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Vyšlo jako 20. svazek knižnice „Pro život".
Stran 32, cena K 3*60.
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KTERÉ

MILENKU

Staročeský text novým pravopisem přepsal Dr. Frant. Šimek. - Obálku,
titulní
list a iniciálky nakreslil Dr. Zdenek Guth.
O Tkadlečkovi napsal Ferdinand Pujmany
režisér Národního divadla, v knize „Zhudebnená mateřština": ...Básník Tkadlečka a
básník Nářku Matky boží vyladili ve 14. věku českou mluvu tak, že nejenom se vyrovnala, že však předstihla svým zvukem mateřštinu Machantovu. Český jazyk - svědek,
ústroj dávné hudebnosti svého kmene tehdy nezněl jenom zemitě a hutně, bytelně a selsky, český jazyk tefydy s urychlením roztančil se právě, rozezvonil,
vyzrál
hudebně a vyzařoval do vět všechen jas
a všecku světelnost i zpěvnost.
Skvělá tato památka naší literatury, skvostný výtvor nasi drahé mateřské řeči, byla učiněna přístupnou populárním vydáním prof. Dr. Františka
Šimka, v grafické úpravě prof. Dr. Zdeňka Gutha.
Stran 220. Brož. K 27'-, v plátně K 33'-.
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Jan P i l a ř
Z MILOSTNÝCH

DOPISU

i

Píši ti znova. Z a ten čas
zbělely stráně před okny,
stesk nekonečný sblížil nás,
a přece jsou to sny, jen sny.
Bylo mi smutno. Hudba zněla,
zněl každý krok a každý dech,
snad jsi v tu chvíli také bděla
a zrak tvůj bloudil po oknech.
Vyšel jsem do tmy, prostovlasý
a nějaký sen zdál se mi.
Lucernou touhy svítila si
duše v té tmě zde na zemi.
Šel jsem a tušil, že jdeš také,
neklidná, smutná, toužící,
že jdeš po cestě křivolaké
v slzách a se svící.
Jen jedno slovo znělo kdesi,
snad uvnitř nás, snad ve stromech,
jak v horečce se chvěly lesy,
pod kroky tiše šuměl mech.
Tak asi mluví andělé,
ti bílí v stráních, v korunách,
ti mimo nás, ti v kostele,
kde v oknech víří něžný prach.
A přece jsme se neshledali
bloudíce v hustých vlnách tmy,
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jako bychom se lásky báli,
a živé rány svědomí.
A přece jsme v té noci krásné,
v níž písek hvězd se přesýpal,
spatřili čas, v němž svíce hasne
a jenom srdce touží dál...
II
N a slzy v očích vzpomínám si,
na bílý závoj v obličeji.
Padaly lístky květu kamsi,
plaménky rudé na závěji.
Pak ode mne jsi odcházela,
již tělo ne, jen jako stín.
Ještě jsi ústa otevřela
a chtěla říci: Odpouštím...
Sám, nyní sám. Jak čekati
na nové narození jara?
Snad se už ke mně nevrátí
a stehy lásky párá
tak pomalu, tak přesmutně,
jako by konec znala
mé básně, která v náhlé tmě
se v ústech naskládala.
Snad už to nejsi ani ty,
o níž ti píši v tomto listě,
kalíšek krve rozlitý
a struna znící čistě, čistě...
Snad je to jenom světlo nitra,
které už nikdy neuzřím
a marně budu hledět zítra
do očí bílým labutím.

Vteřina musí zkameněti
a tvář se vtiskla v hladinu,
ta, pro niž pláči, je ti
podobná jako život snu.
A jedna druhou drtí patou,
rozpadává se křehká zeď,
dvě tváře v jedné podobě mne matou,
smutnější nežli šeď.

Zdeněk

Řezníček

DOMOV
Svět marně veliký mě nevábí.
Kouzlo rodiny jak měkké hedvábí
podestýlá štěstím družnost zábavy.
Dětský smích v jizbě kraluje
a kouty nádherami barev obohacuje.
Hle, život plný.
s nezbytným hostem denních starostí.
Z kořání domova svěží krev mladosti
proudí v kmen nachýlený zralostí.
Pod srdcem žena radost milou skrývá,
skloněna nad prací o věrné lásce zpívá,
když v klíně domova má duše odpočívá.

