šátku s třásněmi, s růžencem na ruce.
»Už přijdu dnes pozdě,« řekla, přejíždějíc si hřbetem ruky přes
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zčervenalé oči. »Musila jsem vypravit z domu našeho hospodáře. Co
jsem se mu nadomlouvala, aby se už oženil... a teď je možná líp, že nikoho nemá. Ale co já teď tady sama s děvečkami a se starým
Eduardem...«
Udělala dva kroky k vratům a obrátila se.
»Však vy jste teď taky sama,« řekla. »Mohla byste se mnou...«
»Nemám šaty,« odpověděla Baborka a přejela si rukama po kartounové zástěře.
Z Habřin bylo slyšet zvonit. Rózka popošla k vratům. »Nebudu
zamykat, když jste doma,« řekla ještě na odchodu.
Baborka stála chvíli s rukama svěšenýma jako bez vlády, obklopena ztichlým selským dvorem. Potom si sedla na výměnkářské schůdky a položila hlavu na kolena.
Habřinské zvony zněly do rosného rána, do modrého nebe, nad
krajem zpola požatým, nad cestami, po kterých šlo dnes tolik nohou
naposledy; zněly na rozloučenou tolika srdcím.
V ženě sesuté na schůdkách probouzely ozvěny dřímající hluboko
v podzemí, pod hladinou vod. Kam, kam to zabloudila? Kde je čas,
v kterém ji volávali jejím dětským jménem: Zoško, Zoško... A teď
tak sama, s tím ledovým dotekem mrtvé dětské ručky u samého srdce...
Ucítila to opět jako trn, zabořený v ňadrech, zadírající se hloub
a hloub; jako ránu, z které utíká život skokem.

Rainer Maria
MŮJ

Rilke

DOMOV

Můj domov je mezi dnem a snem
tam, kde děti slova kouzel snují,
kde starci o životech uvažují
a žhavé krby hoří večerem.
Můj domov je mezi dnem a snem
tam, kde hlas zvonů ave lká,
kde dívkám znaveným tvář tmou plá
nad hloubkou studánek křišťálových jmen.
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A jedna lípa je v srdci mém.
Všechny časy, které v ní se pnou,
trouchnivějícími haluzemi znovu procitnou
a žijí dál mezi dnem a snem.

Baldur von

Schirach

HORSKÁ
Když můj pozdrav ticho protíná,
rád jdu přes balvany cest.
K tobě, horo, velká sestro má!
Vysoké nebe, plné hvězd!
Silná v klidu, bouří posilněná,
sněhem ověnčená věčnosti!
Vůle Tvůrce, tvarem učiněná
bez konce a bez časnosti!
Polib mne na horkém čele
vichrem vání, velká sestro má!
Ledovce dech přines směle!
Požehnej mne: Práce počíná!
Prelozil Bohumil Venka

Johannes

Kirschweng

SVÍCE
Zima je tmavá a těžká, a noci nevidíš na dno.
Všechna kvetoucí léta nás neslyšně opustila.
Ze žhoucích zahrad a z luk čiší prázdno.
Chudá je noc, jen hořící svíce v ní zbyla.
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Nenesou roje včel na křídlech léto luk
k úlům, aby nazlátlé plástve postavily ?
Nepadá na nás lesk jásavých zahrad
z medové svíce, kterou jsme rozsvítili?
jediné tajemství léta se v nicotu nerozplyne.
Nezradí nás jak cizinec, který již nepřijde zpět.
Pohleď, jak svíce plá hrozivou nocí, a přece sníme,
že život je věčný, že nic nesmí ztrouchnivět.
Preložil Jan Pilař

Fedor Ivanovic

Ťutčev

ZÁBLESK
Zda v soumraku jsi zníti bolně
kdy slyšel vzdušné harfy sten,
kdy půlnoc ruší mimovolně
strun dřímajících lehký sen?
Ty srdcervoucí znějí zvuky,
by v zápětí zas mizely...
Jak poslední by hlasy muky
to pohasly, když zazněly.
A každá vlna vánku nová
v těch strunách smutek rozrývá...
Řekneš si: lyra andělova
v nebesích zní to tesklivá.
Jak tehdy z kruhu pozemského
svou duší k věčnu letíme!
Jak přízrak druha mileného
minulost sevřít toužíme.

Jak věříme teď věrou novou,
jak v srdci jasno, veselo!
Jako by vlnou etherovou
žilami nebe proteklo!
Však bozi nám ho neurčili!
Jsme v nebi brzy znaveni, nicotný prach nás nemá síly
dýchati v božském plameni.
Sotva svou celou silou chvíli
kouzelný spánek přerveme,
zrak zvednem chvějný, zasmušilý,
jím celý obzor shlédneme, hned hlavu obtíženu máme,
jediný oslepí nás svit.

DALEKO UMĚNÍ A SVĚTA
Daleko umění a světa,
přírody, slunečního svitu,
daleko lásky, života
přeletí ta tvá mladá léta,
tvé živé city zmrtvějí tu
a snění tvé se rozmetá.
Tvůj život nepovšimnut mine
v krajině pusté, bezejmenné,
na zemi projde nezřené, jak v nicotu mrak dýmu plyne
v obloze kalné, zamlžené,
v podzimní mlze nesmírné.
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PROSINCOVÉ

JITRO

Oblohu ještě měsíc zlatí,
je noci stín zde rozložen,
kraluje pyšně, nechce znáti,
že přece procitl už den.
Ze, zvolna ovšem, málo směle,
svit vzniká denní jasnosti,
tak nebe ještě nyní celé
se skvěje v noční slavnosti.
Však minou sotva dvě, tři chvíle,
noc nad zemí se vytratí,
a v lesku svého plné síle
v tom denní svět nás uchvátí.
Prelozil Miloš Matula

Anna

Achmatovová

BÍLÁ

NOC

Nešla jsem dveře zavírat
a nerozžíhala.
Nevíš, jak se mi chtělo spát,
a přec jsem čekala.
Ach, naslouchat, jak plyne čas
a vidět, jak se dní,
a neustále slyšet hlas
tak tvému podobný!
Vědět, že nejsem v srdci tvém,
že život pro mne bude tíž!
Ó Bože, nemyslila jsem,
že se již nevrátíš.
Prel. Jaroslav Teichmann

Jan V i l i k o v s k ý
TKADLEČEK
1. Celkový ráz díla
V e dvou rukopisech strahovského kláštera, pocházejících z X V .
století, zachovala se rozsáhlá prozaická skladba, předvádějící spor mezi
žalobcem a Neštěstím. V rukopisech nemá názvu, v nové době byla
od Dobrovského nazvána Tkadleček podle jména, jímž Neštěstí označuje druhého účastníka dialogu. Žalobce-Tkadleček nejprve proklíná
Neštěstí a svolává na ně pomstu celého světa i boží. Neštěstí se brání,
poněkud pohrdavě, a vyptává se na příčiny, jež Tkadlečka uvedly do
takového rozčilení, a tak se postupně od obou mluvčích dovídáme podstatu příběhu: Tkadleček ztratil milou, jež se provdala za druhého, a
původce své ztráty vidí v Neštěstí. V dalších kapitolách Neštěstí, nepopírajíc nikterak skutkový stav, dokazuje oprávněnost svého jednání,
vysvětluje své poslání na světě a radí Tkadlečkovi, aby se vyprostil ze
svého zármutku, který ho může přivést jen do záhuby, a obrátil svou
mysl k Bohu; může si ostatně najiti druhou milenku, stejně dobrou
jako byla prvá. Tkadleček se však nechce vzdáti svého nepřátelství;
líčí ctnosti své milé a mravní dobro, jež mu láska k ní přinesla, a srovnává svůj dřívější život s nynějším zoufalstvím. Postupně se však dá
zlákati k tomu, aby s Neštěstím disputoval o jeho povaze a úkolu, a
na poslední velmi obšírný výklad, v němž ho Neštěstí viní z převracení
hodnot a z toho, že se svým setrváváním v smutku vzpírá vůli boží,
nenachází již odpovědi. Námětem i provedením jeví se skladba jako
spor; Neštěstí samo mluví dvakrát výslovně o sváru, jejž s ním Tkadleček začal (viz str. 151 a 174 vydání Šimkova, o němž byla podána
zpráva Řád VI., 383). Tím se dílo řadí k rozsáhlé a ve středověku
velmi oblíbené literatuře sporů, líčících obyčejně básnickou formou
spor dvou protivníků o nejrozmanitějších námětech právních, milostných, náboženských, politických i společenských. Od podobných skladeb, hojných zejména v latinské literatuře, liší se značně velkým rozsahem; prozaickou formu má společnou s několika staršími disputacemi latinskými. Obliba genru se vysvětluje tím, že poskytoval vhodnou
příležitost k broušení vtipu a vynalézání nejrozmanitějších jemností a
distinkcí pojmových; do jisté míry souvisí i s disputací, významnou
metodou středověké vědy. Také u nás byly podobné náměty traktová-

69

ny od počátku X I V . století, a to stejně jazykem českým jako latinským. Z latinských lze připomenouti především spisy Jana z JenŠtejna,
zejména jeho Knihu dialogů, věnovanou olomouckému biskupovi Janu
ze Středy, podávající soubor rozhovorů a sporů mezi člověkem a ďáblem, andělem, Štěstím, tělem a duší a pod.
Dílo samo třeba celkově chápati jako meditaci o významu Neštěstí
pro lidský život a o svobodě člověka, o jeho schopnosti utvářeti svobodně a bez omezení svůj život. Tkadleček zastupuje při tom thesi
o lidské svéprávnosti, Neštěstí opačnou, o podřízení člověka božím zákonům, jež třeba pokorně uznati a podrobiti se jim. Úlohu Tkadlečkovu bylo by možno chápati také jako zosobnění citové, Neštěstí pak
jako představitele rozumové stránky člověka. S počátku je Tkadleček,
jak Neštěstí upozorňuje, plně ovládnut hněvem a bolestí, postupně
však, nucen odpovídati na rozumové důvody Neštěstím přednesené, začíná užívati rovněž argumentů rozumových a již tím se jeho smutek
zmenšuje (»nazírání pravdy mírní smutek nebo bolest; a tím více, čím
kdo dokonaleji miluje moudrost«). Konec sváru nastane nikoli snad
tím, že by Tkadleček uznal důvody Neštěstí a byl jimi přesvědčen,
nýbrž tak, že se jeho citové vzrušení utišilo.
Autor díla není znám; dřívější badatelé ztotožňovali jej se žalobcem-Tkadlečkem, jenž udává, že se jmenuje Ludvík, a naznačuje, že
byl písařem (někdy se, asi neprávem, soudilo, že na dvoře královny
v Hradci Králové), a domnívali se, že příběh jest odrazem skutečného
zážitku skladatelova. V e středověku však poměr mezi zážitkem a jeho
literárním zpracováním nebyl tak úzký, středověké básnické dílo pravidelně není výrazem osobního zážitku a nelze ho tedy předpokládati,
pokud pro to nemáme výslovného svědectví. Za nesporné lze považovati, že autor byl písařem a pravděpodobně i spisovatelem. T o nevyplývá ani tak ze zmínky o spise, jejž prý Tkadleček napsal o lásce
(str. 128), jako spíše z pozdějšího výroku Neštěstí (152): »Myť sme
rataj a zahradník rozličných ščepóv a mistr všech řemesl všech lidí:
jedny v druhé jednámy, jedny z druhých přesazujem. Myť činíme, jako
ty, Tkadlečku, činíš. Naše brdo ke všem lidem připraveno jest.« Pojetí
spisovatelské činnosti, projevující se v těchto slovech, liší se značně
od běžného tehdejšího názoru zdůrazněním tvořivé práce autorovy a
nejsnáze je lze pochopiti jako vyjádření vlastního názoru spisovatele
z povolání. Do jaké míry by bylo možno považovati ostatní narážky
Tkadlečkovy za odraz životní skutečnosti, nelze ovšem říci. Abychom je
mohli bráti doslovně, musili bychom předpokládati, že se autor plně

70

ztotožňuje se žalobcem, což není nikterak jisté. Odporuje tomu jmenovitě závěr spisu, vyznívající proti Tkadlečkovi.
O tom, že nemůžeme autora identifikovati jednostranně se žádnou ze svářících se
stran, nacházíme zajímavý náznak v díle samém. Ve své čtvrté replice zmiňuje se Neštěstí (55) o lidech, kterých až dosud ušetřilo a kteří se proto mylně domnívají, že nad
nimi nemá zlý osud moci a že jim jest vše dovoleno, jako Alexander Veliký, jenž pro
sebe vyžadoval božské pocty; jeden ze sluhů mu však připomněl, že jest jen člověk.
Dále přirovnává takové lidi k medvědu, jenž svévolně utiskuje slabší zvířata, spoléhaje
na svou sílu, a vyhrožuje jim, že je nakonec přece jen zastihne. V XIII. kapitole (str.
146) odkazuje žalobce na tento příklad, jako by ho byl užil sám a nikoli Neštěstí:
»Pravilť sem dřieve dávno v méj řeči, že činíš, jako činil Alexander, král veliký, že
úfaje v svú moc kázal sobě oběti činiti. V tom sem jeho přirovnal byl k medvědu
a k takémuž zvieřeti silnému, ješto úfaje v moc a v sílu svú jiným menším zvieřatóm
Činí nátisky. Ale proti tomu sem jemu zase pověděl, kterak v moc svú úfati nemá, a tak,
jakož sem to pravil tobě dřieve, teď pak opět nadto tobě to pověděti smiem.« Nepochybně tu jde jen o nedopatření autora, jenž zapomněl, která strana vlastně příkladu
užila, ale právě okolnost, že podobná záměna byla možná, jest příznačná a varuje před
ukvapeným řešením otázky po vztahu autorově k jeho postavám.

Zastřeně, jako jest uvedeno jméno i povolání žalobcovo a jméno
i povolání jeho milé, je v díle vyjádřeno i datum, kdy se udál rozchod
obou milenců - rok 1407 po Kr. je naznačen židovským letopočtem od
stvoření světa. Nelze rozhodnouti, vyjadřuje-li toto datum rok složení
díla či termín, po kterém dílo vzniklo, a nebylo-li by tedy možno
klásti jeho vznik i do doby značně pozdější. Zdá se vsak, že se při
datování nesmíme příliš vzdalovat od počátku X V . století, neboť později, za husitských bouří, sotva možno předpokládati v Čechách příznivé ovzduší a pohodu nezbytnou k sepsání skladby tak rozsáhlé.
2. Tkadleček a Ackermann
Tkadleček není dílo zcela původní, neboť podnět k němu je vzat
nepochybně z německé skladby Ackermann aus Böhmen, kterou v
prvých letech X V . století napsal dřívější školský rektor a městský
písař žatecký, pozdější notář pražský Jan ze Šitboře, a také velmi mnohé z jednotlivých argumentů a motivů, jichž užívají obě sporné strany,
jsou prostě převzaty odtud. V německé skladbě jde o vážnější životní
situaci, neboť písař - symbolisovaný tu postavou rolníka - ztratil ženu
a vede nyní spor se Smrtí. Jan ze Šitboře připojil k jednomu exempláři
svého díla latinské věnování, v němž vykládá, že hlavní cíl jeho díla
je stylistický; šlo mu o to, ukázati, že i v němčině je možno uplatniti
důsledně slohové tendence pozdní středověké latinské rétoriky a provésti všechny ozdobné figury, běžné v latině. Tímto vlastním výkladem autorovým byl značně pozměněn dřívější soud o povaze a významu
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skladby, která byla předtím chápána autobiograficky a hodnocena především myšlenkově jako jeden z prvých a nejdůležitějších projevů počínající renesance a humanismu severně od Alp. V některých argumentech, jichž písař-Ackermann užívá proti Smrti, byla spatřována větší
míra duchovní svobody, než na jakou jsme ve středověku zvyklí, a pro
ně se přehlížely jiné podstatné složky díla. Podle vlastních slov autorových byla však volba námětu motivována hlavně důvody slohovými,
neboť tak byla dána možnost posuzovati tutéž věc s dvojího stanoviska, chváliti ji i hanět. Od Tkadlečka se Ackermann, mimo odchylnou základní situaci a jednoho z řečníků, liší i tím, že skladba je
komponována jako soudní spor, v němž na konec Bůh pronáší výrok,
korigující stanovisko žalobcovo i obžalované Smrti, uznávající však
Smrt za vítěze; žalobce se rozsudku pokorně podrobuje. Dílo zasluhuje pozornosti, kterou jí německé badání věnovalo, jako jeden z nejlepších plodů středověké umělecké německé prózy. V poslední době
zjistil A. Hübner, že Ackermann úzce souvisí se soudobou německou
poesií milostnou a meistersingerovskou, jejíž některé náměty jsou v
Ackermannovi zpracovány a z níž autor přebírá i některé ustálené formule a obměňuje je ve shodě se svým vlastním slohovým ideálem.
Počíná si tu zcela podle základní zásady tehdejší rétoriky, podle níž
spisovatel »nedělá nic jiného, než že vhodné věty ozdobuje rozličnými
barvami, dlouhé zkracuje a krátké prodlužuje« (rethor enim nichil
plus facit, nisi quod oraciones congruas variis coloribus exornat, prolixas breviando, correptas producendo); tak formuluje věc mistr Tibinus, jeden z nejvýznamnějších představitelů školské rétoriky v druhé
polovině X I V . století, a podobná myšlenka se ozývá i v latinské dedikaci Ackermanna. Tibinus ve svém hlavním díle, Viatiku dictandi,
věnoval také velkou pozornost bohatství slovní zásoby a nauce o obměňování jednotlivých částí řeči, jakož i způsobům amplifikace a abreviace; při tom se nespokojil jen reprodukcí starších názorů cizích,
nýbrž připojil i samostatné výklady vlastní. Barvám rétorickým, jak
byly tehdy zvány slovní figury, známé nám ze školské poetiky, věnoval i samostatný spisek. Jádro Tibinových výkladů, s nimiž byl nepochybně Jan ze Šitboře seznámen právě tak jako autor Tkadlečka, zachovává, pokud lze po zběžném nahlédnutí do rukopisů soudit, dobře
tradici starší středověké rétoriky; bylo by, tuším, velmi nesnadno objeviti v nich humanistické prvky, jež byli pro tuto Školskou rétoriku
ochotni připustit i někteří badatelé, ukazující na souvislost Ackermanna s německou středověkou literární tradicí. Také latinská stylisti-
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ka, jejíž ideál Jan ze Šitboře sdílel a ve své skladbě uplatňoval, je středověká a v podstatě nedotčena italským humanismem.
Česká skladba jest mnohem obšírnější než německá - jest více než
čtyřikrát delší. Zvětšení rozsahu je způsobeno zejména tím, že se český
autor neuspokojil výkonem stylistickým, v němž jest těžisko Ackermanna, nýbrž snažil se dodati svému dílu i myšlenkové závažnosti, pojímaje spor obou stran jako soudobou disputaci, v níž se odpůrci navzájem hledí přesvědčiti užíváním skutečných důkazů, totiž obecně
uznávaných pravd a výroků Písma i citátů z nesporných autorit, církevních Otců, hlavně však starověkých filosofů. V německé skladbě
jsou všecky kapitoly, s výjimkou poslední, přibližně stejně dlouhé a
rychle se střídají, české jsou zcela nerovnoměrné a kromě začátku nesrovnatelně delší než německé, aby tak oběma stranám byla dána možnost rozvésti plně své důvody a námitky. Kromě změny základní situace, jež dala sporu daleko širší rámec - v Tkadlečkovi zajisté nejde
o protest proti neodvolatelnému konci života, nýbrž proti všemu, co
brání člověku utvářeti svůj život podle své vlastní vůle, - nejdůležitější změna jest, že spor nemá formu soudního přelíčení a nezasahuje
tedy do něho žádný rozhodčí. Neštěstí samo, ač upozorňuje na svou
vládu nad Tkadlečkem, nechce využívati převahy svého postavení a
pouští se do sporu jako rovný s rovným. Tento stav věcí dovoluje,
abychom i při nesporné závislosti na Ackermannovi považovali Tkadlečka za skladbu samostatnou, a to nikoli jen v liberálnějším smyslu
středověkém. Český básník použil vydatně německého díla, bez něhož
by asi svou skladbu byl nenapsal, ale díval se na ně spíše jako na
materiál, vůči němuž si dovedl zachovati dostatečný odstup. To je
patrno zejména ze skutečnosti, že i tam, kde překládá celé kapitoly
německého textu, nespokojuje se nikdy jeho obsahem, nýbrž rozšiřuje
jej jak slohově, tak i myšlenkově. Tak na příklad hned prvá řeč Neštěstí má proti své předloze navíc odůvodnění, proč Neštěstí chce
odpovědět na proklínání Tkadlečkovo, dále výklad, že Tkadleček mluví z hněvu, nikoli po zralé rozvaze, ironický posměch jeho výmluvnosti
a poučení, že by jeho řeč měla býti přiměřena jeho společenskému
postavení. Vyskytují se tu již také tři citáty z Aristotela a dva biblické.
A to se ještě úvodní kapitola, patřící k exposici, v obou dílech v jádře
shoduje a celkově jest i v české skladbě určena osnovou německé,
kdežto čím dále více se autor osamostatňuje a zapojuje do své vlastní
osnovy místa, přebíraná z německého textu.
K většímu rozsahu českého díla přispěl vsak značně i slohový rozŘád VII. 6.
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díl mezi oběma básněmi, projevující se především větší rozvláčností
Tkadlečka, která bývá také vytýkána jako jeho hlavní vada. Ačkoli již
Janovi ze Šitboře šlo o výrazovou plnost a šířku, takže nenechává nic
nevysloveno, jak správně dí Hübner, českému autorovi ani to nevyhovovalo a snažil se i dovedl předstihnouti svůj vzor slohem ještě rozvitějším a bohatším.
3. Tématické vrstvy díla
Hübner, jehož soud o literární povaze Ackermanna jest asi nejpřípadnější, rozlišuje v Ackermannovi především dvě složky: latinskou
a německou. Latinská, určující sloh díla, souvisí se školským vzděláním autorovým a jeho povoláním, německá pak jest dána tématickou
souvislostí skladby s některými oblíbenými náměty současné německé
lyriky: chvála a ctnost milované ženy, nářek nad její ztrátou, obecné
meditace o lásce a utrpení, hana žen (v replice Smrti), chvála a výčet
svobodných umění; některé prvky díla naznačují i vztah k literatuře
náboženské a připouštějí také možnost vlivu mystického písemnictví
německého.
Aspoň některé z těchto složek nacházíme i ve skladbě české, a
zjištění, že ani Tkadleček není prost vztahů k soudobé lyrice české,
může dotvrditi správnost pozorování Hübnerových. Vedle toho musíme u českého autora předpokládati samostatné školení v rétorice,
podobné asi jako u Jana ze Šitboře. K tomu však přistupuje ještě velmi
závažná složka didakticko-moralisující, jež vysvětluje autorovu snahu
nadhozený problém skutečně řešit, nikoli jen literárně zpracovat, a posléze jako další významná složka Ackermann sám. Je tedy Tkadleček,
jak již bylo správně řečeno, dílo složitější než Ackermann, i když není
umělecky tak propracován.
a) Prvky lyrické. Vztah k lyrice vyplývá přirozeně ze základní situace Tkadlečka. Okolnost, že Tkadleček naříká nad ztrátou milenky,
kdežto Ackermann oplakává zemřelou ženu, jest závažnější, než je
patrno na prvý pohled. Hübner konstatoval, že v Ackermannově pojetí vztahu k ženě převládají prvky měšťanské, naproti tomu Adlička,
jak se v české skladbě opětovně poukazuje, byla dvořanka, a ani Tkadleček nebyl dvorskému životu vzdálen. Mohli bychom tedy v změně
situace v Tkadlečkovi viděti pokus o restituci staršího dvorského pojetí, podle něhož láska manželská není pravá láska. S tím souhlasí, že
se Tkadleček sám označuje jako slúha, služebník své milé, a že více
než Ackermann zdůrazňuje zušlechťující moc lásky, kdežto v Acker-
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mannovi nacházíme termín Frauendienst toliko jednou, a to ještě bez
přímého vztahu k žalobci. Z e změněné situace ovšem vyplývá, že hlavní složky, v nichž se Ackermannův měšťanský ideál manželské lásky
projevuje, nemohly býti do Tkadlečka přejaty. Jest však příznačné, že
aspoň některé z nich v Tkadlečkovi přece zůstaly, zejména bizarní a
zcela nevhodné označení slepice pro milenku, při manželce v Ackermannovi snad spíše pochopitelné. Již z toho je vidět, že autoru Tkadlečka původní dvorská »milostná služba«, prokazovaná vdaným paním,
byla v podstatě přece jen cizí; tak lze vysvětliti i okolnost, že Adlička
je mladá dívka.
Souvislost s českou milostnou lyrikou projevuje se v Tkadlečkovi již shodnou terminologií. Z jejích typických výrazů nacházíme v Tkadlečkovi na příklad tužba a túžiti,
představu milostné služby, a označení pro milou, jako útecha, utěsenie, radost, sokolík,
slunečko, epitheta najkrašší, najmilejší, výborný, převýborná, pěkná, zmilitká. Ku podivu
se vsak v Tkadlečkovi nevyskytuje nezbytné žádná, žádúcí, přežádúcí. Chybí v nem také
termín pant jako označení pro milou (o maskulinu pán ani nemluvě); to nepochybně
souvisí s faktem, že Tkadlečkova milá je představena jako mladá dívka, ale snad i s pozdější dobou vzniku. Naproti tomu vyniká Tkadleček množstvím jiných hypokoristických
označení, jako libička, libolíčka, topička, nětička, Perníkářka a j . , vytvořených samostatně, jakož i některými obrazy přejatými z Ackermanna (zástěrný môj ščít) nebo z latiny.