V JIZBĚ

ZRÁNA

Pomrkává svíčka na stole,
noční motýl světlu uhýbá.
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Polehounku dýchá pachole,
úsměvy jizbu zahřívá.
N a dvorku haluz zaharaší,
to Anděl mávl perutí.
Nitro velebu jitra tuší,
zas tryskne život v pohnutí.
Pane, jsme k chválám pohotoví
za neskonalé dary milosti,
že navštěvuješ rodné krovy
pokojnou láskou hojnosti.
Manželské lože dětmi požehnej,
a i procitneme v Božím království.

SNÍTKA
Útlá, roztomilá, pokojná a lehce ozářená
sametovým jitrem nedělním,
milost vydechuje snítka posvěcená.
Nedočkavá ověnčiti čelo Pána Krista,
paprskuje v tichu slavnostním,
nevinná v své spanilosti, bílá, čistá,
jako azurný zrak panny mučednice.
Usměvavé vesně vzdává chválu,
květem ruměncovým zdobí dětská líce,
radostná jak ševel palem o velikém svátku
vítězného vjezdu Krále Králů
v Boží Jerusalem, za Hosanna plesu, na oslátku.
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František Lazecký
ZIMNÍ

VEČER
i

Když už jinak nedáte, budu vám vyprávět příhodu, která se udála
před dávnými lety v naší vesnici. Sama se na tu událost nepamatuji,
vyprávěl nám ji můj otec, Pán Bůh mu dej věčnou slávu. Škoda, že už
není mezi námi, kdepak já, tak jako on to nikdy nedovedu. Byl to vypravěč nad všechny vypravěče v okolí. Radost bylo poslouchat, když
spustil.
Besedníci této dračky se potají usmáli na sebe, znali už zpaměti tu
obvyklou omluvu tety Kateřiny. Ženy si nabraly nové hrsti peří z režného pytle, aby nemusely vypravěčku vyrušovat, děti hrající si v koutku u kamen ztichly a zatajily dech, někdo přiložil na oheň nové dříví,
hospodář povytáhl knoty v obou lampách stojících na stolech na obrácených hrncích uprostřed závějí neodraného peří a přisedl si blíže ke
stolu. Ponocný před chvílí odpískal desátou, však jasný hlas jeho pišťaly jen stěží dolétl až sem, tak se tlumil o drobné vločky sněhu, které
se pomalu snášely na lednovou zemi, svázanou mocnými provazy mrazu. Ale zde v jizbě, za oknem obloženým mechem a zastřeným prostými záclonkami z hrubého plátna, bylo teplo a útulno. V peci praskalo
dříví, v popelníku jiskřily drobné uhlíky a veliké stíny besedníků vyvstávaly a pohybovaly se na stěnách, kývajíce hlavami jako zjevení
z dávných časů.
Můj otec byl ještě malým chlapcem, začala teta Kateřina za naprostého ticha, rušeného jen praskotem odíraného peří a tichým prozpěvováním plamene v kamnech, když na dolním konci vesnice, tam
pod chalupou Bučkovou, kde je nyní to pusté místo, zarostlé trním a
žahavkami, stál dosti veliký statek. Ještě dnes byste tam nepustily děti,
tak je to místo obestřeno nejpodivnějšími strašidelnými příhodami.
Ale bylo to vlastně tak: Hospodář tohoto statku, jmenoval se Okřeš,
ale všichni ve vsi mu říkali Stuchlík, byl lakota, vyhlášený daleko široko
po kraji. Nikdo ho nikdy neviděl v hospodě ani u žádné zábavy. Jedli
u nich maso jen v neděli, o velkých svátcích a o posvícení. Jak bylo
léto dlouhé, chodil bos, prostovlasý a v staré režné košili s utrženými
rukávy. Když už bylo nutné s někým promluvit, vyřídil svou věc co
nejrychleji a ztratil se ze dvora nebo z jizby jako duch. Však ho také
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nikde příliš rádi neviděli. Přišel-li někam, zdálo se, jako by na věci kolem něho padal neviditelný stín a ani lidem nebylo v jeho přítomnosti
tuze do řečí. Zkrátka, byl to samojedník, že byste takového široko daleko nenašli. Hospodářství obdělával sám s třemi dětmi a ženou, kterou si přivedl odněkud zdaleka, a jen málokdy se stalo, že najal někoho
na výpomoc. Když jeho žena byla v šestinedělí nebo když onemocněla,
a když nebyla zrovna práce v poli, dojil sám krávy, vařil, uklízel a myl
nádobí, jen aby nemusel nikomu dát skývu chleba. Pro pětník by chodil po provaze nebo šel bos po strnisku až do Olomouce.
Lakota toho sedláka tak posedla, že skrblil i na žebrácích. T i věční
poutníci Boží se vyhýbali jeho chalupě už zdaleka. Ještě s počátku,
když se stalo, že některý z nich zabloudil na jeho dvůr, sedlákova žena
mu potají podstrčila krajíc chleba, aby muž o tom nevěděl. Byla to
dobrácká, jen co je pravda, ale darmo povídat, co zkusila. Nikdo neví,
jaké neštěstí by postihlo jeho stavení, kdyby jí nebylo. T a k se chuděra
snažila skrytě stírat to znamení hanby, které ve vesnici házeli na jejich
dům. Ale když ji jednou Okřeš při tom přistihl, bylo u nich velké dopuštění. Od té doby jako by uťal, po několik let neotevřel jediný žebrák vrátek u jeho dvora. Poznávali ten dům už z dálky podle nějakého
neviditelného znamení ve štítu. A starý smutný javor, který tam stojí
ještě dnes u cesty, po které se vyjíždělo nahoru do dvora, jako strážce
každému z nich zastoupil cestu a svými větvemi ukazoval mlčky vzhůru
k dědině.
Až jednoho dne, bylo to před samými žněmi, objevil se na dvoře
u Okřešů starý žebrák, kterého nikdo předtím ani potom už ve vesnici nespatřil. Jeho bosé nohy byly jedna rána a rozprásklina a tak zaprášené, jako by přicházel odněkud od posledních hranic světa. Šaty
měl roztrhané, bylo to vlastně jen pár cárů, které taktak zakrývaly
jeho vyhublé a zbědované tělo, a na jeho hlavě svítil žlutý děravý klobouk, o jakém se říká, že by jej ani vrány nechtěly na hnízdo. V mošně,
přehozené přes rameno, nebylo zhola nic. Ale kdyby nebylo toho velikého bílého vousu, který mu padal až na hruď jako stříbrný pramen,
mohlo by se říci, že to byl docela obyčejný žebrák, jakých chodilo za
těch časů mnoho po našich dědinkách. Ten vous mu dodával takové
vážnosti, tak to potom po vsi vykládali, že nikdo by se neodvážil propustit ho s prázdnou, kdyby zaprosil na dvorku kteréhokoliv stavení.
Přišel do dědiny s jejího horního konce a únavou se sotva držel na
nohou, jako člověk, který neměl tři dny v ústech ani sousta, ale přesto
nezabušil na žádné dveře. Jako by ani nepozoroval, že už dávno je ve
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vsi. Neohlížel se vpravo ani vlevo, a tak prošel celou vesnicí. Avšak
na dolním konci dědiny náhle zabočil přímo k Okřešovu stavení. Pán
Bůh ti dej štěstí, hoste nevítaný!

II
Okřes byl právě na dvoře a opravoval něco na žebřiňáku, když se
žebrák před ním objevil, jako by najednou vyrostl ze země. Držel v ruce
lučni k přednímu kolu žebřiňáku a přitesával ji dole sekerou.
»Dobrý večer vám přeji, hospodáři.«
Sedlák zdvihl hlavu, ale když uviděl žebráka, jenom něco zabručel.
»Prosím vás, hospodáři, nechte mne u vás přespat dnešní noci.
Jsem tak unaven, že už nemohu dále.«
Sedlák se zle zadíval do žebrákovy tváře. Slunce již zapadlo, ale
v šeru bylo ještě vidět, že obličej žebrákův byl zsinalý, jako by naň
sáhla ruka smrti. Kapky třpytícího se potu vyrážely na jeho čele a celá
jeho postava se třásla jako hořící louč ve větru. Ale všude bylo naprosté ticho. Ani větřík se nikde nehnul. Sedlák pomalu odvrátil hlavu.
»Dnes ujdete ještě daleko. Slunce sotva zašlo a do úplného setmění
můžete ještě dojít do sousední vsi. T a m mají pastoušku pro takové
vandráky. Ostatně bude jasná a teplá noc.«
» N e d o j d u tam už, hospodáři. Jsem k smrti unaven a nerad bych
dnes nocoval venku.«
» J a k můžete být unaven, když celý život nic neděláte a jenom se
potulujete a obtěžujete lidi? Tak zlé to s vámi nebude. A pak, nejsem
sám v dědině, abyste musel zrovna nocovat v mém stavení.«
»Nezlobte se, hospodáři, ale snad aspoň v chlévě kousek místa
najdete. Spokojím se s hrstí slámy někde v koutě,« dodal žebrák a bylo
vidět, že se zachvívá jako v horečce.
» M á m chlév pro zvířata a ne pro tuláky. Ještě byste mi poplašil
nebo uřkl dobytek.«
» T a k aspoň mne nechte přes noc ve stodole nebo pod kůlnou. Máte
tam teď přede žněmi prázdno.«
» U ž jsem řekl, nejsem sám ve vsi.«
»Hospodáři, nemohu dále. Musím dnes u vás nocovat. Jen tuto
noc. Jsem u vás po prvé a naposledy. Smilujte se nade mnou! Nedojdu
ani do vedlejšího statku.«
Žebrák pronesl ta slova tak tiše, že je sotva bylo slyšet. Jako by je
šeptala první hvězda, která se právě objevila nad dědinou. Zdálo se,
že pod prosícím se zlomí kolena.
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» T a k vám tam pomohu dojít,« odpověděl sedlák a sevřel lučni
v ruce.
Žebrákovi neušel sedlákův pohyb. Jeho oči se rozšířily zděšením.
Šero houstlo a houstlo.
» N i c ve zlém, hospodáři. Půjdu sám. Ale snad aspoň krajíc chleba
a trochu mléka pro mne budete mít.« Žebrákův hlas zněl zase tak prosebně, že to protínalo srdce.
»Vždyť jsem to věděl. Napřed nocleh a potom ještě večeři! Podívejme se! Nakonec by si ještě řekl o kohoutí vejce!« zasmál se zlostně.
A potom hned dodal: »Hospodyně připravuje právě kvas na nový
chléb. Dnes v poledne jsme snědli poslední skrojek.« Ale ta poslední
slova sedlákova zněla už nějak ne jistě.
»Aspoň trochu vody mi přece neodepřete/Aspoň kapku vody musím dnes od vás dostat!« opakoval s jakýmsi zimničným důrazem. Znělo to tak velitelsky, že každý by se rozpakoval odmítnout jeho prosbu.
A chvílemi se zdálo, že světlý stín žebrákův, který bylo možno postřehnout i v té tmě, přerůstá stromy, nachyluje se nad stavení sedlákovo a dále nad celou ves.
»Muži, nebuď tak zatvrzelý. Přece v komoře i v chlévě je místa