Z motivů, přímo poukazujících na milostnou lyriku, třeba na
prvém místě uvésti výklad o povaze a rozmanitých druzích lásky
v XII. kapitole (129-137). Jest zajímavé, že výklad podává Neštěstí,
nikoli Tkadleček, jak bychom to spíše očekávali; ještě zajímavější, že
Neštěstí se tu přímo odvolává na spis, jejž prý Tkadleček o lásce
napsal, a podává svůj výklad částečně podle něho. Autor nepochybně
cítil, že by podobný rozbor lásky příslušel spíše Tkadlečkovi, nemohl
mu jej však ponechati pro příliš rozumový ráz, jenž se neshoduje s duševním stavem Tkadlečkovým a úlohou, jakou mu autor přidělil, zachraňuje tedy situaci tím, že přičítá Tkadlečkovi aspoň autorství rozboru, i když ho nyní Neštěstí využívá proti němu. V e výkladu samém
můžeme nalézti aspoň odraz doby v dosti přesném rozlišování jednotlivých druhů lásky a jednotném, toliko v jediném bodě porušeném výkladu. Neštěstí rozeznává lásku zevnitřní, veřejnou, a vnitřní, tajnou;
v tom bychom snad mohli vidět analogii k rozlišování přátelství a lásky. Lásku tajnou, pohlavní, dělí autor na pět druhů, nejprve podle
temperamentu, při čemž však skutečná láska zůstává v podstatě mimo.
Když však určil povahu lásky Tkadlečkovy (»milost vnitřnie, ještoť
pocházie z viděnie člověčieho a z myšlenie vnitřnieho úmyslu«, 133),
přičleňuje poněkud neorganicky ještě další druhy lásky, rozlišené podle
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jiných dělidel (láska otcovská, rodinná, manželská, přátelství a posléze
láska duše k tělu). Je to vlastně zbytečné, když pravý druh byl již
dříve nalezen; můžeme tu vidět projev autorovy poněkud upřílišené
záliby ve výčtech, jež ho svádí k tomu, že, i když už došel uspokojivého výsledku, připojuje ještě další kategorie, částečně se kryjící s předcházejícími. V celém výkladu projevují se v podstatě názory shodné
s tím, jenž jest podkladem většiny našich milostných básní.
Z jiných motivů možno připomenouti symboliku barev (152-3),
0 které máme samostatnou lyrickou skladbu (Barvy všecky), s jejímiž
ohlasy se setkáváme i v náboženském pojednání; motiv se vyskytuje
i v legendě o sv. Kateřině. Pro našeho autora jest příznačné, že se
nespokojuje uvedením barev a jejich významu, nýbrž uvádí při každé
barvě květ, který ji především representuje; rozšiřuje tedy přejatý motiv. Zcela podobně si počíná při jiném obecně známém motivu, totiž
výčtu případů, jak žena oklamala zamilovaného muže (str. 70). Týž
námět má lyrická báseň Střez se toho každý člověk, a vzdálený ohlas
ozývá se v Desateru i jinde. Výčet Tkadlečkův nelze však odvozovat ze
staročeské skladby, která se omezuje na případy biblické a ze světských
jmenuje toliko Helenu Trojskou, kdežto Tkadleček cituje svorně vedle
sebe tři hlavní případy biblické, Samsona, Šalomouna a Davida, i antické, Aristotela, Vergilia a Ovidia. Nestačí mu však prosté přejetí rozšířeného motivu, nýbrž obrací jej v pravý opak - dokazuje totiž, že ve
skutečnosti žena ani nemůže doopravdy muže oklamat, zato však může
sama jím býti oklamána. Z dalších motivů milostné lyriky nutno připomenouti ještě výklad o Cti, jejím plášti a její družině (24), jakož
i alegorické pojetí lásky jako lovu (65); v obou těchto případech
aspoň podnět pochází z Ackermanna, český autor však projevuje samostatné vědomosti, jichž nelze z Ackermanna vyvodit. Paralelních českých básní v tomto případě nemáme; stejně nenacházíme v naší lyrice
ani dokladu pro označení jména milenčina uvedením jednotlivých písmen (vyjma náznak v písni Slóvce M). Také chvála milované ženy
je v Tkadlečkovi rozvedena tak široce, jako v žádné naší básnické
skladbě; není ani jisto, do jaké míry bychom se tu mohli odvolávati
na fragmentální dochování staročeské světské lyriky.
b) Školská učenost. Druhou, neméně závažnou složku Tkadlečka
tvoří didaktické a moralisující výklady, pronášené obyčejně Neštěstím,
vkládané však někdy do úst i Tkadlečkovi. Obecně lze říci, že se v nich
projevuje autorovo Školské vzdělání a učenost; několikrát na to upozorňuje autor sám slovy Neštěstí, jež vytýká Tkadlečkovi, že jeho řeč
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neplyne ani tak z bolesti jako spíše z množství rozumu a z množství
jeho knih a ze snahy, ukázati svou řečnickou dovednost (122), a žádá
ho, aby mluvil aspoň jednou »bez písma a bez okrášlené řeči, jako by
laik s laikem mluvil« (85; srovnej ještě 82 zmínku o školských disputacích Tkadlečkových a 94 snad i o jeho učitelském působení: »cos
jiné učil, cos jiným namietal«). Vzdělání autorovo se sice nijak neliší
od vědomostí průměrného vzdělance té doby, jest však pozoruhodné,
že ho autor užívá k sepsání díla v jazyce národním, nikoli učenou
latinou, a k vypracování námětu světského, nikoli náboženského. Významu svého počinu byl si autor ostatně, jak se zdá, dobře vědom; na
to poukazují jednak právě uvedené výroky Neštěstí, jednak i další
poznámka o duchovním dobru, »o němž my nemluvíme, ale tělesné
neb světské dobré, jenž lidé o ně stojie« (86). Skutečností, že jde
o světský námět, třeba asi také částečně vysvětlovati množství citátů
ze starověkých mudrců, jimiž se Tkadleček vyznačuje proti Ackermannovi. Kdežto v německé skladbě nacházíme jen po jednom citátu
z Aristotela, Platona, Pythagory a Hermesa (vlastně Jeronýma), jest
v Tkadlečkovi výslovných citátů z Aristotela téměř padesát, a po jednom nebo více od Platona, Sokrata, Diogena a řady jiných mudrců,
jejichž jména jsou leckdy předivně zkomolena. Učenost autorova nebyla však tak veliká, jak by se z tohoto bohatství citátů zdálo, neboť
většina z nich - vyjma Aristotela - je vzata z jediného díla, Burleyova
spisu o životech starověkých mudrců. Při Aristotelovi nebyl podobný
zprostředkující pramen autorových vědomostí dosud nalezen, a z povahy některých citátů lze souditi, že aspoň něco ze spisů Aristotelových znal autor přímo, na př. začátek Metafysiky. Velmi značný jest
také počet citátů biblických, pocházejících většinou ze Starého zákona,
zejména z Knihy Přísloví; i zde však možno v několika případech
zjistit nebo se pravděpodobně domnívati, že citáty nepocházejí přímo
z biblického textu, nýbrž z nějaké příručky. Tak zejména při citátu
z Prov. 14, 13: »Nedarmoť jest pověděl Šalomún v Příslovích řka:
Smiech... A jindeř praví týž mudřec: Poslednie veselé a skonánie radosti rád pláč skrocuje« (139-40); ve skutečnosti pocházejí oba výroky z téhož místa: Risus dolore miscebitur et extrema gaudii luctus
occupat, Podobně i výrok »Zlořečené dietě ve sto letech« (166) nepochází přímo z Písma, nýbrž z obměny v Tkadlečkově době častěji
citované: Maledictus puer centum annorum (tak čteme i u Jenštejna).
Obě tyto skupiny citátu, filosofické i biblické, dodávají dílu učeného
rázu a autoritatívnosti, což byl asi také jejich hlavní cíl. Poměrně málo
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se dovolává autor Otců církevních, častěji jen sv. Augustina a Řehole,
jen výjimečně sv. Bernarda.
c) Kazatelství. Vedle školského vzdělání autorova přichází v úvahu jako pramen jeho vědomostí a některých formulací i kazatelství.
Mohli jsme již dříve zjistiti, že soubor příkladů starozákonních lidí,
kteří oplakávali smrt svých milých (125-6), není sestaven samostatně
Tkadlečkem, nýbrž přeložen z nějakého latinského souboru, používaného kazateli (Řád VI, 383). Podobně bylo už poukázáno na kazatelský původ výkladu o věcích člověka, podaného v souvislosti s evangelní parabolou o dělnících na vinici (95-6). Toto místo jest zajímavé
i jinak. Podav rozdělení lidského věku na pět období, odvozené konec
konců z Řehoře, připojuje autor hned k němu rozdělení jiné, tentokrát na šest věků (98-9); nespokojuje se však ani tím a uzavírá celou
partii ještě dalším dělením na tři věky. Nepokouší se je však diferencovati pojmově, nýbrž připojuje ke každé kategorii poněkud jinak zaměřenou charakteristiku a rozlišuje je také stylisticky: při prvé uvádí
vedle českých názvů i latinské a podává psychologickou charakteristiku jednotlivých věků člověka, při druhé neuvádí názvů a vykládá o povinnostech člověka v jednotlivých obdobích životních; podobně i při
skupině třetí, při které však jsou připojeny i názvy. Podle nadpisu kapitoly by měly povinnosti býti rozlišeny podle toho, »kterak kterého
kto věku požívati má tak k Bohu jakožto k světu«, ale ve výkladu
samém takového rozlišení nepozorujeme. Konstatujeme zde tedy znovu
stejnou nadměrnou zálibu ve výčtech a klasifikacích, jakou jsme zjistili
u autora již dříve. Prvé rozdělení věků člověka pochází, jak již řečeno,
z materiálu kazatelského. Podobně ani druhé a třetí není vlastním duševním majetkem autorovým, nýbrž jsou to výklady v jeho době obecně běžné. Obě nacházíme na př. v Klaretově Complexionariu (verše
179-82), jenž uvádí nejprve šest období a poznamenává, že lékaři je
shrnují do tří. Stejné rozdělení lidského věku na šest dob s výkladem
ještě obšírnějším než Tkadleček, shodujícím se však spíše s charakteristikami podanými při Tkadlečkově prvé kategorii, má také Jenštejn
v druhé knize svého díla Quod nemo leditur nisi a se ipso.
Z kazatelství je odvozen také morální výklad sochy Nabuchodonozorovy (str. 184). Podobně jej čteme na příklad v prvém kázání Jakuba de Voragine na neděli v oktáv Nanebevstoupení Páně. Když byl
uvedl kovy, z nichž se socha skládala, pokračuje Jakub: Mnozí jsou
v prvém roce svého života zlatí, t. j. ohniví a velmi vřelí. V druhém
stávají se stříbrnými, t. j. vlažnými a nedbalými. V třetím roce stávají
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se měděnými, t. j. netrpělivými a reptavými; měď se totiž ihned ozývá,
dotkneme-li se jí. V čtvrtém roce jsou železní, t. j. nesnesitelní a ubližují druhým slovy i křivděním; často se však stává, že železo podmaňuje železo, neboť jeden tyran často pokoří druhého. V pátém roce
jsou hlinění, t. j. křehcí a podléhají každému pokušení. A jako kámen
rozbije hliněné nohy, tak nepatrné pokušení nebo trápení je láme.
Zcela podobně vysvětluje význam sochy také Petr Berchorius v díle
Moralitates super biblia; zná ovšem ještě množství výkladů jiných.
N a kazatelství poukazuje v Tkadlečkovi ostatně i hojné používání
příkladů a způsob jejich užití, shodující se s funkcí exempla v kázání.
Slouží ilustraci jednotlivých thesí a vyvozují se z nich moralisující závěry zcela podobně jako v kázáních. Příklady samy pocházejí z menší
části z bible, většinou ze starověké historie; ani tato okolnost nebrání
řadit exempla Tkadlečkova ke kazatelským, neboť někteří kazatelé
rovněž dávali přednost příběhům antickým, na příklad Jakub z Voragine má jich velké množství ve svých cyklech kázání nedělních, svátečních i postních.
Některé z Tkadlečkových příkladů má i Jakub, na př. co vypráví Tkadleček
o (178) poměru Alexandrově k vojákům, připisuje Jakub Juliu Caesarovi (v kázáních nedělních: dicitur in Policrate, quod Iulius Caesar nunquam dixit militibus suis
ite, sed venite. Dicebat enim, quod partitus cum duce labor videtur militibus minor, et
dux qui non laborat unde militibus charus sit, milites nescit amare). Podobně k Tkadlečkovu výkladu, proč se nemusí báti moci Neštěstí (str. 171), podává Jakub přesnou analogii (kázání na Dušičky, Diogenes praví Alexandrovi: Potentiam tuam non timeo, quia
aut est praeterita, aut praesens, aut futura. Praeteritam non timeo, quia iam non est.
Futuram non pertimesco, quia incerta est. Praesentem non timeo, quia cito est transitura).
Odtud je patrno, že Tkadleček užívá tradičního materiálu i tam, kde necituje autorit.

Kazatelstvím konečně třeba vysvětlovati také Tkadlečkovu zálibu
ve výčtech, která je pro něho skutečně charakteristická a jíž se odlišuje
od Ackermanna. Byl sice učiněn pokus vyložiti ji autorovým vzděláním, specielně pak scholastickým nominalismem, ale neprávem. Výčty
Tkadlečkovy jsou zcela jiného rázu než scholastické, při kterých jde
o pojmové distinkce, kdežto v Tkadlečkovi se klasifikace obyčejně
týkají věcí nebo lidí. Jsou v něm sice i příklady rozlišování charakteristického pro scholastiku, ale pravidelně na jiných místech než výčty.
Neméně důležitá jest i okolnost, že velkou část svých výčtů přejímá
autor odjinud hotovou (z bible, z příruček kazatelských, z Burlaea);
tu možno připomenouti, že aspoň část nejrozsáhlejšího výčtu (199:
Jsú jiní, ješto na všech činech, na všech věcech všechny lidi jiné súdie...) je vzata z Chrysostomova výkladu na evangelium Matoušovo.
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Strakoš

LYRICKÁ AKTUALISACE
V HISTORICKÉM
FRANTIŠKA

NÁMĚTU

ROMÁNĚ

KŘELINY

František Křelina ukázal se jako zkušený vypravěč již ve svých
venkovských povídkách a románech. Ale již v nich odlišoval se od
standardního typu nejen hlubší mravní a psychologickou dialektikou,
ale hlavně též stylovým napětím, kterým procházely jeho náměty jako
rušné souboje, stále jaksi obnovované s nezmarnou energií hráče, který
stůj co stůj chce přijíti na svůj účet. Již tady nebylo pochyby o tom,
že Křelinovou vášní je zápas o styl, řekněme přímo o nový český styl
v próze. Vedle Durycha, Vančury a Čepa nebylo valně příkladu a povzbuzení pro tuto snahu, neboť český román ve své většině utkvěl
v celkem málo změněné podobě realistické, jak ji známe v celé dlouhé
řadě od Šimáčka a Svobody až k posledním ruralistům.
Teprve příklonem k látkám historickým uvolňovalo se Křelinovo
stylotvorné úsilí velmi pozoruhodně. Zvláště »Klíče království« znamenají na této cestě důležité preludium. »Dcera královská« je pak již
první smělé změření sil, je to Křelinův první vážný pokus postaviti
historické dějství do služeb výtvarného úsilí stylového.
Až dosud v našem historickém románě bylo možno zaznamenati
dvojí pokus o záměrnější a důmyslnější aktualisaci námětu: u Zikmunda Wintra a u Jaroslava Durycha. Jejich poměr k historické látce není
jen obvykle ideologický nebo převážně ideologický, jak je tomu na př.
u Jiráska, u něhož ideové zaměření látky dominuje nad vlastním úsilím výtvarně stylovým. Jiráskova popularita neroste tak z kvalit díla,
nýbrž spíše z kvantity dějství, z mnohosti látky, která aktualisovala
potřeby přítomnosti, jak tomu již bylo u Tyla, Klicpery nebo Svátka.
Winter naopak ve snaze po účinném a pokud možno věrném vyvolání
dějinných prostředí hněte látku stylovými experimenty, arci ještě primitivního úsilí uměleckého, tak na př. charakterisuje situace podrobným popisem dobových rekvisit, k níž nutně také náleží i charakterisace řeči hrdin, zarchaisované nejen volbou slov, ale i ve skladbě.
Jaroslav Durych šel ještě dále, této charakterisace situací a postav vyvoláním typických podrobností kulturněhistorických užívá přímo jako
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nástroje, jako výrazového prostředku k odhalení dejinné problematiky,
nejčastěji jako ironického protikladu nebo prostě jako oživujícího pendantu po způsobu Wintrově. Při tom Durych soustřeďuje se na charakterisace z vnitřku, k vyvolání jakéhosi atmosférického tlaku vnitřního,
pod jehož tíhou uvolňují se prosté životní fakty, představujíce se v
tomto básnickém vnitrozření jako soustředěný pohled za věci a tváře
lidí. Primitivní obdoby techniky Wintrovy našly by se již u Třebízského, jenž mimochodem řečeno byl neprávem zatlačen do stínu Jiráskovy popularity, ačkoli stylovým úsilím ho nejednou předčí, jak by
mohla prokázati srovnávací studie, zkoumající stylovou stránku obou
autorů. A také Julius Zeyer byl tu neprávem pominut jenom proto,
že se zkoumáním jeho stylu dosud nikdo vážně nezabýval, jako bychom měli vystačiti na věčné časy s nic neříkajícím označením básníka
kosmopolity, které mu s nevybraným vkusem ušila ideologická kritika
literárního dějepisu positivistického.
Nuže, Křelinův pokus s historickým románem znamená další uvolnění tendence po maximální účinnosti významových i formálních složek v historickém románě. Nazval jsem tuto metodu lyrickou aktualisací námětu, abych zdůraznil, že Křelinovi běží především o básnickou
evokaci dějinného procesu. Křelina úmyslně neulpívá v ideologické
problematice, aby se tím více soustředil na výstižné, byť často sporé
údaje historiků a kronikářů, promítaje je šerosvitnou hrou stylového
úsilí v působivém prodloužení zhusta přes propasti věků.
Nezbytná historická výplň, vše to, co tvoří dobový kolorit, je omezeno opravdu na nejmenší možnou míru, až nezvykle úspornou. Ale
pod touto úsporností, která se vzdává obvyklých popisů a explikací,
cítíme, že autora a ovšem i nás zajímají jaksi jen ti lidé bez přílišné
přítěže dobového kothurnu; jen myšlenky, hovory a činy jejich v dané
chvíli ožívají jako prudké zášlehy, jako strhující gesta tajemného procesu, pod jehož tlakem mizejí i tváře i věci, aby nakonec vyproudila
pravda dějin jako výsledek úporného zápasu člověka, národa a rasy
o vyšší, ať nedíme přímo božskou rovnováhu dění.
A právě pro tyto úkoly, pro ten vyšší zorný úhel, v němž se rozvíjí historie přemyslovské hrdosti a pýchy na jedné straně, na druhé
něha a pokora svatosti - obojí jako hybné síly přemyslovské moci a vlády ve prospěch národa - stlumena je obvyklá povahokresba i dramatičnost situací. Lze tu mluviti o jistém vyrovnávání a vyvažování onoho
tlaku situací, jenž v obvyklých románech platí za vlastní sumu úspěchu a účinnosti. N e tak u Křeliny. Všechno je tu podřízeno základní
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linii románové koncepce, která směřuje spíše k postižení plynulosti
osudové transcendence dění, než k individualisasi děje, soustředěného
buď kolem silných jedinců nebo účinných episodických komparsů, jak
je známe z kolektivistických románů.
Ale tím předně není řečeno, že by tu povahokresba byla zanedbávána, nikoli, ale je jí použito s největší možnou úsporou, téměř
jen v účinných náznacích takových povahových rysů, které stačí k tomu, aby čtenář uvěřil v hrdinovu životnost. Spisovatel jako by vedl
čtenáře ke svým hrdinům na krátké oprati, nikoli s hlomozným doprovodem celého skladu popisů a situací, z nichž teprve má vyniknouti charakter osob, jak je tomu obvykle v románových komposicích.
Vždyť k tomu, abychom poznali charakter osoby, není vždy pro každého třeba znáti celý rodokmen a všechnu tu popisnou přítěž detailů,
skládajících úhrn dojmů a představ o určitém charakteru osoby. V dané chvíli řeč nebo čin odhalí v prudkém poryvu světla vrženého na
hrdinu mnohem spíše jeho životnost i jeho charakter, než nudné úsilí
po vyčerpání všech nezbytností povahokresby, která nakonec Čpí literátštinou.
V tom nenadálém, ale působivém rozvržení světla v obraze svých
hrdin, připomínající až příliš dobře obdobu filmové techniky, která
dosahuje netušeného účinku právě neočekávaným rozvržením světla
bez pracného vysvětlování jednotlivostí, které se náhle vysvětlují právě tou šťastnou světelnou projekcí, - ukázal se Křelina mistrem již ve
svých prózách z prostředí venkovského. Spíše než z dialogů a prostých
popisů vyrůstají jeho hrdinové z jakési temné samomluvy svých duší,
takže dialog - a to je u Křeliny příznačné - nebo doplňující charakteristika objevuje se jen jako účinný závěr skladby nebo jako výstižný
úhoz akordu pro pochopení vlastního charakteru osoby.
Hle, jak nás na př. uvádí do přemyslovského sídla a k samotnému
Přemyslovi. Čtenáře, uvyklého na běžný recept románové exposice, může téměř rozladiti takový úvod Křelinův do historického komfortu středověkého prostředí hradního. Ani popis hradu, ani příprava scény pro
rytířovo objevení. Ovšem nic takového. Toliko výkřik, opakovaný
a stupňovaný výkřik. »Králi!« - »Králi Přemysle!« Svatá prostoto!
Víme toho najednou velmi mnoho. V tom hradě je domovem hrdost
a pýcha. »Králi!« - »Králi Přemysle!« Bez dlouhých excesů a procesů
narážíme najednou a prudce na někoho, komu stačí, aby byl zavolán
tímto vpravdě dostačujícím a hrdým gestem: Králi! Vstupujeme v prostředí prudkých a hrdých postav. Ten výkřik, tak prostý na oko, pro-
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zrazuje víc než sáhodlouhý úvod k povahokresbě. Sledujte jenom další dramatické výbuchy smíchu i náhlého překvapení tohoto krále Přemysla! V několika hutných větách a gestech je celá jeho charakteristika, a to se stalo bez jakéhokoliv literárního přepínání v popisech nebo
dialozích. To gesto smíchu, glosující panošovu výzvu ke střehu, má
všechnu přemyslovskou smělost v pohrdání, výbuch překvapení je neodkladným vyzváním ke střetu, gesta tolik příznačná pro tyto hrdé
Přemyslovce. A při tom zároveň jak živě lidská scéna, nic z obvyklého
řinčení historických románů. Tahle scéna by nemusila býti jenom na
hradě. Opravdu neřinčí to tu rekvisitami rytířské stafáže.
Maně si vzpomínáš, že tak nějak představují se nám hrdinově
Shakespearových dramat. Padají s nich Šupiny dobových rekvisit, a to
úměrně k síle jejich zlidštělého hlasu. Shakespeare nepotřeboval na př.
napodobiti řeč svých hrdin, spíše naopak; jazyk všech jeho hrdin je
stejný, přes všechny propasti věků je to týž lidský hlas v křeči i síle
duše navždy stejné. A tak tedy, kampak s tím dobovým historickým
harampátím, když běží o člověka, který má něco říci věkům. T u je
teprve místo pro básníka a sebelepší úmysly po vyvolání dobové atmosféry nejsou nám nic platný, chceme-li slyšet člověka a nikoli historickou jeho vycpávku. Nuže, tomu se Křelina dovede učiti, této řeči
básníků. Jeho svatým neklidem rozrušená komposice románová je jakoby úpěním po síle slova a stylu, které chtějí přetaviti látku v ohnivé
středisko životného zájmu o člověka. Odtud to statečné vzpírání látky
až k důvěrné podajnosti lyrické hudby.
A především Křelinův způsob, jakým aktualisuje své postavy, zaslouží pozornosti. Podobá se pravdě, že pro každou postavu má Křelina jistý leitmotiv, jehož zaznění vnáší do situace lyrické prodlevy, které ji poznamenávají velmi sugestivně. Tak na př. Konstancie, druhá
manželka Přemyslova, ta, kterou Přemysl miluje nejněžněji, tento orel,
jehož hrdost marně hledají ochočiti, - vstupuje na scénu s oním předznamenáním, jež signalisuje všechen zármutek jejího dlouho nepotvrzeného sňatku, úzkostné úpění jejího potupeného mateřství i vytrvalou
naději v zázračný obrat nelítostné situace. Po prvé vpadá do děje s výkřikem, v němž je všechna bolest naděje a věrnosti: ...»Umírá, umírá...« - »Kdo? Kdo?« vydechla Konstancie. »Česká královna« - »Já
jsem česká královna - já -« vyrazila ze sevřeného hrdla hlavně proto,
aby zastřela, jaká krutá naděje naplnila celé její srdce, jaká radost!« Prosloví celkem jen tucet vět, ale každá nějakým způsobem aktualisuje
její žal a naději. Nebo je tu Jindřich VII., snoubenec Anežky Pře-
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myslovny. Jaká směs pocitů lomcuje touto typickou loutkou dvorských
pletich, pod nimiž se nakonec vyprošťuje něžná kantilena duše, uhranuté světelným zjevem Anežky České! Jeho objevení náhle zpřevrací
situace, navoděné překážkami nejrozličnějšího druhu, jako na př. na
dvoře vídeňském. Tento motiv nepředvídanosti je jeho vůdčím předznamenáním, s nímž se setkáváme pravidelně vždy, kdykoli se Jindřich
objeví. A právě na pozadí této politováníhodné bytosti, lomcující
kadlubem omylů, do něhož ho vrazili proti všem očekáváním, odráží
se lidské úpění ve své strhující kráse a upřímnosti, jež nám dávají zapomínati na děje dávno uplynulé, vstupujíce takto v sám životný střed
zkušenosti navždy lidské. To Anežka rozptyluje v něm podivný komplex rodových hnisů a celá jeho bytost stoupá jakoby ze slastné koupele v čirost netušené něhy, v níž se rozezpívají ukolébavky jeho dětského věku, laskání matčino, šťastné jižní krajiny dětství jako sám
předobraz pokoje. Tu procítají něžné samomluvy duše, vzpínající se
po doušku čisté vody, té hudby duše, která opustila rmut a kal své
doby a vstoupila až do oné výše, ve které je srozumitelný každý tep
lidského srdce i přes propasti věků. Tady se Křelinovi zdařilo aktualisovati na malém prostoru proces, který sám stojí za román: styk lidské živočišnosti se svatostí, od ponurého tlaku vynakládaného k úniku
až k osvobozující písni, která stále zní. A aniž si toho jste vědomi,
tak jsou lyricky podmanivé tyto scény, okusili jste té atmosféry, v níž
se rozvíjel středověký kult ženy, rostoucí původně z Mariiny svatosti,
k jejímuž předobrazu vzpínala se zbožná touha žen, ukrývajících se
stejně v klášteřích, jako na dvorech královských a rytířských nebo zemanských usedlostech. Ona to byla, jež původně v raném středověku
rozechvívala srdce mužů, dávajíc jim důvod ke dvoření a k ochraně
a pozdvihujíc zároveň lásku lidskou v očištěný tvar, cizí pohanskému
názoru životnímu. Křelina delikátním zpředmětněním tohoto zjevu
středověkého kultu ženy překlenul vzdálenosti času na dosah ruky,
aniž k tomu potřeboval hřmotné aparatury dobové lícně.
Ale nade vše zdařilo se Křelinovi vyvolati z prohlubně času blahoslavenou Anežku Českou, tento druhý pól přemyslovské síly, vystřelený do ohniska věčně planoucího božství, abychom užili Křelinou
adaptovaného obratu Březinova.
Předně její zjev nevyrůstá po způsobu dramatického klišé obvyklého v románech. Křelina ověřuje siluetu Anežčinu, tepanou z lyrické
záře obrazů a slov, nikoli v důsledné časové posloupnosti, nýbrž v hojných časových inversích, takže následky dějů oscilují před jejich příči-
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nami. Toto zpřevracení času odvrací čtenáře od laciné sensace po ději
a soustřeďuje ho k hlavnímu cíli vypravování, k postihování a zažívání
oné stálosti víry a života, jež proráží každým i nepatrným projevem
blahoslavené Anežky. Zkrátka, čtenář je donucen, aby se vzdal své
vášně viděti stůj co stůj růst svého hrdiny, a tak plně se soustředil na
onu nepřetržitou stálost zjevu světice. Ale přiznám se, že na této cestě
zažijeme dost neklidu. Obyčejně čtenář je dychtiv hotové definice hrdiny, ať již v popisné nebo nepřímé charakteristice. Křelina nám nedovoluje, abychom přišli na své. Jakkoli je to stále táž Anežka, přece kouzlo
jejího zjevu stále není vyčerpáno a hlavně definováno. Střídají se
obrazy a situace, ale stále zůstává nesnadná skutečnost tajemství její
osobnosti. Jako by s ní stále cosi unikalo daleko za snesená data. I ona
je opouští nenasycena v jakémsi oparu stříbřité melancholie, jako by
její úloha začínala až po tom všem... Toto umění zámlky, kterého Křelina dovede upotřebiti s neobyčejným mistrovstvím, plní velmi důležitou funkci stavebnou. To, čeho nám nepraví o životě Anežčině, ale
jen jaksi napovídá, a co více, promítá do časů příštích, přitahuje
nás více ještě než to, co již známe. Slovem, kouzlí osobnost z jakýchsi půvabných temnot, které kolem ní utvořil. Ale brzy začínáme
chápati tuto důležitou složku jeho lyrické stavebnosti. Metoda stálého
unikání má tu přednost, že nás nakonec donutí uvěřiti v tajemství
Anežčino, v její dlouhou pout za národem. Takto Křelina aktualisuje
její světecký podíl v údělu národním, který se stále nekončí, ale trvá.
A právě v tom způsobu, jímž nás nutí, abychom neulpěli na detailech
jako obvyklých nositelích situace, ale abychom se jimi zabývali jen jako
formou životního procesu, k němuž třeba vzhlížeti jako k cíli a vysvětlení tajemství, je nesporně Křelinovo nevšední technické umění. Dostojevský na př. ovládá toto umění svrchovaně. Proto těžiště jeho síly
stavebné je přeloženo nikoli v hmotnou oblast dění, ale v hovory,
nekonečné hovory, které tolik dráždí povrchní čtenáře. U Křeliny jsou
to hovory duše, ony samomluvy hrdin, které nám dovolují abychom se
sytili jejich dušemi a tak zvnitřku pronikali přímo k celistvosti jejich
zjevů. N a tomto principu aktualisuje Křelina zvláště Anežčin zjev.
Bylo by možno sestaviti celou dlouhou řadu těchto samomluvů a poznalo by se jejich vážením a srovnáváním, jak v nich vibruje vlastní
kvintessence životnosti. Tady teprve poznáváme, že je třeba pojímati
vše s jejího hlediska, abychom porozuměli všemu tomu, čím se před
námi rozvlňuje tok dění.
Pravděpodobně nenajde Křelina pro tyto samohovory duší schvá-
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lení u kritiků včerejška. Buď jak buď, na tom celkem nezáleží. Ty
melodie vnitřní řeči lidské jsou konec konců pokusem, aby postavy
hrdin sestoupily s jeviště svých literárních vzorců, aby opustily rampu
a vešly v důvěrnost, v nerozeznatelnou důvěrnost s námi, se čtenářem,
abychom se takřka mohli plésti do jejich hovorů a splývati s nimi, jak
to ostatně činí za nás básník sám. Jenom co překonáme navyklosti
z bývalého řádu v literatuře, jenom co opustíme cesty, ražené prvními
objeviteli v kterémkoli druhu umění, zatoužíme po tom, abychom byli
osvobozeni hudbou, melodiemi, tím světem vzletu a extasí, nejen
pravdou, nýbrž celou skutečností. Ostatně tento řád věcí, ta potřeba
zživotniti neobyčejné nikoli nástrojem ustáleného šidla, ale pozvolným
opouštěním rekvisit příliš literárních, příliš automatisovaných a opotřebovaných, slovem silou básnivosti hudebné, to je umění. Neboť básník musí býti něco víc než zapisovací stroj. Jako slevač modelů i on
musí oblévati svůj příběh kolem obrazu, který vytvořil. Takovou tvůrčí láskou k vytvořeným postavám musí planouti básník, chce-li, abychom uvěřili realitě jeho vidění. A takovou sílu schopnosti našel jsem
v naší literatuře u Vančury, Čepa a nyní u Křeliny. Chtěli byste se
horšiti na něho proto, že jeho láska umí zalévati jím vytvořené postavy vřelostí toho citu, pro nějž matky nalezly v laskání, v těch melodiích hlasu a jazyka, přetavených do slov až malicherných, výraz své mateřské úplnosti ? Nedejte se klamati příliš povídačkami o nutnosti choditi
po pevné půdě! Skutečnost v umění bude vždy podstatně sdělána z řady stříbřitých záblesků, splývajících po proudu řeky, z toho profilu,
jímž vrhá svět krásy svůj roh hojnosti do okna osvětleného do modra
noci. Nebezpečí jiného názoru a zvláště nebezpečí komposičního procesu, vzdáleného této pravdě, bude vždy v tom, že výpravná hmota nenabude nikdy intensity obrazu a ovšem ani ne intensity životnosti.
Nuže, takovou rukou jemného ciseléra vytváří Křelina podobu dcery královy, blahoslavené Anežky. Chvílemi se nám zdá, že prochází
před námi jako vzdušný opar, ale cítíme zároveň, že je jí všude plno.
Aureolou snu, arci živého, zůstává obklopena celá její čistá bytost, jedna z nejpůvabnějších postav dějin, ale nyní již i poesie. Křelina jí
prostupuje všechny děje jako samu všudypřítomnou dobrotivost Boží,
jejímž povolným nástrojem se stala. To arci způsobuje nutné rozrušení
skladby na způsob hudební techniky. Anežka je to, která přidává barvy a intensity ostatním postavám, jako by se v ní zhlížely a odrážely.
Skladebný moment, jehož je tu pokus velmi pozoruhodný.
A právě tady nebylo možno počínati si jinak, než zesíliti moc slo-
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va a techniku věty, zesíliti skutečnost barvou slov a dynamikou vazby.
Opraviti pravopis řeči, řeči prózy, která tak málo je přiměřena síle
poesie. Nuže, ta odvaha rozlámati tradicionální pravopis prózy, to je
opravdu projevem tvůrčí síly. Křelina mohl býti k tomu povzbuzen
Vančurou, Durychem i Čepem. A kdyby znal Delteilovu Johanku z Areu,
mohlo by se soudit, že ho povzbuzoval i on. Ale ovsem ani tady nemůže
jiti experiment dál, než dovoluje řeč a skutečnost či pravděpodobnost.
Ideje a fakta arci zůstávají svými, tak jako papír a inkoust. Ale bylo
možno aspoň změniti pravopis vět a vedení řádek, aby unesly současně popis i reflexi, řeč přímou i nepřímou, minulé, přítomné i budoucí, a to v prudkém střídání nebo vláčném přivolávání, jako když
zrychluje se nebo zvolňuje tep srdce. Tak vytváří Křelina křivky svému pravopisu, jehož tendence směřuje nejen k zhuštění děje, ale zároveň i k jeho zlyričtění, zživotnění. Vezměte některou kapitolu jeho románové skladby: Kdo vypravuje? Autor nebo Anežka? Kronika? Historie? Liturgický text nebo výtvarné dílo? Linie vypravování je zkřížena. Smíšení různých stylů. Zmocňuje se nás nejistota tajemství: nevíme přesně, kdy začíná historie a kdy básníkova kronika, ale cítíme
tu báseň životné síly, které dostačila dvě tři bodnutí ze zažloutlých
stránek historie a nyní jiskří. Takové stránky ovšem počítám k tomu
nejlepšímu, k čemu se dopjala technika české prózy, vplývajíci takto
svým kontrapunktem v sám rád poesie. Je nutno citovati:
Je časně. Přistoupila k oknu a dívá se na krásnou zemi, na smaragdovou řeku
Vltavu i na rozkvetlé trnky a lípy, od nichž stoupá vůně. Tenkrát byl také takový den,
jeli jsme v průvodu na Moravu a já jsem mu dala růži. A když jsem mu řekla ta slova,
on klekl, jako by měl být znovu pasován. Můj drahý, já nemám meč, abych se dotkla
tvé hlavy, hladím jen dlaní tvé vlasy - a jakmile ucítila jejich zvláštní krutost, již se
nemohla zdráhat, přiklonila se k němu a dotýkala se jich rty, ani zprvu nevědouc, že
ho líbá políbením skoro nehmotným, miluji tě, můj holoubku, nekleč ty přede mnou
jako před svou paní, já toužím být tvá služebnice, pozvedá ho k sobě, výš, výš - a teď
tě líbám na ústa, mají sladkost rajských malin a na hrudi cítím rozpětí tvých ramenou,
vtiskni znamení kmene v révu, jež touží uzrát v paprscích! A než se od něho odklonila,
pošeptala mu ještě jednou slova - i dnes se jí o nich zdálo:
»Bojuj. Bůh ti dá meč!«
Aby porozuměl, že Bůh jí dá kříž. Aby nezapomněl, že se ho nevzdává pro svůj
královský původ, leč pro věčné zaslíbení.