dost,« vmísila se do řeči selka, která stála na prahu a vyslechla celou
rozmluvu. Návštěvník k ní obrátil hlavu. V jeho zracích zasvítilo jako
tomu, kdo se obrací v neznámé krajině za první hvězdou.
»Nepleť se do mých věcí. A vy, kliďte se co nejdříve odtud!«
»Hospodáři, ještě jednou vás prosím o kus chleba. O krajíc toho
chleba, který hospodyně dnešní noci pekla.«
Žebrákova postava se dotýkala hvězd.
» I kdyby pekla včera nebo dnes, pro tuláky nic nemám!«
»Nejsem tulák. Živím se počestně. Chcete-li, pomohu vám zítra.
Odpracuji si ten kousek daru stonásobně. Uvidíte, že ten skrojek chleba, který mi darujete, přinese vašemu domu požehnání,« šeptal žebrák
s tajemným přízvukem.
» H o h o ! T o bych dostal pomocníka. Sotva se udrží na nohou a slibuje hory doly. Z toho nebude nic!«
» M á m žízeň, hospodáři, a za vámi je studna s okovem. Zrovna než
jsem přišel, vážila hospodyně vodu. Zbylo jí tam ještě půl okovu. Je
v něm i starý otlučený hrnek, zapomněl ho tam váš nejmladší synek.
Snad aspoň tu kapku vody mi podáte!«
Postava žebrákova rostla nad hvězdy. Zdálo se, že by je mohla
sejmout a pít z nich jako z obrovských, křišťálových číší. V zahrádce
omamně vonělo kvítí. Prameny pod zemí zvučely. V studni se pro-
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bouzela voda a stoupala po paprscích hvězd. N a travách se začínala
třpytit rosa. Vůně mléka se nesla z chléva a nedočkavěji se chvěly číše
hvězd. Ale ten podivný muž tu stál jako žebrák všech žebráků, nehybně, ničeho nevnímal a s nevýslovně vyčítavým pohledem hleděl do
tváře sedlákovi. Jako by zašel celý svět a jen oni dva tu stáli tváří v tvář.
Žebrákův zrak se vpíjel do očí sedlákových, vpíjel se do jeho srdce,
jako by jen tam mohl uhasit svou žízeň.
Ale sedlák se zasmál:
»Však to ještě chvíli vydržíte, když jste to vydržel už tak dlouho.«
Stařec se pomalu otočil. Po jeho vousech splývaly paprsky hvězd.
Žlutý klobouk zářil na jeho hlavě jako nebeská báň za nejkrásnější
srpnové noci. Ale jeho pohled byl smutný nezemským smutkem. T a
selka později vyprávěla, že jeho obličej byl zalit takovou tesknotou,
jako tvář Pána Ježíše toho večera před jeho hroznou smrtí. Když vycházel z vrat, veliký černý stín padal na chalupu.
Avšak když sestupoval dolů od statku a kráčel kolem javoru, vystoupil z temnoty pod stromem hošík a podával mu kus chleba a hrnek
mléka.
» T o vám posílá maminka, pane.« T o »pane« znělo tak přirozeně
a vroucně z úst hošíkových, že žebrák se vůbec nad tím nepozastavil,
usmál se na něho a pohladil ho po vlasech.
»Jsi hodný, Jeníku. A mamince vyřiď, že jí to nebude zapomenuto.«
Hošík se zarazil.
» V y víte, jak se jmenuji?«
Stařec se znovu usmál. Bylo vidět, jak jeho tvář ve tmě zářila.
»Není to nic divného, můj hochu. Slyšel jsem tvé jméno každého
dne tolikrát vyslovovat. Až dorosteŠ, všechno pochopíš. Nezapomeň
na dnešek, je ti přisouzeno mnoho vykonat! Ale nyní jdi domu, aby
maminka neměla o tebe strach a aby tatínek nehuboval.«
Pohladil ještě jednou Jeníka po vlasech, vrátil mu prázdný hrnek