Anebo toto místo:
...Sňaly rukavice i prsten s kameny i korunu i vínek: zbavuje se všech přítěží, aby
se vznesla jako holubice a přece letem orlím, jenž oblaka roztíná - odňati buďte ode mne
pokladové a v holých pahýlech hoř, lásko krve prolité, stanula tak na chvilenku s rukama vztaženýma - malý, malý jest rozdíl mezi královnou a žebračkou a ona se vzdává
jedněch gest pro oslavení druhých, tak stanula před nimi, žebrající, a přece krásná, radující se, vítězná.
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A když snímaly vínek, zavlál závoj, a když svlékaly oplečí a tuniku ze zlatohlavu,
zajiskřily kameny, a když zouvaly střevíce, vyšlehl nach, lupen po lupenu opadává,
a růže přece rozpukává v jásot barev ohnivějších a ohnivějších; teď rozpustily vlasy
a sotva ji zlatého odění zbavily, dešť horoucího zlata objal ji od hlavy až k nachovým
kotníkům, větrná prško, vykoupaná v jitřních úderech slunce, již dáváš růži rozkvétati.
Jásejte a radujte se - ale vy mlčíte, vy stojíte němí a v úžase, či toužíte uslyšet
i Šustění padajícího oděvu i Šelest jejích rtů? Ach, tedy slyšte a patřete, přichází hodina stříže, ovčičko boží, vítá ji bratr František, sestro, sestřičko, podává jí ruku Klára
a kůrové andělští pějí vstříc jí i jejím sedmi pannám, vy toužíte slyšet jejich jásot, že
jste ztichli, zástupové?
Školastika ustřihla první pramen jejích vlasů a spouští jej dolů - a tu v tom mlčícím množství najednou zaúpěl stařec, jemuž nejmilejší vnučka umřela v jejím věku,
děvečko, děvečko má zlatá...
...a pláč zachvátil celé množství, pláč radosti, nářek úsměvů, plesání v hořkých
vzlykotech, a jako pod nůžkami padá zlaté rouno oveččino, tak krůpěje slz zkrápějí
dlažbu chrámovou, královno, sestřičko, Anežko...
Slyší je a sama pláče. Jsem tvá nevolnice, Pane, vstoupila jsem v ponížení, obnažila jsem temeno pro olej milosti, přijala jsem podobu hříšnic, které ostříhávají do
hola - a nyní se vrhám k zemi a tvář i celé tělo tisknu ke kameni, k zemi, přijmi mě
v království blažených. Ó, toho dechu hlubin, který bije v tepnách věků, to jako myší
ťapky cupitají nožky dětí, které se teprv narodí, teď slyším něco jako bubnování, to slzy
padají na zem, teď chroptění odpadlíků, nářek do ohňů vrhaných, teď ticho lhostejných
a do něho chechtot rouhačů, prokletých, odpadlých, slyším krále i chudáčky, matky i povětrnice, všechny, všechny vás slyším, ve věčnosti není minulého ani budoucího - a teď
umlkněte a slyšte se mnou polnici vítězství.
Slyšte a patřte se mnou... i vy z věku úzkosti, již nyní se dotýká rosa mých přímluv vašich okoralých rtů, nesmírně okoralých, neplačte nad služebnicí, nad svou poslední sestřičkou, jež uslyšela dech velikosti a hrdinství z hlubin země... jak lehce budu
kráčet, až vstanu, ó, vstaňte a vykročte se mnou: a již vstávám a přijímám kápi a kuklu,
jásejte se mnou v Kristu a radujte se vy, kteří zpíváte chorál o věčném dědici české země!

Jindřich

Středa

VZNIK SOUČASNÉ

ANGLICKÉ

OLIGARCHIE
Z historického vývoje anglické vládnoucí třídy plyne její vývoj
ideový, který nám vlastně teprve vysvětlí dnešní politicko-vojenské
postavení Anglie. Dějiny oné země se vyznačují tím, že sice jsou tam
dva velké přeryvy (reformace a revoluce), že však tyto přeryvy nenastolily - jako na př. francouzská revoluce - v zemi zcela nový režim:
naopak, byla udržena nepřetržitá kontinuita institucí. Je zřejmo, že
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tato souvislost, tento život tradice má velké výhody, a proto právě si
na ní Angličané nesmírně zakládají; je vsak třeba také vyzkoumat, jaké
nevýhody s sebou nese. Nevýhoda není snad v tom, že by anglické
tradice kladly hráz novotám - neboť novot je v anglickém životě velmi
mnoho; nevýhoda je ve způsobu, jakým jsou novoty na základě
anglické mentality zaváděny.
Z e skutečnosti, že ideové zápasy nebyly v Anglii vybojovány do
konce jako v jiných zemích, a že anglická ústava není plánovitým
dílem jednoho zákonodárce, nýbrž organickým výsledkem vývoje, vyvodili moderní Angličané důsledek, že tajemství úspěchu je v úmyslném nedbání ideí, v záměrném nedbání logiky. Než to je velký omyl.
Člověk anebo režim ideově bezpáteřný je sice uchráněn určitých chyb.
Nebude v pokušení drážditi svoje poddané nebo sousedy ideologickými umíněnostmi. Ale také nebude mít směrnici, podle které
by se ve chvíli krise rozhodl. Nebude mít myšlenku, na které by se
národ shodl. A podobně se takový režim uchrání vědomého ničení
osvědčených hodnot v právním a společenském životě jen proto, že se
revoluční doktríny neshodnou s nějakým kultem posvátného kuřete,
jak jsme to velmi často vídali v demokraciích. Ale také zase takový
režim, odmítaje vůbec zkoumati logické důvody, následky a souvislosti jednotlivých zřízení, dojde ke kombinacím tak nesmyslným, že
nakonec nemá prospěch ze žádného svého prvku.
Podíváme se, kterak se to v Anglii uskutečnilo. - Nejvýznačnější
je ovšem vývoj církve. Anglikánská církev se liší ode všech křesťanských církví tím, že její pojítko uvnitř a dělidlo navenek není nějaký
souhrn nauk, nýbrž jedině státem uložená organisace, státem stanovený kult. Tím se blíží státním kultům pohanských národů. Tím ale
také se stává, že jsouc pouhou funkcí státního a národního společenství, nemá vůči státu a národu vůbec žádné autority. Odtud bezmocnost anglikanismu proti rozvodům společenské smetánky a potratářství proletariátu. Než o náboženském životě Anglie snad pojednáme
jindy.
Podobný zmatek panuje v životě ústavním. Připustíme Angličanům, že sama složitost jejich ústavy a trvání různých starožitností není
ještě chybou. Je samozřejmé, že rostoucí strom má složitější tvar než
osekaný trám. Ale na druhé straně všeho moc Škodí. A rozhodně nelze
čekat dobrých výsledků od ústavy, jejíž každý prvek je užíván k něčemu jinému, nežli pro co byl zřízen. Takový případ zde je, a proto
žádný orgán nemůže dobře fungovat. Tak funkcí monarchie je tvořit
Řád VII. 7 .
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středisko státního života, jednotný pramen autority. Ale Angličané
(jakkoli by takovou autoritu v X X . století naléhavě potřebovali) jsou
nesmírně pyšní na důmyslná opatření, jimiž to mají tak zařízeno, aby
král byl jenom na otvírání výstav a křty parolodí. Jednotnou autoritu
má prý mít ministerský předseda; jenže ten ovšem na ni nemá historické (ani legální) právo, a tak jí není v Anglii nikde. - Sněmovna
pánů byla původně sněmem biskupů a feudálních pozemkových držitelů. Dnes je sborem, kde velkostatkáři a anglikánští preláti (jmenováni, jak se vlády střídají, brzy z konservativců, brzy socialistů) tonou
ve spoustě zbohatlých rejdařů, velkořezníků, majitelů novin, bývalých
ministrů všech odstínů, jihoafrických démantových překupníků atd.,
dokonce dva Hinduové byli povoláni mezi tyto udánlivé představitele
britských tradic. - Sněmovna dolní se nazývá »Sněmovna obcí« a členové se v ní dosud oslovují podle svých volebních okrsků - na připomínku, že je to původně sněm představitelů místních zájmů vůči
ústřední vládě (koruně). Dnes je to sbor partajních zřízenců, kteří se
nevyznají a nechtějí vyznat ve spoustě vládních návrhů a jsou ovládáni
jednak centralistickou byrokracií, jednak velkokapitalistickými koncerny. Ale právě, poněvadž nikdy nedošlo k výslovné změně režimu,
poněvadž nikdy nebylo řečeno: »Nyní na místo feudální šlechty půjdou do horní sněmovny nejbohatší lidé« atp. - není možno ani
šlechtě, ani bankéřům, ani byrokracii ani komukoli přikázat logicky
vymezené místo - neboť takové logické uvažování by bylo »neanglické«. A »neanglický« považuje britský šovinism za urážku neb aspoň
břitký odsudek.
Podobný zmatek, plynoucí z nedostatku logického myšlení, panuje ve zřízení Britské říše. Abychom nemuseli probírat otázku indickou (ačkoli tam právě anglická popletenost vydala nejskvělejší květy,
když jeden místokrál Gandhiho zavřel a druhý ho pak pozval na čaj),
vezmeme si jenom případ Irska. Angličané nechtěli svolit ke zrušení
unie s touto zemí. Ale nechtěli také připustit, že by obyvatelé Irska
byli skutečně rovnocennými občany Spojeného království. Jak jim
jeden z jejich autorů vyčetl, chtěli »spojiti totožnost s nadřízeností«.
Chtěli zároveň, aby Irsko bylo částí jejich vlasti, a Irčané aby nebyli
částí jejich národa. Z a starých dob tuto kombinaci odůvodňovali náboženskou jakostí Irčanů. Než když sami přestali být věřícími protestanty, omrzelo je vyčítat druhým katolictví. Zkusili to s vědou: ta
měla dokázat nadřízenost Anglosasů nad Kelty. Ale takovou nauku
bylo těžko veřejně hlásat v říši, obsahující miliony Neanglosasů a zejména Hindů, kteří sami si neobyčejně zakládají na svém původu.
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A tak se unie s Irskem ukázala neudržitelnou logicky, a tudíž nakonec
i vojensky. Neboť duch hýbe hmotou.
A podobně si Angličané na základě svého nedostatku logiky nevěděli rady v mezinárodní politice. Nejlépe se to ukázalo v dějinách
Ženev. ligy. Tato organisace vznikla z typicky anglosaského názoru,
že lidé celým světovým názorem naprosto rozdílní se shodnou, když
je posadíte k jednomu stolu. Marně upozorňovali státníci jiných národů, že každá společnost musí znát svůj účel, že se lidé nemohou
dohodnout na ničem, nýbrž jen na něčem, že zejména mezinárodní
organisace musí vědět, zda má chránit stávající stav nebo podle jakých právních zásad jej má měnit - nic neotřáslo představou anglických politiků, že míru bude nejlépe poslouženo společným mluvením
a hodováním.
V otázce války a míru panoval též největší zmatek. Vláda byla závislá na veřejném mínění, to zase bylo závislé na majitelích časopisů,
a ti byli opět vázáni dvojí závislostí: na bohatých inserentech a na
čtenářích. Tak válečné nebo mírové počiny anglické vlády už před
světovou válkou byly konečně určovány kapitalistickými kroužky a zároveň vlnami citového rozpoložení davů. Tak se stalo, že po mírné
náladě, určené kvakerskými kapitalisty, následovala jako výsledek
Lloyd Georgeovy agitace válečná nálada, po té nálada pacifistická,
spojená s většinou pro Macdonalda (poražence za světové války), potom zase hrozivá nálada proti Italii za habešského tažení, potom
zase nový obrat, a konečně válečná nálada, vyvrcholivší ve svěření
vlády W . Churchillovi. Ale tyto vlny nálad byly provázeny nejrozličnějšími a nejnesmyslnějšími teoriemi, jimž bylo společné jen jedno
tvrzení: že Angličan se nepotřebuje namáhat brannou povinností. Zda
se jí má vyhnout všesvětovým pacifismem nebo zřízením mezinárodní
armády Ženev, ligy, nebo isolací Anglie od Evropy (jako by Kanál
byl 1000 km Široký), nebo spolkem s Amerikou (jako by podobný
jazyk stačil překlenout rozdíly režimů) - to bylo celkem jedno - hlavní
věc, že čtenář byl uchlácholen. Jenom když ministr Ribbentrop chtěl
garantovati rozsah Britské říše, byla nabídka odmítnuta z antipatie vůči
německému režimu - ale při tom Anglie trvala na zásadě neintervence
a také se jí ve věci španělské oficielně zastávala.
Dokonalý zmatek byl také ohledně zásady sebeurčení národů.
Jednak se sebeurčení stalo zásadou a dokonce koníčkem celého anglického oficielního světa, jednak bylo naprosto nejasné, co tato zásada
má znamenat. Je Indie národ? Nebo je Hyderabad národ? Nebo je
divoký kmen kočovníků v hyderabadských lesích národ? Měla Se-
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verní Amerika právo se odloučit od Anglie? Když ano, proč neměly
Jižní státy právo se odloučit od Spojených států? Má Irsko právo odejít
od Anglie, poněvadž je zvláštním národem? Má Ulster právo odejít
od Irska, ačkoli má pouze anglickou menšinu? Rozhoduje okolnost,
že tato menšina byla do irského prostoru násilím přivezena? Na tisíc
podobných otázek nikdo neměl odpovědi, ale lichotilo anglickému
liberalismu vyznávat svobodomyslnou zásadu.
Nikdo ať nemyslí, že tento zmatek vnikl do anglické politické mentality teprve za těžkých poměrů poválečných. Vnikl tam, jakmile následkem industrialisace byla vládnoucí třída příliš rozředěna rychlým
přílivem z buržoasních řad. Tak uprostřed minulého století všichni
angličtí spisovatelé od Byrona po Swinburnea hlasitě sympatisovali
s italskými revolucionáři a proklínali rakouské vojáky a úředníky, kteří
prý znesvěcovali klasickou půdu. Nezůstalo při sympatiích; anglické
loďstvo bylo při dobytí Gaety. Ale všichni tito spisovatelé, intelektuálové a politikové byli velmi vzdáleni toho, sympatisovati s myšlenkou sjednocené, imperiálni a expansivní Italie; naopak se ponořovali
s antikvářskou zálibou do historie malých italských knížetství a republik. Ale lichotilo kulturnímu snobismu anglických turistů baviti se
italskou minulostí, lichotilo jejich liberalismu vzdorovati rakouskému
režimu, který by si nikdy nebyl troufal takového bohatého Angličana
zavřít.
Převaha citů a domněle praktických úvah nad logickým řešením
otázek se ovšem nejvíce ukázala při nejsložitější práci našich časů:
při sociální otázce. V evropských státech pravidelně proti sobě stáli zastánci kolektivismu a jeho protivníci; po teoretickém probrání sociálních otázek voliči i vlády si mohli vybrat co a jak, kde a do jaké míry
má být socialisováno. Ale v Anglii, kde se na jedné straně Strana
práce bojí vystoupit se skutečným socialistickým programem, a na
druhé straně konservativci každou chvíli (dohnáni nějakou stávkou,
hospodářskou krisí nebo jinou pohromou) zavedou kus postátnění do
hospodářského života - tam se konečně nevyzná nikdo. Nikdo neví,
zda za fungování hospodářského života jsou ještě odpovědni podnikatelé nebo už státní ústředny. Nikdo neví, jaké je zákonité postavení
nezaměstnaných a co s nimi má být v budoucnosti. Nikdo neví, zda
zemědělská půda má být znárodněna nebo rozdělena. Nikdo vůbec
celkem neví, zda a pokud stát má právo plánovat hospodářství - už
proto se to neví, že průměrný poslanec, jak řečeno, nečte dotyčné
vládní návrhy.
A nikdo konečně neví, co je s vládnoucí třídou samotnou. Ideový
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zmatek a záliba v kompromisech zajisté způsobily, že měla být současně držena modifikovaná oligarchie a teorie demokratická nebo pod Shawovým vlivem i socialistická. Bylo viděti zjevy, jako socialistické stolní
společnosti v Oxfordu - semeniště oligarchie. Bylo viděti zjevy, jako vévodkyně z Athollu, protěžující barcelonské rudé. A nebylo možno takovým socialistickým aristokratům dělat výčitek; oficielně žádné vládnoucí
třídy není. Ale také oficielně není nějakého jiného výběru vedoucích
osobností. Proto pak fakticky není žádný výběr, žádná výchova vedoucích lidí, ba ani výchova zbytků staré oligarchie už není. Neboť jestliže
oligarchové Pittovy doby aspoň byli při všem obžerství kulturní
(Jiří IV. se ptal na někoho: »Je to gentleman? Učil se vůbec řecky?),
tedy jejich potomci X X . věku vidouce, že oficielně žádných zvláštních
stavovských povinností a práv nemají - vidouce dále, že faktické výhody a zbylé pocty oligarchické třídy jsou právě tak a spíše přístupné
zbohatlému výrobci zdravotně závadných konserv, než zchudlému potomku feudálních statkářů - vidouce to vše, odhodili většinou všechny
mravní a kulturní ideály. Nanejvýš ženské ze společnosti pěstují sbírání černošské skulptury nebo takovou nějakou potrhlost. Ideový základ a společenská soudržnost zmizely.
A tak došla anglická vládnoucí třída na konec vývoje. Začala jako
normální evropská feudální aristokracie. Reformací a revolucí byla
roztržena na dva tábory. Jedni se drželi dále přípitku na církev a vladaře, druzí spěli k samoúčelné oligarchii, která brzy odvrhla svůj protestantský náboženský ráz a koncem XVIII. stol. asimilovala podlehlou skupinu vládnoucí třídy. Za industrialisace celá oligarchie byla
nucena se spojit s buržoasií a přijmout její nábožensko-mravní předsudky a též její liberální sklony. Z toho ponenáhlu vznikl společenský
a myšlenkový chaos, který po světové válce skončil zavržením zděděného náboženství, odvržením viktoriánské mravnosti a mravnosti vůbec, stržením třídních přehrad a rozkladem vládnoucí třídy, aniž na
její místo bylo dáno něco nového. A tak právě Anglie vstoupila do
nynějšího období přeorganisace Evropy, nemajíc ani společný ideál,
ani fungující vládní skupinu.
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VARIA
Kritika

záhubná

Kritika katolických myslitelů nové doby obracela se vždy velmi přísné proti všemu
nekatolickému, energicky tepala chyby svých protivníků a zdálo se, že jediná svrchovaně
panuje nad věcmi lidskými.
Největšího opovržení dostávalo se století devatenáctému, nazývanému »stoletím
blbým«, a všem, kdo nesli znaky tohoto věku. Rozhořčení katolické kritiky je jisté spravedlivé a úměrné šíři a hloubce všeobecného odpadu, jehož zjevy jsou na všech stranách
stíhány ironií a odsudky často velmi břitkými. Století devatenácté stalo se již ostatně
bezmocnou minulostí, každý, nejen katolíci, si je ostrými zraky prohlíží jako soupeře
poraženého a shledávají tisíce chyb na pozůstatcích již bezduchých.
Zabývejme se však jen kritikou katolickou a kritiku ostatních ponechme stranou.
V mnohém se totiž obě sbližují a někdy se i v odmítavých stanoviscích předstihují. Ale
kritika katolická je pronikavější a jde hlouběji na kořen Špatnosti.
Jaké jsou výsledky této kritiky? Mohlo by se říci, že podstatně přispívají k očistě
soudobého života, odstraňují všechno přežilé a pomáhají budovati nové hodnoty. Kdybychom věřili, že je možné začínati docela od počátku, kdybychom byli přesvědčeni,
že celá slavná minulost, vrcholící zkaženým stoletím devatenáctým, může být zapomenuta
a jako věc nepotřebná zavržena, snadno bychom podlehli svodům kritiky a přidali bychom
se k mínění, že tento očistný boj přinese dobré ovoce.
Nesmíme však přehlédnouti jednu podstatnou vlastnost katolické kritiky nových
dob. Je totiž jako meč, který má jen jedno ostří. Prosekává si cestu zástupy bludu
a zapomíná si moudře chrániti ústup, zapomíná obsaditi dobytá území. Za tímto
útočníkem není nic než poušť a prázdnota.
Je to ovsem práce velmi lehká, není tu žádného vážení viny, všechno, co není
katolické, je prostě zavrženo. Ortodoxie slaví tu své triumfy: neboť není jediného díla
století devatenáctého, které by mohlo být vzato na milost, každé má nějakou chybu,
která je určuje k zavržení. Století devatenácté je prostě jediný hřbitov zavrženců.
Nad spuštěním pak stojí kritik sám a diví se, že kolem dokola je takové ticho.
Nevidí žádné pokání, žádné sliby a dobré úmysly, neboť není nikoho, kdo by se kál,
kdo by skládal sliby a začínal znovu s dobrými úmysly.
Ortodoxní kritika kulturní velmi důkladně očistila život od všech bludných představ
minulého století, odstranila všechno přežilé, ale nepřispěla k budování nových hodnot.
Zdá se tedy, že chyba se stala někde jinde, a můžeme ji hledati ve způsobech kritiky samé.
Ti, kdo odmítali mravní, filosofické a theologické omyly devatenáctého věku, rozšířili si
samovolně pole své působnosti o pole kulturní a jali se bezohledně tepat hlavně umění
výtvarné. Byla tu překročena svévolně hranice této kritiky, neboť, chce-li někdo alespoň
trochu porozumět tvorbě umělecké, musí míti především na paměti, že umění není hlasatelem zla nebo dobra. Že umělec jen přijímá z toho, co vidí a slyší, ať je to dobré
nebo zlé. Nemůže býti tedy souzen jako bludař nebo odboj nik kritikou mravní, filosofickou nebo theologickou. Ortodoxní kritika novodobá však bez rozpaků přistupovala
s touto mírou k dílu uměleckému. Bez citu a laskavosti bylo měřeno a váženo umění
a podle paklíče pravověrnosti odsuzováno. Slyšeli jsme dosti často poněkud směšný výrok:
To není dílo katolické, to není katolický umělec, nebo toto je poslední umělec katolický.
Jak to někdo může říci!
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Jak již bylo řečeno, kritika katolická je přímá a neúchylná. Soudí jen a odsuzuje.
Nehledí na to, že umění není jako člověk, který má na svědomí hřích, nebo hřích nemá.
Není jako člověk, který buď zločincem je nebo není. V díle uměleckém lze jen hledati
žalostné stopy úpadku nebo odlesk nadpřirozené záře. Ve století devatenáctém je vsak
málo takových památek umění výtvarného, která by neměla jednu z těchto podstatných
složek. Obě se v něm prolínají a jen pozorné oko pozná, co patří k první a co k druhé.
Těžko je tedy odsouditi dílo pro stíny, kterými je prostoupeno, když na druhé straně
září v něm neviditelná světla.
K umění výtvarnému měli by kritikové pravověrnosti býti trochu milosrdnější, ale
lépe by učinili, kdyby si ho vůbec nevšímali, nechtějí-li zahubit všechnu krásu kolem
sebe.
K odsouzení uměleckého díla není pravděpodobně potřebí příliš velikého umění.
Stačí k tomu trochu negace, opřené o zdání neúprosné pravověrnosti, a věc je hotova.
Chce-li však katolický kritik stůj co stůj vytvořit nějaký samostatný, na ničem
neodvislý kulturní život katolický, nechť tedy řekne, jak si představuje umění katolické.
A tehdy poznáme dvě věci: především nemyslí kritik ten vůbec na tvorbu, živě se toliko
kritikou; kdyby však na nějakou tvorbu myslil, ukáže se, že o výtvarném umění nemá
ponětí. Velice mnoho o umění mluví, a rozumí mu méně než koza petrželi, nebo dokonce
méně než dějepisci umění.
Ortodoxní kritika není tedy paní všech věcí lidských, a pokouší-li se dosáhnouti
i v umění výtvarném svrchovaného postavení, ničí v základech umělecké tvorby všechno,
co bychom mohli ještě nazvat čistotou, radostí a krásou, což všechno jsou věci katolické.
Je div, že se dosud nenašel ani jeden umělec nové doby, který by mohl být vzat
ortodoxní kritikou na milost. A přec už drahně let blahodárně působí kritikové katoličtí,
ukazujíce, co je Špatného ve světě uměleckém. Ale protože neumějí říci, co je v něm
dobrého, nikdo jim nevěří a především jim nevěří umělci. Nechce se jim do toho studeného světa a dnes už ostatně ani není nikoho, koho by tam mohli lákati. Ale o mrtvých
století devatenáctého měli raději mlčet, když pro zamračenou pravdu zapomněli na lásku
a neměli ani porozumění pro jejich bolesti a utrpení.
Břetislav Štorm

České

divadelnictví

Vysoká úroveň našeho divadelnictví je skutečností, která je obecně uznávána, i když
se vyskytují hlasy kritické, upozorňující na některé vady a nedostatky. Taková kritika je
však jen průvodním jevem při vnitřním růstu. Stává se totiž nebezpečím, jestliže dobré
výsledky v kulturní práci naplní tvořivé i přijímající kulturní prostředí pocitem spokojenosti, který zůstává na dosaženém a neusiluje o rozvoj další. Tehdy nejen že se nepostupuje dále, ale nastává i úpadek vnitřní, protože takové jsou zákony duchovního
tvoření.
České divadelnictví musí tedy hledat cesty, jak by prohloubilo svou práci obsahově
i reprodukčně. Po stránce obsahové je ovšem vázáno okolnostmi vnějšími, z nichž nejdůležitější jest nedostatek nové hodnotné dramatické tvorby domácí. Je třeba uznati, že
v poslední době se vykonalo mnoho k podpoře původní tvorby, a doufejme, že dosavadní malé výsledky nejsou ještě konečným závěrem úsilí divadel a nakladatelství o nové
české drama, ale i kdyby se ukázalo, že nemáme zatím dramatického autora, který by
razil nové dráhy, nemusí to být překážkou soudobému rozvoji Českého divadla. Tvorba
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starší a cizí dává stále ještě dosti možnosti, aby divadlo rostlo a rozvíjelo se po stránce
reprodukční. I stará hra se stane novou a časovou, když její provedení je naplněno
duchem nového uměleckého tvoření.
V oblasti divadelní tvorby reprodukční může se české divadlo, nehledíme-li na některé místní obtíže technického rázu, jako je zastaralost budov a nedostatečnost jevištního vybavení, rozvijeti dobře, neboř má četné a vděčné obecenstvo, sledující jeho práci,
i řadu dobrých hereckých, režisérských a výtvarných sil, které se zájmem a láskou plní
své úkoly. Poněkud hůře je na tom divadelní kritika, tak důležitá pro rozvoj divadla,
která je mimo Prahu - až na několik čestných výjimek - v rukou příležitostných zájemců,
málo obeznalých jak v obsahu, tak v úkolech kritické činnosti. O tom však bude na
místě hovořiti jindy. Zatím stačí, co bylo řečeno, že totiž základní podmínky vnitřní
pro další rozvoj divadelního umění jsou příznivé.
Záleží nyní na nás, abychom jich použili, hledajíce cesty, jak dále zlepšiti, po př.
znásobiti dnešní stav rozumným uspořádáním a rozvržením všech možností, které máme.
V úvahu musíme bráti české divadelnictví jako celek - zatím s pominutím divadelnictví
ochotnického -, tedy nejen vážná divadla pražská, nýbrž i stálé scény v městech ostatních.
V tom ohledu se totiž stále chybuje vědomě i nevědomě, že kulturní centrum se považuje za dostatečný základ pro soudy a úvahy obecné a zapomíná se, že takové zúžení
nejen ochuzuje plnost pohledu, nýbrž často i skresluje závěry na škodu zamýšleného cíle.
Vedle vedoucích divadel pražských jsou tu ještě tři stálé scény české a čtyři moravské,
které spoluvytvářejí českou divadelní kulturu a musí býti brány v úvahu jak při plánování, tak při hodnocení české divadelní tvorby. Otázkou spíše technického a organisačního rázu jest, jak přispěti k tomu, aby bylo lze si vytvořiti jednotnější a ucelenější
obraz o české divadelní kultuře.
Přiznávám totiž, že divadelní obecenstvo i zájemci odborní znají málo nebo nic
mimo oblast toho divadla, které působí v městě, kde žijí. Denní krajinské a odborné
časopisy sice přinášejí zprávy z různých oblastí, ale forma referátů a přehledů je příliš
odtažitá, než aby mohla nahraditi poznání přímé a názorové. Uvážíme-li pak dále, že
různost a nejednotnost kritických měřítek - souvisí to opět se zmíněným celkovým stavem české divadelní kritiky - ubírá takovým zprávám na věrohodnosti, vidíme, jak málo
a nepřesně mohou zprávy tiskové nahraditi nedostatek přímého poznání. Nuže, o takové přímé poznání jde a v něm vidím jednu z hlavních možností, jak přispěti zásahem vnějším k dalšímu vnitřnímu růstu českého divadla. Jde totiž v jádru nejen o to,
jak umožniti v oblasti co nejširší poznání českého divadelnictví v celé jeho šíři a vyspělosti, nýbrž i o uplatnění jeho dílčích, speciálních hodnot ve smyslu zdravého soutěžení, vzájemného prolínání a skladebného umocňování ve vyšší, organicky rostoucí
útvar. Jde o to, jak z práce jednotlivých českých divadel vytvořiti a náplniti pojem českého divadelnictví ve skutečnosti, když dotud byl to jen pojem abstraktní.
Ze všeho, co jsem uvedl, je snad už patrné, co mám na mysli: Vzájemná pohostinská vystoupení celých divadelních souborů ve vybraných stěžejních hrách jejich repertoirů. Psal jsem sám o věci v červnu minulého roku v Moravském slově a nedávno ji
podrobněji rozbíral D. Chalupa v Kole. Uváděl jsem tuto akci ve spojitost s ostatními
celonárodními podniky kulturními, jako je Měsíc české knihy a Národ svým výtvarným
umělcům a navrhoval vybudování akce Měsíc českého divadla. Tehdy by postupně v jednotlivých městech, která mají stálá divadla, se vystřídaly po týdnu čtyři cizí divadelní
soubory se dvěma nebo třemi hrami svého repertoiru. Vlastní divadelní soubor by pak
pohostinsky hrál v oněch městech. Jako příklad uvedu: V Národním nebo Prozatímním
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divadle by hrála činohra brnenská, ostravská, olomoucká a východočeská, v Brně by
postupně hrála činohra Národního divadla, ostravská, olomoucká a východočeská a
obdobně by tomu bylo v městech těchto souborů. Ve vinohradském divadle by se vystřídaly soubory plzeňský, českobudějovický, horáckého divadla, po př. ještě soubor jiný.
Postupně by se tak vystřídaly v každém městě čtyři různé soubory a příštího roku další
čtyři. Obecenstvo různých měst by vidělo úroveň jednotlivých souborů, ale - co hlavního viděli by ji i nezúčastnění herci a na druhé straně by hrající soubory poznaly jiné publikum. Je totiž prokázáno, že titíž herci ve styku s týmž publikem propadávají ponenáhlu
jisté stereotypnosti - německá divadla se tomu brání častým střídáním herců - a tak
vzniká stagnace v jejich vývoji. Starý oblíbený herec před svým publikem často musí
jeti ve vyježděných kolejích, aby to byl on, jehož mají rádi. Nelze se pak ani divit, že
do nich zapadne, když je to pohodlné. Vychovávalo by se tedy k pružnosti a vnímavosti
nejen obecenstvo, nýbrž i herci a při tom přirozený a zdravý princip soutěžení by nutil
k největšímu vypětí sil. Připouštím, že by zájezdy znamenaly jisté nepohodlí zvláště pro
málo zvyklé soubory předních divadel, ale to by bylo mnohonásobně vyváženo ziskem
výchovným i uměleckým a věřím, že ve službě národní kultuře by poctivý umělec-herec
rád přinesl oběť osobního malého nepohodlí, které by mnohému nadto bylo jen osvěžující vzpomínkou na dni jeho prvních uměleckých výbojů. Pro členy divadel menších
by zde pak byla vítaná příležitost ukázati své umění.
Zbývá ještě otázka organisace a nákladů. Šlo by ji řešit buď přímou dohodou divadel nebo raději v Kulturní radě s pomocí ministerstva školství a národní osvěty. Režie
zájezdů by znamenala jen zvýšení o cestovné, ubytování a diety členů souborů, protože
příjmy divadla by zůstaly nedotčeny. Naopak dá se očekávati, že by byly vyšší, protože
zájem publika by ve srovnání s běžnými příjmy jistě stoupl, zvláště kdyby pro zájezdy
byl zvolen měsíc červen, kdy návštěva divadel je slabší. K zajištění úspěchu by bylo
možné uspořádati s pomocí národních organisací zvláštní předplacení, které by větší režii
částečně nebo úplně nahradilo. Výlohy by ani nebyly tak značné, kdyby pro počátek se
volily hry menšího obsazení a méně nákladné výpravy.
Nastínil jsem konkretní plán, abych obecné vývody podepřel a doložil. T o neznamená ovšem, že by nešlo takový - přiznávám maximalistický - program pozměnit, upravit
nebo zúžit. Nejde o plán, ale o věc: o další rozvoj vyspělé české divadelní kultury.
Najde-li se řešení jiné, budiž, ale jisté jest, že pomalu třeba začínat s hýbáním a vlněním
vod, které se nebezpečně usazují v pohodlný, bohorovný a nedůtklivý klid. Někdy jsou
to osoby, jindy skupiny, které mají rády pohodlí a stav, jaký je, jindy není dosti svěžích
sil, aby se pracovalo dále. Nuže, zdravé soutěžení, vzájemné prolínání a poskytování
nových pracovních možností může přinésti mnoho dobrých popudů k práci. Nelze též
zapomínati, že škodlivému provincialismu zabrání se jediné správným podchycením kulturních snah regionalistických, které jsou osvěžujícím a zdravě usměrňujícím živlem v širokém proudu národní kultury. Bez přílivu a posily svěžích sil regionálních však usychá
nebo alespoň ustrnuje v akademismus umělecká i vědecká tvorba v kulturních centrech.
I proto je tedy třeba v zájmu národní kultury podchytiti a posíliti kulturní práci - v našem případě divadelní tvoření - v jednotlivých krajích, aby mohlo platně rozšířiti, či lépe
řečeno znásobiti naši divadelní kulturu ve složitý, jednotně však uspořádaný obraz nového
českého divadla. Zatím pracuje do značné míry každý na vlastní pěst bez valné naděje,
že by pouhou prací uměleckou se uplatnil v širší oblasti. Zájem dílčí i celkový žádá,
aby se dobrá tvorba divadelní, založená tolik na kolektivní spolupráci, stala v míře co
možná největší společnou záležitostí celého národa.
Leopold Peřich
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Antonín