a aniž čekal, až chlapec odejde, obrátil se nahoru k vesnici. Ale hošík
se nemohl hnout s místa. Viděl žebráka odcházet tak lehkým krokem,
jako by to byl dvacetiletý mládenec a ne k smrti unavený stařec, který
tu s ním před chvílí mluvil. Viděl, jak pohodil vesele mošnou na rameni a zdálo se mu, jako by si prozpěvoval jakousi neslýchané krásnou
píseň. A všude, kam kráčel, padala záře tak jasná, že uzřel stavení,
střechy a stromy nad dědinou tak zřetelně jako v poledním slunci.
Stál tam za stromem přitisknut k jeho pni a se zatajeným dechem pozoroval ten div.
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A ti lidé ve vsi, kteří dosud nespali, vyprávěli si potom ještě dlouho, že toho večera viděli kolem svých domů kráčet krásného jinocha
v slaměném klobouce, z kterého vycházelo takové světlo jako z deseti
sluncí. Šel prý tak radostně, jako by naší vesnicí vedla cesta přímo
k nebi.
III
Téměř rok uplynul od té podivné návštěvy. N a lukách zase hořelo
kvítí a šlehalo k nebi plameny všech barev. Blížila se senoseč. Hospodáři už trhali můstky v potocích, aby louky vyschly a nemuseli se brodit ve vodě při sušení sena. Okřeš měl nejlepší louku tam, kde se říká
dnes V dole, ale za starších časů to místo nepojmenovali jinak než
Ďáblův důl. Proč, to už nikdo neví. Seno tam je opravdu nejlepší a za
pěkného podzimu, jak víte, tam sklízí soused Pazuch, kterému ta louka nyní patří, i druhou otavu. Ale od několika let vždycky to ráno
před kosením bylo půl louky posečeno a tráva pryč. A ke všemu ještě
ta nejlepší z prostředka louky. Sedlák tam chodil hlídat vždy několik
nocí před senosečí, ale nadarmo. Hlídej jak chceš, nespi celý týden
noc jak noc a přece neuhlídáš! Bylo to k vzteku. N a louce po každé
zbylo jen několik šlápot, které směřovaly k potoku, a potom se náhle
ztratily pod velikou jedlí na okraji lesa, jako by se za tím zlodějem
země slehla. Toho si sedlák dobře všiml. Zlost na toho zloděje v něm
rostla rok od roku. Živil ji v sobě jako jiní živí v srdci vzpomínku na
nejkrásnější událost v životě nebo jako nemocní lidé čekají na návrat
jara. Jen si představte, jak muselo být takovému držgrešlovi! Celý týden
s ním potom nebylo řeči. Jen klel a huboval jako pohan. Žena. se mu
raději vyhýbala a děti mu nesměly na oči, protože k té lakotě měl ještě
navíc prudkou povahu.
Toho roku si OkřeŠ umínil, že mu zloděj neunikne. Jak se blížila
doba senoseče, tak den ode dne byl nepokojnější. Už od pondělka,
sotva se zešeřilo, odcházel z domu a vracel se až po východu slunce.
Dříve ani později tam ten zloděj nikdy nepřicházel, to už měl zjištěno.
V sobotu ráno chtěl kus louky pokosit, ostatek dokončí při večerní
rose, přes neděli seno uschne a v úterý je sveze domů, tak počítal. Ale
čím víc počítáš, tím spíše se přepočteš.
Přišel páteční večer. Sedlák neměl nikde stání. Už brzy odpoledne
chodil po dvoře a přerovnával zde to, tam ono s místa na místo. Všechno se mu pletlo pod nohy. Po slepicích, které rozhrabávaly hromadu
písku, div nehodil polenem. Slunce se právě dolním okrajem dotýkalo