Koniáš

Kdo pozorněji sleduje běh dějin, tomu není tajno, že i když dějiny tvoří společenské celky, přece jenom páteří jejich jest pevný řetěz osobností, které někdy dávají tón
tomu kterému úseku dějin, jindy samy jsou vyjádřením myšlení a cítění své doby. Maně
si tu vzpomínáme na tvrzení Balbínovo v jeho Vita Ernesti, že duší doby Karlovy nebyl
vlastně Karel IV., nýbrž jeho arcibiskup Arnošt z Pardubic. Tato myšlenka, podivuhodně obhajovaná autorem, právem by se dala aplikovat také na dobu barokní. I zde se
přihlíží k umělecké tvorbě (ať výtvarné Či literární) a při tom se dost nevšímavě přejdou myšlenky, z nichž nesporně vycházel onen proud duchovní obrody národa, který
měl dosti síly, aby oživoval celý svět barokního života kulturního. A tento duch právě
pramenil v podivuhodné víře barokního člověka, který vyrůstá na troskách starého světa
a prožívá nový rozlet ducha, jak poznáváme z výtvarných i literárních projevů doby.
Tuto myšlenku zdůrazňuje ve svých studiích Josef Vašica. A Josef Pekař, kterého
můžeme nazvati objevitelem pravé tváře baroka, zejména na sklonku svého života nachází mnoho vřelých slov, plných obdivu, jimiž podtrhuje ducha té doby, který by nám
ukázal ony duchovní základy v jejich pravé podstatě. Na tomto poli jest ještě velmi mnoho
úhoru a jenom pilná práce badatelská může nám poskytnouti doplnění a řekli bychom
podtržení celkového obrazu doby českého baroka, abychom plně mohli porozuměti jednomu z nejpozoruhodnějších úseků dějin Českého národa.
A tak nás docela nepřekvapilo, že 13. února přešlo téměř bez povšimnutí 250. výročí narozenin pozoruhodné postavy českého baroka, P. Antonína Koniáše T. J. Či snad
se dali mnozí odstrašiti zkarikovaným obrazem tohoto kněze, jaký straší stále ještě
v mnoha naučných dílech a traduje se i v románech a básních, pevně se držících falešných představ plynoucích z nedostatku (a snad také ze záměrného pokřivování) vědeckého studia.
Nepřekvapí nás, že stále ještě Bílkovy pamflety jsou pramenem, který má poskytovati informace o dějinách katolické reformace v českých zemích. Ani Rezkova studie
(Hnutí prostonárodní) nemůže vyhovovati potřebám vědeckého studia, stejně jako některé práce Volfovy nebo G. A. Skalského.
Práce A. Podlahy, ačkoliv právem je můžeme řaditi mezi zdařilé studie, jsou příliš
živými apologiemi, při nichž autor nemohl rozvinouti všechny ty schopnosti, jimiž si zajistil trvalé místo mezi čelnými kulturními historiky. Kdyby Podlaha nebyl přetížen
jinou prací, jistě by nám byl zanechal docela jiná díla, osvětlující dobu katolické reformace. Takto musíme mu být vděčni za to, co nám tu zůstavila jeho neúmorná píle
a nadšení.
Porozuměti spletitému předivu tohoto období českých dějin, které je nazýváno obdobím katolické restaurace, znamená proniknout do hlubin duše barokního člověka, porozuměti zápasu, který tu katolická Čechie vede často docela osamoceně, nenacházejíc porozumění u držitelů světské moci, kteří - zejména počínajíc osmnáctým stoletím - dávno
již nemají nic společného s duchem Ferdinandů, opravdových horlitelů katolické obnovy.
Osmnácté století je naplněno duchem absolutismu, jehož otcem je Ludvík X I V .
a který velmi rychle okupuje politické myšlení všech evropských dvorů. I Karel VI. jest
typickým představitelem těchto myšlenek, jež ve světě duchovním nacházejí opory v gallikanismu. Upevnění katolického náboženství není již cílem panovníkova úsilí, nýbrž pouhým prostředkem k zajištění moci. Náboženství stává se služkou, které možno využiti
podle potřeb režimu, a ne již paní, jíž sloužiti pokládali si panovníci za čest a svatou
povinnost, plynoucí z jejich královského či císařského majestátu.
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Zasadíme-li do tohoto skutečného rámce obraz působení katolických misionářů, personifikovaných právě P. Antonínem Koniášem, potom již pochopíme mnohé, co by jinak
bylo nepochopitelné nebo aspoň málo srozumitelné. Když vsak přihlížíme k politické
situaci a béřeme zřetel na rozmanité vlivy vnější, potom již není třeba se k tomuto misionáři a horlivému hlasateli evangelia obraceti zády. Ukáže se nám totiž, že jeho dílo
neopíralo se o politické usilování tehdejší doby, nýbrž že mělo svůj kořen v duchovních
potřebách národa, tak úzce spiatých i s prostými zájmy každého jednotlivého Čecha,
o něž neběželo ani Vídni ani té druhé straně.
P. A. Koniáš byl synem faktora jesuitské tiskárny v Klementinu. Vyrůstá tedy v zajímavém prostředí, které vtisklo trvale své znaky jeho duši. V Klementinu soustřeďuje
se kulturní život národa. Jesuitská tiskárna jest oficinou, z níž vychází řada knih, jimiž
katolická reformace usiluje nahraditi knihy nekatolické. Tento svět knihy zůstal světem
Koniášovým již po celý život.
Od roku 1724, kdy složil slavné sliby, oddal se zcela misionářskému dílu. Nebylo
to pouze hlásání Slova Božího. Činnost misionáře byla daleko širší a Koniáš i zde uplatnil své sklony. Věnoval především pozornost knize. Na podzim roku 1728 dokončil Klíc
kacířské bludy k rozeznání otvírající etc., knihu, která proti němu vzbudila tolik nepřízně, často i otevřené zloby. A přece v podstatě není ničím jiným než potřebnou příručkou duchovních správců a misionářů, kteří neměli čas, aby pročítali každou knihu
a tak posoudili, zda je ji možno svěřiti do rukou lidem, velmi často pouze povrchně
poučených o podstatných článcích víry. Klíč není tedy nic jiného než potřebná příručka.
Autor předeslal výčtu knih velmi pozoruhodnou předmluvu, již by si měl přečisti každý,
kdo by chtěl mluviti o Klíči a jeho účelu. Oněch XCII stran českého textu obsáhlé
předmluvy jest více než vysvětlením a poučením. Cítíte, že tu Koniáš přímo promlouvá
k těm, kdož nedovedou (či nechtějí) pochopiti jeho úsilí o upevnění víry v Českých
srdcích. Nenajdete v této předmluvě ani slova zlého. Spíše na mnoha místech cítíte, jak
se chvěje ruka toho, který psal varovná slova. Jak Často následuje bezprostředně po
hrozbě věčnými tresty prosba, z níž nejlépe poznáte, že tento horlitel za jednotu víry
je ochoten přinésti všechny oběti, jen aby duše našla cestu k spasení.
Řekneme-li, že v této předmluvě je shrnuto to, co potom P. Koniáš 37 let hlásal,
oč usiloval, potom již máme před sebou program Koniášova díla: získati České duše pro
jednotu víry. Volá ke svým krajanům (vlastencům): Redite ad unitatem! Navraťte se,
pro lásku Spasitele našeho, pro spasení duše vaší žádám, navraťte se k jednotě pravé
víry! Kdo jednotu víry ruší, kdo jednu víru v ústech i v srdci, vnitř i zevnitř nevyznává, k jednomu Bohu nedostane se na veky! »Stůjte na cestách, a vizte a tažte se na
stezky staré, která by byla cesta dobrá a choďte po ní, a naleznete občerstvení dušem
svým, tak napomíná vás Bůh skrze Jeremiáše (v k. 6 v. 16.)«*)
P. Koniáš zakotvil na Královéhradecku a jenom na čas se vzdálil, aby na několika
místech řídil misie. Čtyři léta (1754-1758) působí v pražském okolí, aby se již potom
do Hradce Králové nevrátil. Bylo by zajímavé sledovati podrobněji misionářskou činnost Koniášovu a při tom si všímati událostí, které byly v úzkém vztahu k činnosti
Koniášově. Ukázalo by se, že Koniáš je volán na místa ohrožená agitací emisarů a tajných predikantů nebo tam, kde byly objeveny ve větším množství zakázané knihy. Nebyl
ovšem volán, aby bouři ještě více rozněcoval; spíše měl bouři tišiti. A to způsobem,
jaký se tak častokráte již osvědčil: slovy mírnými, napomínáním a povzbuzováním, které
ovšem bylo daleko každé slabosti. Jeho slova jsou příliš živá, než abychom jim nepři*) Zlatá dennice předmluva XLVI.
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znali, že pramení ze srdce Koniášova, když hlasitě volá: »Kdybych já zde před sebou
všecky podezřelé vlastence, všecky čtenáře a písmáky měl, všem vesměs, ano k nohám
jednoho každého bych padl, a jej per viscera misericordiae Dei, skrze střeva milosrdenství Božího, skrze všecky rány pro nás ztrýzněného a usmrceného Pána Ježíše, skrze
nejsvětější jméno Ježíš a Maria, pro lásku Boží, pro uvarování věčného zatracení, pro
spasení vlastní duše jednohokaždého bych snažně a nejhorlivěji prosil, aby se rozpomenul
na tolikerou přísnou zpověď, na patrné nebezpečenství nakažení svého i mnohých jiných
duší, aby nad celý svět, nad tolik svatých a moudrých lidí spasitelné výstrahy nemudroval, aby sobě samému nevěřil, aby pro kus shniliny duši svou nezatracoval, aby všeliké
čtení své důvěrně otci duchovnímu přednesl, neb jej k tak potřebnému přehlídnutí do
příbytku svého povolal, obětoval bych jemu nové za staré, dobré za bludné a chybné
knihy, kterými by on i sebe i své potomky těšiti mohl; ubezpečil bych ho, že všemu
trestu a pokutě ujde, že ho žádnému nepronesu, a kdyby se jinou stranou na něj co proneslo, že ho ze všech stran na všecken způsob zastávati a hájiti chci.«*)
Ve spojitosti s Koniášovým pátráním po nekatolických knihách se mnoho mluví
0 jejich pálení a stále ještě se oživuje dávno již neudržitelné tvrzení, že sám Koniáš jich
spálil na 30.000. Účelem vyhledávání bludných knih nebylo ničení českých knih. Zajímavé je, že právě v dobách, kdy na Opočensku došlo ke krvavým bouřím (1732), vyvolaným emisary a tajnými predikanty, že právě tehdy bylo nařízeno, aby knihy heretické nebo podezřelé, jež byly zabaveny, nebyly páleny, nýbrž uloženy u vikariátních
úřadů a odtud zaslány na konsistoř se seznamem zabavených knih. V Hradci Králové
je prozkoumal t. zv. expeditor, u něhož se vyžadovala zevrubná znalost zakázaných
knih.**)
Dotkli jsme se již misionářské činnosti Koniášovy. Zajímavo, že prvou zprávu o jeho
velké misii máme právě z Hradce Králové, kde r. 1735 kázal na náměstí spolu se třemi
spolubratry. I když se dochovala zpráva o Koniášovi misii z Berouna (r. 1737 v dubnu),
z Opořan u Bechyně (r. 1744), přece jenom hlavní činnost P. Antonína je obrácena k východním Čechám. Bydlí v koleji hradecké, odkud potom zajíždí na misie do bližšího
i vzdálenějšího okolí. Ukazují to také jeho příslušné tituly, jako »misionarius de poenitentia in misione bohemica, interim Reginae Hradecii« (1747-1751) nebo »superior misionis, interim Reginae Hradecii« (1751-1753). Na sklonku života působí několik let
v koleji malostranské v Praze (1754-1758) jako superior misionis. Odtud ještě jednou
se odebral do Košumberka, odkud podniká misionářské cesty i na blízkou Moravu (operarius in misione moravica, interim Kossumbergae).
To bylo poslední pole, kam přišel již spíše jako hospodář, aby se podíval, jak se
daří osení, jemuž připravil půdu. Neboť rok 1760 zastihl ho již v klementinské koleji
jako spirituála a zpovědníka. Přichází tam, kde stála jeho kolébka. A v podivné shodě
okolností z téže budovy, z níž nesen byl ke křtu, z téže také byl vynesen k věčnému odpočinku (do řádové hrobky v kostele sv. Salvatora), neboť zesnul 27. října r. 1760.
I smrt jeho byla taková, jaký byl celý jeho život. Ráno ještě vyzpovídal několik kněží
a odpoledne po obědě byl nalezen ve své cele mrtev.
P. Antonín Koniáš T. J. není pouze zajímavou postavou kněžskou svého věku. Je
pozoruhodnou osobností českého baroka, neboť v něm nejlépe poznáváme, jaká to byla
síla víry, že z ní mohlo vyrůsti tolik ohnivých projevů, vtělovaných v umělecká díla
nebo zachycovaných a přetvářených dušemi plnými básnického vznětu.
*) Zlatá dennice 462/3.
**) Podlaha, Úřední jednání konsistoře pražské etc. Sb. HK 1897, 83 n.

100

Dnes se věnuje zvýšený zájem baroknímu umění a barokní poesii. Mlčí se však téměř o těch, kteří jsou duší tohoto barokového světa: o kazatelích a knězích, jimž připadl
velmi významný podíl na vytváření celého toho myšlenkového světa, z něhož vyrůstá
barokové umění a baroková poesie.
P. Koniáš jest mužem se všemi výraznými znaky barokového člověka. Plný vznětu
a nadšení, jeho srdce přímo se spaluje v ohni jeho vášnivé lásky ke Kristu, k Církvi,
a při tom nezapomíná svých povinností k národu, z něhož vyšel, a k zemi, která jej
zrodila. Jako neúnavný Šiřitel evangelia si stále připomíná, že prospěch z jeho působení
musí mít především český národ. O jeho záchranu, o jeho jednotu mu především běží.
Pouští se do bojů, které někdy opravdu vynesou mu i rány. Neleká se však ničeho,
neboť vše překonává láskou. Má proti sobě lidi vlastní krve, kteří jako emisaři a tajní
predikanti pracují proti němu všemi prostředky. Na něho především sočí, proti němu
nejhorlivěji útočí. P. Koniáš vytrvává. Někdy musí znovu a znovu kypřit půdu, plet
plevel; dělá to rád a těší se z úspěchů svého díla.
Vlastní dílo misionářské doplnil P. Antonín také svými pracemi literárními. I do
nich vložil celou svou duši a z nich můžeme vyčisti mnoho pozoruhodných myšlenek,
které nám pomáhají plně rozuměti tomuto nadšenému kazateli a horlivému hlasateli
správné cesty národa. Dnes, kdy na literární tvorbu českého baroka nedíváme se již
s despektem, nýbrž s pochopením a obdivem, také spisy Koniášovy mají pro nás daleko
jinou cenu, než pro literární historiky školy Vlčkovy a Jakubcovy, jimž literární dílo
P. Koniáše bylo známo jenom docela povrchně, a přece se neostýchali je odsoudit. Snad
bude možno se k dílu Koniášovu ještě vrátiti a uvésti na pravou míru soudy, stále
ještě tradované i v dílech přisuzujících si název díla přísně vědeckého (jako Vlčkovy
nebo Jakubcovy Dějiny literatury).
Jsme zavázáni P. Antonínu Koniášovi mnohou vděčností. Pokud ji neprojevíme tím,
že vneseme co nejvíce světla do tmy, kterou byl obklopen, potud nemůžeme tvrditi, že
dovedeme plně chápati dobu, v níž i on jest postavou nejen nejvýš zajímavou, nýbrž
skutečně svým dílem a působením vynikající.
Bořivoj Benetka

K N I H Y A UMĚNÍ
Umění a dějiny umění
Jaroslav Pešina: Pozdně gotické deskové malířství v Čechách. Nákladem České
akademie věd a umění. Praha 1940.
V předmluvě své knihy o pozdně gotických obrazech upozorňuje autor na značný
nezájem vědecký o pozdně gotické malířství v Čechách a poznamenává, že se rozhodl
námět tento zpracovati soustavně od čtyřicátých let století patnáctého až k počátkům
problematiky renesanční. To je jistě předsevzetí záslužné. Záleží však na tom, jak si
badatel při své práci počíná.
Hned v umělecky zpracované literatuře se dovíme, jaká jsou hlediska, podle kterých přísný vědec postupuje. Je to především popis památky, pak datování a posléze
hodnocení. Popis je důležitou pomůckou, aby si učenec uvědomil všechny zvláštnosti
uměleckého díla, je to jaksi popis i rozbor současně; za každou větou následuje na
jiném místě úvaha a srovnání s dílem jiným. To všechno vydatně napomáhá datování,
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jež je jednou z nejdůležitějších složek umělecko-historické práce. Lze bez nadsázky říci,
že toto datování je jedinou rozkoší v odříkavém životě dějepisce umění. Jaká radost
a pýcha rozlévá se kolem odstavce, kde dotyčný učenec trefil správné datum, jaké opovržení a nechutenství proráží na místě, kde byl jiný slavný vědec přistižen při nesprávném datování. Je to určitý druh duševního sportu. Ale to není všechno. Ještě je tu
hodnocení. Podle Čeho hodnotí věda umělecké dílo? Na stránce 8. jen nejasně se zmiňuje autor o podstatě hodnocení, odmítaje jiná hlediska než slohová. Zamysleme se
tedy trochu nad tím, co to znamená, hodnotíme-li umělecké dílo s hlediska slohového.
Je tu především třeba, aby učenec vymyslel nějakou slohovou normu a pak se jednoduše
řídil tím, jak se zkoušené dílo blíží slohové dokonalosti. Slohovou normu postrkuje
pokrok stále vpřed. V pozdně gotickém malířství jeví se tento pokrok v záhybech rouch.
Tak na příklad po slohu krásném nastupuje sloh záhybový a lámaný. Zkušený vědec
mžikne na sukni zobrazené postavy, a už ví, na čem je. Podle toho by hodnocení vypadalo asi takto: »Ó, ty máš ještě záhybové roucho a nevíš, že se už nosí lámané! Jdi,
figuro nemoderní, duchu času protivná, nemáš hodnotu.« Ale nemá-li postava hodnotu
pokrokovou, lze na ní nalézti ještě půvab naivity: »Jsi však dílem řemeslníka nevelké
vynalézavosti, jsi trochu směšná, dívám-li se na tebe jako znalec perspektivy a fotografování podle živého modelu, zaujmi tedy místo v řadě předposlední.«
K čemu to všechno je? Prospívá to umění, dává nám to nějakou jistotu nebo radost? Obohatí to nějak náš duchovní život, otvírá to našim užaslým zrakům poklady
starého umění?
Nebo je staré umění jen obživou pro vědu umělecko-historickou, nářadím k provozování duševního tělocviku?
Slyšme však historika umění (Pešina na str. 25): »Trup Kristova těla je mírně
vytočen k divákovi, hlava je vzpřímena, nohy jsou přitisknuty těsně k sobě a v kolenou
pokrčeny. Tělo Kristovo je modelováno přímo s anatomickým zájmem o tělesnou
strukturu, o kostru a ještě více o její obal. Klíční kosti jsou odděleny od prsou, jejich
oba laloky jsou ostře ohraničeny, stejně jako mírně vypjatý thorax je markantně rozlišen
od měkké Části vpadlého břicha. S nemenším zájmem jsou sledovány i svaly na rukou,
stehenní a holenní kosti a kolenní klouby. U pravé ruky, opatřené krátkými a tučnými
prsty, znamenáme dokonce náběh ke zkratce, ovšem nepodařený. Pouze vyznačení žeber
postrádáme, což asi souvisí s celým názorem malířovým na akt, cítěný spíše jako zdravé
a mírně zavalité tělo, než tělo, které přestálo mučení, jež je jen střídmě naznačeno.«
To je tedy ukázka vědeckého popisu uměleckého díla.
»Motivem odhalené ruky navazuje jindřichohradecká madona na typ vyšebrodský;
tuto vlastnost sdílí s assumptou deštenskou a madonou vídeňskou. Nejvíce se liší od
vyšebrodské madony ovšem svou prostovlasostí, což se vyskytuje opět pouze u madony
vídeňské.« (Strana 33.) Nebo na straně 48, kde se jedná o desku z Libniče: »Silně
archaický je především typus figury: Podlouhlá tvář, mandlovité oči, plné rty, knír
(který na konci X V . století bývá obyčejně vyholen), krátký vous, měkké traktování
vlasů, to vše jsou rysy, spojující ji s typikou vrstvy 1410-1430.« Tolik tedy z datování.
»Případ rakovnického mistra je velmi poučný, dokládaje rychlou rustikalisaci importovaného slohu v dílně řemeslného malíře, jemuž sice imponovala tvarová mluva
litoměřického mistra, pod jehož úrovní zůstal však nesporně velmi hluboko. Rakovnická
archa je typický slohový derivát, se všemi nedostatky, ale také půvaby naivní provinciální práce.« (Strana 166.) Toto je ukázka hodnocení.
Nyní se ptejme, jaký je smysl těchto výkladů? Psal to pan Jaroslav Pěšina hlavně
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proto, aby obohatil vědu a snad chtěl také ukázat svou nedostižnou učenost? Není sice
známo, co s tím bude dělat věda, která se jen obohacuje a dost. Co však s tím má
společného umění, ptali bychom se my, a to by byla otázka příznačná pro náš přeučený věk. A vnější úprava knihy? Vydavatelé se postarali, aby tato kniha byla oděna
v roucho nad pomyšlení odpuzující.
Břetislav Štorm

Vlast a národ v díle M i k o l á š e Alše
Nový svazek výtvarného díla Mikoláše Alše, který právě vyšel redakcí Maryny Alšové-Svobodové a dr. Emanuela Svobody nákladem Melantrichu v Praze pod souhrnným
názvem »Vlast a národ«, shrnuje - s výjimkou olejů a několika málo kreseb - všechny
dějepisné obrazy, kresby, studie a náčrty mistra, který svým uměním chtěl sloužit vlasti.
Svou inspirací byl Aleš romantik. Český mythus a historie, mizející svět české vesnice, svět slovanských bájí a hrdinů - sem byl obrácen pohled malíře, kráčejícího šlépějí
Mánesovou, nijak nedbajícího současných proudů v umění malířském. Vždyť nechtěl
sloužit umění, nýbrž vlasti! Stal se nečasovým. Svět zmizelý a mizející rozjasňoval tvář;
pero, tužka a uhel míhaly se po papíře, ideál byl idealisován jednoduchou čarou, jíž
vzpomínka, ne vždy veselá, propůjčovala melancholický šlář. A snad by to vše zůstalo
dojímavým romantickým haraburdím, nebýt vnitřního plamene, který v tomto malíři
Šlehal živelně a vysoko jako vatra. Kdo miluje výklad prostředím, najde v Alšovi vzorný
příklad. Rod i kraj, Škola, dějepisné čtení, záliba v heraldice, milovaný švališer Tomáš
Fanfule - kam se hnete v životě Alšově, všude narazíte na množství věcí, které nejen
obracejí malířův pohled zpět, ale dopřávají jeho citlivému - a jak citlivému - srdci zapouštět kořínky do rodné půdy, ovíjet jimi věci a postavy milované jako jemnou sítí
a ssát jimi živou mízu - krev pro své obrazy. Tato srostlost Alšova s věcmi domova, tato
až dětská vroucnost jeho lásky k nim, jež naplňují i ten nejméně podařený obrázek Či
skizzu, povyšují jeho nečasovost na nadčasovost. Činí z něj opožděného buditele, pěvce,
který zpívá lidu písně prosté, avšak věčné krásy.
Vlast Alšova je Široká - jest jí celý svět slovanský. Dávná Rusie a její bohatýrské
zpěvy, dávné děje Srbska, Bulharska a Černé Hory nalézají ohlas na jeho kartonech
a rozněcují jeho pero i tužku. Národ pro něj žije ve všech postavách: kolikrát se vrací
ke sv. Václavovi, kolikrát zachycuje postavu Žižkovu, Husovu. Čeští světci a králové stojí
v jedné řadě. Všichni hovořili touž líbeznou řečí, všichni tuto řeč hájili a bránili. A proto
jsou všichni Alšovi. A zrovna tak i všichni rytíři a zemánkové, bezejmenní vojáci a bojovníci, na koních i pěší, všichni musí být zvěčněni jeho horlivou rukou, která pečlivě
shromažďuje všechny, bez rozdílu vyznání a postavení, bohatství a chudoby do národního
ovčince. »Jsi Čech?« táže se Aleš. »Nuže, vstup sem, na tento list, na tento karton, pro
věčnou paměť!«
Přes půl třetího sta Alšových obrazů se sešlo v pietním a záslužném svazku. A nade
všemi se nesou Alšova slova: »Svým uměním chci buditi vědomí a hrdost národní. Svou
prací chci lid probouzeti a vraceti k staré České slávě, chci proto, aby práce moje šla
mezi lid.« Vrací se znovu tímto souborem.
Jan Rey
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Dvě knihy o divadle
Paměti Konstantina Sergeje Stanislavského, které vyšly v českém překladu v odstupu
patnácti let od vydání ruského originálu (Můj život v umění, v překladu Františka
Píška vydalo nakladatelství Fr. Borový v Praze), jsou četbou vysoce poučnou. V celku
nelíčená zpověď zralého umělce vede nás od jeho útlého mládí bohatou a plodnou cestou
herce a režiséra, jehož jméno, spojeno s Moskevským uměleckým divadlem, v dějinách
divadla nevybledne. Vše v této umělecké zpovědi je zaměřeno k divadlu, největší lásce
Stanislavského. Není to obraz člověka-Stanislavského (přirozeně, že jej v průběhu vyprávění vytušíte), je to vlastní podobizna herce-režiséra, který i ze vzpomínek z dětství
vyluhuje vše to, co tíhne k divadlu, co předznamenává příští dráhu člověka dospělého,
co by mohlo mít smysl pro rodící se a vyvíjející hereckou osobnost. Stanislavskij byl
diletant v tom nejkrásnějším slova smyslu. Přišel k divadlu svou vášní k němu, lpěl na
něm svou houževnatostí, obětoval mu jmění i život. Přes všechnu svou lásku a zájem
o divadlo přišel k němu nepřipraven. A je zajímavé sledovat, jak zápasí s nejjednoduššími překážkami, jak mu mnoho věcí není jasno teoreticky a musí se k nim probojovávat a prokousávat tuhou praksí, mnoha oklikami a omyly. Aby se vžil do úlohy, aby
našel inspiraci, dává se zavřít na několik hodin do sklepení starého zámku, na jevišti,
aby se ovládl a udržel tělo v kázni, do krvava zarývá nehty do dlaní, podléhá nejhorším
naturalismům, verismům, které vedou na př. až k užívání »originálního« kostýmu a nábytku na scéně, užívání lidových neherců na divadle, studiu »na místě« (tak pro Julia
Caesara v Římě a pod.). Kolik problémů a otázek zbytečných si musil rozřešit a zodpovědět, kolika -ismy projít, než našel »svůj sloh«, svůj »systém«. Na zkoušce asistentrežisér sedí na válejícím se herci na zemi a »tlačí« z něho roli slovy: »Žijte, prožívejte!
Dejte do toho cit!« A kolik jiných omylných metod je tu vystřídáno z toho prostého
důvodu, že jisté věci nejsou jasny teoreticky. Přiznává to sám Stanislavskij významnou
a výstražnou větou: »B,ylo zapotřebí prožít téměř Šest desítek let, aby člověk pochopil,
to jest, pocítil celou svou bytostí tuto prostou a všem známou pravdu, kterou nezná
většina herců.«
Nelze podrobně komentovat tyto paměti, které představují dlouhý a bohatý život.
Bylo by však na našich hercích a režisérech, aby se k nim čas od Času vraceli a svými
poznámkami na okraj tohoto vyznání ověřovali a soudili poznatky, myšlenky a zkušenosti
Stanislavského. Podnětnost a poučnost těmto zkušenostem nelze upřít. Jejich užitečnost
by se proto měla ukázat v komentářích těch, kteří, jako Stanislavskij, zasvěcují svůj
život umění divadla. Skoro současně s pamětmi Stanislavského vyšla drobná knížka kritika Národních
listů Miroslava Rutta (20 kázání o divadle, nákladem Fr. Borového v Praze), do níž
autor snesl a vybral některé ze svých statí, kritik a causerií o divadle. Převážná většina
těchto kázání není víc než více méně duchaplnou causerií, vtipnou improvisací, vzniklou
z okamžitého nápadu nebo postřehu. Také je proto asi nejvíc ocení divadelní fanouškové. O své vývody a názory by se patrně Rutte nebil, ale je ochoten si o ne zašermovat, jako si tu zašermoval s Jindřichem Vodákem, Václavem Vydrou, režisérismem
a j. Leckterý z těch protivníků je vybraně slabý a Rutte si s ním dovede rozmarně pohrát a vyhrát, aby jednak jeho fleuret se náležitě zablyštěl, jednak aby vítězství bylo
předem zajištěno. Což ovšem neznamená, že by ve svých kázáních neřekl mnohou pravdu,
neuhodil hřebík správně na hlavičku, nesťal obratně hlavu. Co na těchto přístupně a
lehce psaných epištolách nejvíc vadí, je jejich nesourodost, která kolísá mezi laciným
feuilletonem (viz třeba Divadelní přírodopis) a bystrou úvahou (na př. O dramatickém
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čase). Zdá se, že chtěl Miroslav Rutte za každou cenu vydat knížku, a to knížku zábavnou. Mohlo těch kázání být deset jako sto, zásobník Ruttův je bohatý, vždyť zaměstnání denního referenta nashromáždí něco popsaného papíru. Kdyby byl Rutte některé ze
svých myšlenek rozvedl a jiné domyslil, kdyby byl své kázání systematičtěji utřídil, mohla
to být knížka užitečná a praktická, malý divadelní seminář. Takto je to směs zrní a plev
a Čtenář se ocitá v úloze Popelky. Jako odpoveď na udělení národní ceny za essayistiku
se touto knížkou podařil Ruttovi gaminský vtip.
Jan Rey

K n i h a o K a r l u IV.
Dr. Josef Pfitzner; Kaiser Karl IV. Vyšlo ve sbírce Deutsche Könige und Kaiser
(vydává Dr. Werner Reese) v nakladatelství Athenaion, Potsdam, stran 130.
Osoba císaře a krále Karla IV. byla mnohonásob předmětem odborného studia vědeckého. Karel IV. byl již od současníků posuzován rozličně a v stoletích dalších se soud
o něm lišil často diametrálně. Jeho nástupce na trůně císařském po více než stu letech,
Habsburk Maxmilián I., vyslovil se o něm, že byl »otcem Čech, avšak arciotčímem říše
římské«, kterýžto soud zavdal ovšem příčinu mnohému a mnohému opakování a rozvádění. Karel IV. byl již v pohřební reci označen za »Otce vlasti«, jeho vláda v království Českém byla pak po staletí kladena v ostrý protiklad k jeho působení v říši. Teprve
poslední třetina 19. století znamenala značný obrat, způsobený v neposlední řadě velikou
činností ediční, jež odhalila řadu pramenů dosud skrytých nebo ne plně známých, jež
Karlovu vládu v říši osvětlily nově a pronikavěji, než jak tomu bylo dosud. Vznikly
znamenité práce německých historiků, zejména Heinricha Friedjunga, Theodora Lindnera
a Emila Werunskyho, které postavily Karla IV. a jeho vládu do světla daleko příznivějšího, než bylo líčeno v německé literatuře starší. Známý badatel v dějinách renesance
Konrád Burdach oceňoval dokonce význam Karlův a jeho doby téměř panegyricky. Česká
historiografie měla naopak od počátku ráz ponejvíce obranný, líčíc Karla jako Otce
vlasti, t. j. znamenitého krále Českého, nepřihlížejíc začasté mnoho nebo vůbec nic k jeho
vládě a působení v říši a v politice evropské a kreslíc většinou dobu vlády jeho otce
Jana barvami temnými, aby tím více vynikly klady vlády synovy. Nejvýznamnějšími pracemi českými o Karlu IV. jsou vedle starší monografie Pelzlovy Palackého Dějiny a
Tomkův Dějepis města Prahy, pokud se zabývají dobou Karlovou, dále jubilejní velmi
přehledná knížka Josefa Kalouska z r. 1878 a málo kritický spis Zapův z téhož roku.
Od té doby nebylo se strany České věnováno Karlovi žádného většího významnějšího
spisu celkového, ač jednotlivými otázkami dějin doby Karlovy se česká věda historická
obírala v posledních desítiletích mnohonásobně.
Kniha Pfitznerova hledí stejně tak ke Karlově vládě v říši jako v Čechách, užívajíc
bohatých výsledků novější i nejnovější práce historické, v tom ovšem i české.
Karel IV. jeví se tu jednak jako římský císař, jednak jako český král a jednak
jako hlava lucemburského rodu. Jeho osobnost a celý myšlenkový svět jeho kotví pevně
ve středověku, jehož se jeví býti podle pojetí Pfitznerova fází zakončující, daleko spise
nežli východiskem doby nové. Karel je spjat s koncem světa středověkého mnohonásob:
svým rodem (Pfitzner ukazuje hned v počáteční kapitole na rozmanitě Členěný rodový
původ Karlův, zaujímající celou řadu národních kmenů i kultur), svým vychováním
a vzděláním, svou myšlenkovou sférou. Karel pomáhal petrifikovati starý systém jakéhosi bezvládí v říši, jež připomínala spíše vnější, volné zkloubení několika států nežli
stát jednotný. Karel byl v tomto synem své doby, byl představitelem, hlavou rodu, usi-
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lujícího o rodové panství, podobně jako dříve a později po něm především o vzrůst
moci rodové usilovali Habsburkové nebo proti Karlovi z počátku jeho vlády Wittelsbachové. Karel sice pozvedl a zvelebil Čechy, ale Pfitzner připomíná, že k hlavnímu rozmachu přivedl České království již Přemysl II. Otakar a Václav II. Kulturní rozkvět Čech
doby Karlovy byl spíše přivoděn lidmi a činiteli nového již světa a vzletu myšlenkového
nežli přičiněním Karlovým samým.
Přes tyto úvahy nevyznívá starý soud Maxmiliánův oprávněně: Karlovi byly sice
Čechy zemí hlavní, sídlem rodové moci - stará země lucemburská ležela právě na opačném kraji říše, okolnost tato je mnohonásob pozoruhodná a významná pro směr Karlovy
politiky - ale Karel sám přibližně stejnou dobu své vlády ztrávil v Čechách jako v ostatních částech své říše, již tento fakt sám, zdá se, že vyvrací ostrý soud Maxmiliánův.
Karel jeví se především jako výborný diplomat, který pokojnému vyřizování záležitostí
státnických dával přednost před bojem, neboť válečníkem nebyl. Snahu o zvelebení své
moci provází Karlova chladná úvaha, klidná a vytrvalá rozvážlivost - mlčení, píše Pfitzner, je jednou z charakteristických známek diplomatického postupu Karlova - Karel nechává často klidně věci uzráti, vyvinouti se, aby tím jistěji, třeba později, se zmocnil starých cílů. Karel podřídil i svůj život rodinný státnickému úsilí, jeho sňatky na př. byly
v neposlední řadě či snad v prvé řadě prostředkem k získání rodové moci.
Možno závěrem říci, že světla, jež historická literatura i tradice nanesla na zjev
Karlův, jsou poněkud touto prací zmírněna, stejně jako s druhé strany jsou jí zeslabeny
stíny, jež měly rovněž dlouhou minulost a tradici. Zjev Janův pak, otce Karlova, vychází tu ve světle jasnějším, ostré soudy dosavadní vyloženy jsou z celkové situace doby
a jsou tím většinou velmi podstatně zmírněny.
Hk

Ke knihám

zapomínaným

Panuje mocná vlna pochybných i nepochybných návratů. Najednou na leccos prý se
zapomínalo a kdekomu se tím křivdilo. Takové zpytování má zajisté dobré stránky, leč
i stránky pochybné horlivosti a sentimentálního sebeklamu. Ve veliké záplavě dnešního
knižního vydávání často se pozorovatel pozastaví, proč toto a ono bylo vydáno, proč
tento v podstatě literárně historický předmět bádání byl vyslíděn, proč je taková nápadná
hojnost standartních špalků pro cestující zástupce, proč jednou je to vydáváno s editorskou akribií, jindy opět - obyčejně když Čekáte opak - se spěšnou udýchaností, jež se pak
nakadeří jen nějakou literátskou frivolností, proč se stali lidé antihistoričtí historisujícími
a t. pod.
Hrnuly by se všelijaké úvahy. Vyšly M. Dačického z Heslova Paměti (v Evropském
literárním klubu). Trvalo to velmi dlouho, než se je odvážil někdo po dávno rozebraném vydání Rezkově (v r. 1878) znovu vydati.*) A byla by to bývala věc velmi potřebná, zvláště, když se prostopášné jejich stránky neprávem zmocnil nedochůdný román
a jakýsi film. Nyní tedy vyšly znovu tyto paměti, avšak s takovým despektem k základním a nejnutnějším požadavkům editorským, že ani výslovně prohlášený úmysl nakladatelský, že nové vydání není myšleno pro »záměry histotiografické«, takovéto vydávání
neomluví. Vydavatel a upravovatel tohoto vydání není uveden, toliko pod řečnivý doslov
se podepsal Jiří Mařánek, patrně, aby jeho archaisující bublání se tak odrazilo od slovesné přirozenosti Mikulášovy; nečekejte však, že vám Mařánek něco poví o Mikuláši!
*) Podobně tomu bylo s novým vydáním Pamětí J. V. Friče.
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Nač taky! Čtenáři má asi stačit, aby si jako Mařánek přečetl tyto předložené a upravené
paměti, a ve slovech Mařánkových se, čtenáři, obdivuj jen jeho břinku, jak ta naše
chudinka mateřština pro každého je zvládnutelná! Leč Paměti kutnohorského patricijského
rodu, vyvrcholené Mikulášem, zasluhovaly pečlivějšího vydání (kdo to kdy zase vydá!),
ba i hutného doslovu; edice Rezkova měla býti nadto ješte pečlivě kolacionována s rukopisem jindřichovohradeckým (objeveným F. Tischerem), a nikoliv jen celou knihu tak
libovolně přeházeti a rozvrtati.
Pan nakladatel by mi asi na to řekl: vy byste toho »historiografického záměru«
chtěli, mně šlo jen o »záměr slovesným (tak se taky v doslovu praví). A pak, kdo to má
prodávat! Já bych to uznal beze všeho, vždyť mně rozdíl těchto záměrů napadl už
na př. při četbě Šustova »Soumraku Přemyslovců« a Mařánkova »Barbara Voka«. Tedy
»historiograf« a - »slovesník«! Avšak jsou tu i jiné háčky, jež si posuď, čtenáři, sám.
Uvidíš rozdíl mezi historiografií a slovesností.
Pro stručnost a netrpělivost jen počátek:
Vydání »historiografické«:
Kdybychom lidé, stvoření boží, neměli rozumu, paměti, řeči, umění etc., jinak bychom na světě nebyli, než-li jako
hovada a ničemní neznabohové; ale že
bůh, všemohoucí stvořitel, dárce a pán
všech věcí, jenž bez počátku a konce byl
jest, zůstává a zůstane na věky, podle své
nestihlé, nevyzpytatelné moudrosti...

Vydání

»slovesné«:

Kdyby lidé, stvoření boží, neměli rozum, pamět, řeč, umění, nebyli by na světě
než jako hovada a ničemní neznabohové.
Ale že Bůh, dárce a pán všech věcí, podle své nevymluvitelné moudrosti učinil
Člověka k podobenství svému, mnohými
dary, ne z povinnosti, nýbrž z veliké milosti...

Rozdíl je sice jen v malém odosobnění člověka i Stvořitelovy všemohoucnosti, kterak
vsak to mluví za mnohé!
Mějme za to, že Mařánek byl vydavatel a upravovatel textu. Jiného jména tam není.
A zdá-li se, že tato malá úvodní ukázka je titěrná a malicherná, vizme další zásady vy dávání zapomenutých památek.
Mařánek (asi na obhajobu Dačického, kterému přece dnes nikdo kromě romanopisců a filmařů neubližuje) mluví proti zlaté střední cestě, nechce se mu »vstávat s kuropěním, chodit spat se soumrakem«. Čím tedy je Dačický, ptá se Mařánek: »Dobrodruh? Násilník? Duše ďáblu upsaná?... Snad. Ale především básník. Básník slova
a básník života...« Jak výstižně je Dačický rehabilitován. Tenkrát, když zkormouceně
psal své zážitky, netušil, jaké se mu dostane po staletích bratrské solidarity, jako by
byl Mařánek kdovíjaký povznešený prostopášník, jemuž »probodnout srdce soupeřovo
kordem« je zcela nepatrná skorem každonoční příležitost v některé pražské vinárně.
Vedle toho, když jsme u těch rvaček, slyšte pěknou sociální fistuli: »Byl zabit chudý...
Tím se licoměrné právo spokojilo a oněmělo.« Tak je parafrasován Dačický Mařánkem
a Čtenář si málem představuje, že Mařánek je asi tuze bohat, že nebyl dosud v nějaké
krčmě propíchnut.
A tak se nedovíte o Dačickém nic. To je ta slovesnost. Škoda »Pětihranných Bobů«,
tam byla aspoň samá. Na slohu Dačického se jistě anonymní vydavatel vydatně poučil,
leč v »poznámkách k pamětem« se praví, že »starobylost je v pouhé formě«, nad čímž
znovu stanete, proč tedy s takovou recentní chutí se používá v doslovu výrazů jako:
evangelický religion, frejíř, truňk, helmbrechtnice, šprýmovník a pod.
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Opačným příkladem návratů do minulosti je pak vydání »Cestopisu Bedřicha z Donina«. (Melantrich.) To je vzorná, pečlivá a přesná edice od docenta Antonína Grunda,
s názornou předmluvou, v níž se naopak dovíte o Donínovi a jeho době daleko víc
než z cestopisu samého, s pečlivými poznámkami, takže toto vydání dokazuje, že vůbec
není třeba stavěti proti sobě něco historiografického a slovesného. Za to však se spíše
klade otázka, zdali bylo třeba tento celkem nezajímavý renesanční cestopis vydávat anebo
neměl-Ii právě Grund pořídit spíše vydání Dačického Pamětí, které i věcností i podáním daleko převyšují privátně Šedivé záznamy Donínovy. Ilustrace v Donínově Cestopise převyšují historickou dokumentárností sám text Donínův, který postrádá plastičnosti i hlubší pozorovatelské schopnosti. Proto jsou tyto dva příklady poučné pro naše
návraty k zapomínaným.
J.
H.

V d ě č n ý syn a v ě r n ý

přítel

Jsou příznivci i odpůrci uveřejňování korespondence. Je pravda, že dopisy se nepsaly, aby je Četl další a další neoslovený, dokonce v knižní tištěné formě, a že rodinné
a soukromé zápisy, jimž se dnes říká deníky, se zaznamenávaly jen pro poučení synů
a dcer a pro pamět rodu. Naše historisující doba však vyhledává všemožné takové projevy a vydává je knižně - z dob dávných i blízkých - jako historické prameny nebo jako
prostředkující zajímavost či jako dovršení vydavatelovy lásky k jejich pisateli.
Tak se v naší době zhusta stává, že sebou zaujatý kandidát obmýšlené slávy píše
deník a dopisy přátelům už s tím, že jednou, přirozeně až bude tedy slavný, všechno
to bude vydáno a bude se to číst veřejně jako vlastní lichometné doplnění »osobnosti«.
To však nelze říci o dopisech Josefa Pekaře otci a příteli, jež věrný shromažďovatel Pekařova odkazu Josef Hobzek vybral pro knihu: Josef Pekař. O jeho mládí, živote a odkazu. Nákladem Müllera a spol. v Turnově v r. 1941. Str. 111. Jsou to Pekařovy dopisy, pokud se zachovaly, otci jeho a nevlastní matce z let 1884-1897 a dopisy
studentskému příteli, pozd. profesoru Janu Krejčímu, z let 1883-1886, s několika dopisy až do r. 1931. Jsou to dopisy čiré upřímnosti, srdečnosti a věrnosti, jaká vyzařovala z jeho celého života i z jeho vědeckého díla a publicistické Činnosti. Jsou to drobné
doklady v prvé své části svízelného života selského studenta, jehož vděčnost a synovská
láska může býti postavena za dnes nezvyklý příklad 4. přikázání Božího; stejně tak
v druhé části je to příklad cílevědomého růstu k vědecké práci a horečného zaujetí býti
hned a po celý život platný rozkvětu národa. Není tedy tato korespondence jen příležitostí pro čtenářské ochutnávání a přebírání v intimitách, nýbrž dojímavý a povzbuzující
příklad, jak k práci a životu se postavil a v něm stál jeden ze synů národa.
Dopisy vysvětlí a doplní mnohé z toho, co udivovalo aneb nebylo dosti chápáno
v Pekařově díle. Přirozenost jeho pevně postavené řeči, tolikrát později obdivované ať
v Knize o Kosti, v jeho apotheose sv. Václava a jinde, nebo v jeho sugestivních proslovech, tuto monumentalisující přirozenost řeči tušíte již v prvním dopise Čtrnáctiletého
studenta. Způsob dikce pak ve větách dychtivého poznávání, jež jej sbližovalo s přítelem
Krejčím, ohlašuje jeho pozdější plné prolnutí slova i myšlenky, jež zdobí sloh jeho
historických evokací: »Pojala mne jakási žádost seznati historii těch dumných pomníků
bývalé naší slávy, pro něž, jak víš, byl jsem vždy zaujat.« (23. I. 1884.)
Umrtvující rakouský liberalismus tehdejších středních škol překonávala jen zvídavá studentova touha znáti a věděti vše, Čím národ žije a dýchá, co přináší nový životní kvas. Stesky na slabošské, nedovzdělané a zmatené učitele, jež se tak často v stu-

108

dentových dopisech ozývají, musil žák sám ze sebe překonávati a přesto chudý student
boleslavský věru nerostl úhorem. Kolik časopisů odbíral často hmotně strádaje, jak kriticky je sledoval a stále uvažoval, odebírá-li ten pravý, ten nejlepší! I tato starostlivost
o periodickou a denní publicitu Českou jej neopustila ani v mužném veku. Jako svého
přítele v mládí se často ptal, zdali ten časopis, který, odbírá, je tím nejlepším, jenž si
toho zaslouží, tak sledoval Český tisk pochvalně i nepříznivě po celý život a znáti denní
přehled kulturních snah národních oceňoval i u svých žáků.
Hluboce věřící chlapec, jenž, jak je patrno z jeho dopisů otci, přinesl si víru i věrnost Bohu z domova, nikdy se v životě nezpronevěřil, stav se dokonce největším soudobým obhájcem svatováclavských Čech; nezůstal však nedotčen - arciť zásluhou tehdejších skeptických a liberálních odpůrců i stejně tak založených některých obhájců odkazu
Božího v Čechách - tlaku na pevnost víry. Otec patrně chtěl z hmotných důvodů tomu,
aby syn se stal knězem. Syn se bránil především proto, že již dvacetiletému utkvěla představa dráhy vědecké. Avšak opatrně odporuje otci i jiným argumentem: »Kdybyste Četli
listy těch hochů, co tam jsou, zejména v Litoměřicích, užasli byste. A nestěžují si tak
lidé, jimž se stýská snad po prostopášnostech a svobodném životě - ne, lidé, jež znám
jako řádné a opravdu snášenlivé, ba zbožné lidi.« (17. VII. 1890.) Rakouské vychovatelství však stačilo, aby již třináctiletý chlapec napsal příteli: »Hodlám jíti do Staré
Boleslave na pout, která bude dne 15. srpna, ne snad k vůli pouti, ale abych shlédl tamější i okolní památky.« (10. VIII. 1883.) Už tenkráte nedovedl spojiti obojí a přiznati se k obojímu.
Přátelství a přátelská korespondence vyplnily Pekařovi hojnou měrou čas jeho života. Jeho korespondence je velmi obsáhlá, protože zájem o vše, co se dělo nejen v historické minulosti, nýbrž i v prožívané přítomnosti, byl nezměrný. Jeho korespondence, jež
má býti vydávána dále, s Jaroslavem Gollem, s Maxem Dvořákem a j., je odrazem jeho
dychtivé touhy žíti plně s národem, je vsak i obrazem doby, jenž jinak stěží by byl
zachycen.
Korespondenci předcházejí proslovené přednášky o Pekařovi od jeho žáků: Františka
Kutnara a Josefa Klika.
J.
H.

N ě m e c k á krajanská péče
JUDr. Jan Sedláček: Nemecká krajanská péče. Praha 1940.
Péče o krajany v cizině je jedním z oborů, kde máme - ke své velké Škodě - mnoho
co dohánět a kde se můžeme mnohému přiučit od Němců. Německá krajanská péče
byla vzorně budována jak co do organisační šíře, tak i co do vnitřní pracovní intensity
už před r. 1933. Po převzetí moci národně socialistickou stranou stala se tato péče
přímo programově jedním z předních úkolů strany a jí neseného státu. Naše Česká péče
o krajany roste ovšem z poněkud jiné tradice a její cíle jsou nutně omezenější; to již
je předem dáno menší početností našeho národa a zcela jiným mocenským jeho postavením. Musí se proto v celku tato péče omeziti na plnění úkolů evidenčních a na systematické úsilí o hospodářské, kulturní a náboženské povznesení našich krajanů v cizině.
Avšak i při tomto nezbytném omezení úkolů může nám německá krajanská péče sloužiti
za vzor - ač jsme si jasně vědomi, že tu nemůže jíti o mechanické napodobování.
Práce ředitele naší Domoviny zahraničních krajanů Dr. Jana Sedláčka nás velmi
přehledně informuje o organisační struktuře ústřední krajanské péče o zahraniční Němce,
Německého zahraničního ústavu ve Štutgartu (Deutsches Ausland-Institut). Dr. Sedlá-
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ček pojednává na podkladě informací, kterých se mu dostalo od představitelů tohoto
ústavu, o vzniku, stanovách, organisaci a činnosti ústavu. Podrobně popisuje studijní činnost ústavu, jeho rozsáhlou službu archivní, činnost informační, zvláště pokud se týká
vystěhovalecké poradny a zprostředkování styků všeho druhu mezi zahraničními Němci
a jejich starou vlastí, všímá si bohaté ústavní činnosti propagační a ediční. Zvláštní pozornost věnuje museu zahraničních Němců, nazvanému Památníkem německé práce v cizině (Das Ehrenmal der deutschen Leistung im Ausland), v němž význačné místo zaujímají exponáty z území bývalé Československé republiky. Poslední kapitoly se obírají
Ústředím pro zahraniční zkoumání rodového původu (Hauptstelle für auslanddeutsche
Sippenkunde), jež je přičleněno k Německému zahraničnímu ústavu, vývojem českých
styků s Německým zahraničním ústavem a statistickým přehledem Němců v zahraničí
podle stavu počátkem května 1940.
V závěru své práce poukazuje Dr. Sedláček na skutečnost, že skoro celá čtvrtina
( 2 3 % ) příslušníků našeho národa žije nyní za hranicemi. Sjednocovacímu úsilí Němců
se podařilo snížiti podíl Němců žijících za hranicemi Říše asi na 15.5% celého německého národa. Máme-li na očích tato Čísla, uvědomíme si, jak důležitá je krajanská péče
právě u našeho národa. Zde jest jedno z bolavých míst naší národní existence a zde
bude zapotřebí mnoho systematické a odpovědné práce, zvláště až nastanou normální
mírové poměry. Je vskutku žalostně příznačné, musí-li ředitel vrcholné instituce naší
krajanské péče uzavírati svou studii těmito slovy: »Je možno však míti určité obavy
z nezájmu a nepochopení důležitosti naší krajanské péče s české strany. Tento nezájem
tu byl již za býv. republiky. Politické strany o krajany nejevily valného zájmu, snad proto,
že tito neměli hlasovacího práva. Pro věc zanícení jednotlivci, kteří pracovali v různých
spolcích, jimiž udržovali se zahraničními krajany spojení, setkávali se u politických stran
s nepochopením a podle toho vypadala také státní podpora krajanské péče. Kdyby jednotlivé spolky nezburcovaly veřejnou dobročinnost, nemohly by býti splněny ani ty nejzákladnějŠí krajanské potřeby. Lid při těchto sbírkách zdravým instinktem poznal, oč
jde. Kde by však krajanská péče již mohla býti, kdyby stejné pochopení projevily i rozhodující kruhy ve státě.«
sb

POZNÁMKY
O p o z n á v á n í s k u t e č n o s t i a síle

obraznosti

Považuje-li většina lidí dosud za bernou minci polopravdy, jimž bylo mnohokráte
odzváněno, je to postačujícím důvodem k novému útoku...
»Práce p. X . Y., který prožil dlouhá léta v denním styku se všemi nitkami bankovního světa, vyznamenává se vzácnou názorností; začtete-li se do jeho vyprávění, vycítíte
rázem, že vyvěrá ze života, že tu není nic zosnovaného, vymyšleného,« To by tak asi
byl ráz tvrzení, která stavějí samotný fakt skutečného prožitku, vázaného bezmála na
osm každodenních pracovních hodin, nad přetvářející sílu svobodně objímající umělecké
obraznosti. Stačilo by vlastně navléci na sebe tu onu hazuku profesionální, abyste měli
ten onen úsek lidského života pod nejpříhodnějším, nesprávnějším zorným úhlem. Buďsi
na sta honů vzdálen tichošlápkovského snobismu, který se uvězní do salonku, kde jen
barevné zásvity Čínských váz a jiných vkusně vybraných uměleckých předmětů zastupují
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tiše, nevtíravé celou oblast umění, a slova jemně šelestí průsvitnými křidélky vážek,
buďsi též přesvědčen, že dobré dílo vyrůstá hodně z přímého poznání lidí a věcí, ono
ztotožnění lidského zraku s jakýmsi fotografickým přístrojem, jenž zachycuje vsedni
obrysy a vítězí skorem již kvantitou snímků, nemůže tě přece jen uspokojiti!
Mnohé lidi, obdařené náhodou též vlohami tvůrčími, unášel proud života prudkými zákruty, umožnil jim pohledět mnohostranně na »velké divadlo světa« a lidsky
i umělecky naučil je častokrát rychle rozpoznávat, kde leží poctivý kov, kde struska.
Oni však, jestliže to byli umělci rodem, bývali mnohem víc nežli kdokoliv jiný zároveň
herci i diváky, a zaznamenává-li někdo později odstíny osobní zkušenosti, jimiž mnohý
autor prošel - tak na př. u některých amerických literárních selfmademanů - činí tak
právě jen pro to, co bylo na životě vydobyto, vždyť pouhá skutečnost dvacíti zaměstnání
pozbývá pod zorným úhlem umění svého dosahu. A jest paradoxem jen zdánlivým,
řekneš-li, že intensita díla bývá dost málo závislá na kvantitě t. zv. bezprostředních zážitků, zdůrazníš-li pravdu, že muž obdařený vyšší ostrozrakostí, kypivější obrazností, vírnějším darem kombinačním, prudší výzkumce utajených souvislostí životních, lehko
předčí toho, kdo se možná v běžně prožitých dějích přímo topí, ale v jádře neví, kudy
z konopí. Mluvím tu snad proti zážitkům t. zv. bezprostředním? Nikterak, vždyť je ke
zrodu každého obrazu, výjevu, děje, potřebí mnoha a mnoha chvějů, jež rozvlní do
nejvyšší intensity jiskra zvenčí nebo jiskra vniterná, závislá opět v podstatě na vytušeném i odpozorovaném; ale stavím se tu proti střízlivému Škatulkování a též proti užívání decimálky v oblasti, kde je nutné užívat lékárnických vážek.
Za zmínku stojí též usilování autorů, kteří se rozhodnou z čistá jasna některé »zajímavé« prostředí »prostudovati« - na příklad život havířů, existenci vorařů a tak pod. a činí tak suchou cestou, bez vokace, bez hlasů duse. Výsledek bývá úměrný ošidnosti
záměru: román v celku slušný, ale s chladnou myslí sešívaný, svět robotů, kde bys
Čekal lidi z autorova masa a jeho kostí; krátce a dobře šálivá, byť zcela přijatelná náhražka. Ti běžně spisující své postavy hledají; jindy však hledají postavy autora a tehda
zpravidla vznikne jeden z nezapomenutelných typů, jedna z těch bytostí, životnějších
nad všechny jednotlivce, s nimiž byste se mohli potkat v každodenním životě. Lidem
vpravdě tvůrčím bývá látka většinou ukládána, i když jde o povahy velmi činorodé,
Šlehne jarním květem ze života a neustále jej dotvořuje, což přímo hmatáš na př. na
próze Puškinově; a takový Dostojevský žil, trpěl a tvořil, a jistě by byl jen rameny
pokrčil třebas nad výtečníkem, který by byl tvrdil, že by k napsání Zločinu a trestu postačilo projektovati si »románovou studii o zločinu« a začít methodicky studovat petrohradské »bas-fonds«.
Jak je tomu podle pravdy na př. s tvrzením, že příběh má obzvláštní cenu proto, že
»vyplynul přímo ze života a nic v něm není vykombinováno a vymyšleno«, vyplývá již
nepřímo z předchozích odstavců.
Bylo by nyní spíše zábavnou hříčkou povšimnouti si, jak pochodí »skutečnost« což není její intensita a rozprostraněnost závislá na vašem vniterném životě, i když budujeme všichni, jako lidé, na stejném základě? - u toho, kdo snad poznal mnohé ze života až do morku kostí, je však obraznosti mdlé, pera podprůměrného.
Doba vynálezů nese v svém ovzduší linie zároveň strohé i lehce vzlétající, její styl
měl by býti tvrdý, mužný, měl by se vyhýbat perníčkům, květinkám, citlivůstkaření;
a Člověk takového věku měl by vlastně mířit k jádru, mít větší přehled, také více znát,
ryzeji cítit a myslit. Jenže člověk je člověk... Několik mužů na onu zpevna napjatou
a konec konců i dost chudou strunu již zpříma uhodilo, většina lidí má však i upro-
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střed svého století, jeho objevů, možností a katastrof, sklony nečekaně zjihlé a konvenční a nezmění na tom nic ani okolnost, že často poznali až do jádra některé prostředí,
kde jsou světla a stíny vrženy velmi ostře, že šli mnohdy skutečnou džunglí. Nesmí vás
tedy překvapit, budete-li třebas jednou čisti v knížce výzkumce, který zbrázdil pustiny
i pralesy, větičky velmi slaďounké. Jak znal život po všech jeho stránkách, jak vsak nečekaně tápal, když se octl v oblasti, kde je třeba mít radu výjimečných vlastností, než
se člověk zmůže na jediný kloudný odstavec! Herečka vás opět místo pohledu do metamorfosy hereckých večerů potěší takovými větami: »Obecenstvo bývalo skvělé zvlášť při
Julii, kterou jsem hrávala tak ráda v jemně modrých Šatečkách, modelu to dovezeném
z ciziny. Ale přesedlávala jsem tak ráda i na veselohry, neboť jsem podstatou veselý
Člověk.« Slavný chirurg, jenž musil v živote vést nožíky přesnými, hbitými tahy, libuje
si zase na př. převelice ve větách à la: »Vedle piana pohodlně rozložena v Širokém
křesle seděla nehybně světlovlasá slečna a blankytnýma sladkýma očima pozorovala magického hudebníka, jakoby pohroužena v tutéž myšlenku, jakoby spojena s ním intimním poutem citu. Žádný z obou nepozoroval můj všetečný pohled, tak hluboká byla
jejich extase..., ale tichá melodie vycházela stále sladčeji z útrob magického nástroje...,«
což je vděkuplnost, za kterou byste se při Četbě románu zajisté poděkovali. Život píše
často Špatné romány, píší-li »přímo ze života« muži a ženy, kteří neumějí mnohé
vyloučit.
Obraznost, plápolná obraznost, o níž lze též říci, že »trůní v azuru jak nepochopení
sfinga«, toť však nešálivá družka, provázející skutečné básníky a tvůrce, i když nutno
ihned dodat, že jí »zářivé osamocení« v řádu prózy nikterak nesvědčívá; nezlomná
obraznost, která už předem vylučuje z dějů vysněných i přetvořených všechno, co je
cenné jen zdánlivé, ta, jež zakazuje sterou plytkost a povrchovost, jsouc přísná i k plihlé
chabosti běžných slov!
Skutečně velké umění stýká se ovsem se životem tak přirozeně, hluboce i křísivě,
jako na příklad proudící řeka s krajinou do dálek se prostírající, vždy znova tajemnou.
Proč vsak neříci, co nejdůrazněji, že dlužno položit hlavní váhu na mladistvou a přirozeností danou sílu proudu, na to, co se v něm obráží sytě, ač proměněně, ne na usazeniny každodennosti, spočívající u skutečných tvůrců, když byly zrak a obraznost naplnily
své poslání, přece jen u dna.
Zdenek Šmíd
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Jistě peněžnímu ústavu, který požívá plné důvěry! Střádat
je povinností. Je k tomu třeba zdravého smyslu, porozumění pro potřeby života a trochu odhodlanosti učiniti první
sebemenší počátek. Začněte ihned, spoření nemožno odkládat! Obraťte se s důvěrou na peněžní ústav, který Vám
bude bezpečně chránit těžce nastřádané úspory. Je jím

Praha II, Palác Charitas, Karlovo náměstí 5
Úřední

hodiny

8—13

Telefony:

42593,

45193

Přijímá vklady na vkladní knížky nebo běžný účet, zapůjčuje bezplatně vkusné střádanky. Poskytuje zápůjčky všeho
druhu, zprostředkuje též koupi a prodej cenných papírů
a losů. Provádí veškeré druhy peněžních obchodů a udílí
bezplatně porady v záležitostech obchodních a úvěrních.

SÍŇ
UMĚNÍ
při ústředním knihkupectví »U zlatého klasu«
v Praze II, Václavská, pasáž - Karlovo nám. 7
Duchovenstvo a katolická veřejnost postrádali dosud v hlavním městě, středisku
kulturního života, stálé výstavní síně církevního umění a umění jemu blízkého,
určeného pro chrám i příbytek. Síň umění byla vyvolána v život častými hlasy
volajícími po očistě náboženského umění sloužícího posvátné liturgii. V mnohých
našich příbytcích i chrámech nacházíme ještě velmi často zvláště obrazy a sochy,
které nemohou býti nazvány náboženským uměním. Je to mnohdy bezcenný balast, duchaprázdný výtvor, který nepozvedne mysl člověka k Bohu. Síň umění
ztělesňuje pomoc - dáti domu Božímu, křesťanské domácnosti, škole - všude čisté,
ryzí umění, vytvořené rukou řízenou hlasem srdce bijícího pro Krista. Pro tento
odpovědný cíl sdružuje Síň umění kolem sebe přední výtvarníky z řad katolíků
a poskytuje jim možnost uměleckého projevu. Klade důraz i na uplatnění se mladé umělecké generace. Stále rostoucí hnutí pro obrodu liturgického umění má
v Síni umění významnou i trvalou oporu. Již dnes za krátkou dobu svého trvání
uskutečnila Síň umění řadu podnětných myšlenek, které by jinak zůstaly v pouhých rysech. Od drobných užitkových předmětů, devocionálií, křížů, obrazů,
reliefů až po dokonalé chrámové sochy, bohoslužebná roucha a náčiní. Oltář novodobě liturgicky řešený lze shlédnouti v Síni umění. Obstará návrhy nových i opravy
vzácných děl starých pod přímým dohledem umělců. Bohatost a pietni uspořádání
dává pocit upřímné radosti. Bůh chce býti oslavován nejlepšími díly lidského ducha,
K této službě je připravena Síň umění. Obracejte se k tomuto středisku s důvěrou.