122

země, když snesl s půdy dlouhý silný provaz, a potom v síni se dlouho
šťáral dole v polici, až odtamtud vytáhl několik dlouhých zrezavělých
hřebíků. Nakonec přinesl z kůlny kladívko, oblékl se a nastrkal všechny ty věci do kapes.
» N a č to všechno potřebuješ?« ptala se selka, která s nepokojem
pozorovala všechny ty přípravy.
» N a č ? Toho, koho tam dopadnu, přibiji těmi hřebíky na tu velikou jedli, která stojí na okraji naší louky.« Řekl to s takovým přízvukem, že nebylo pochyby o jeho rozhodnutí.
Selce se zatajil dech. Zdálo se jí, že to není hlas jejího muže. Jako
by se za těmi slovy někdo strašně zachechtal. V tu chvíli, a netrvalo
to déle než krátké zablesknutí, pocítila, jak za jeho rameny se mihl
černý oživený stín, který sahal rukama po jejím hrdle. Ale možná, že
to bylo jen mámení.
»Zbláznil jsi se, či co ?« podařilo se jí dostat ze sebe, když se vzpamatovala.
» T e n mi to pořádně zaplatí. Dnes uvidíme, kdo s koho! Zaženu
mu navždy chuť pást se zadarmo na cizí trávě!«
Večer zesinal a stál jako socha hrůzy v síňce. N a d západem bylo
nebe krvavé, div že z něho necrčela krev. Pod selkou se zachvěla kolena a mžitky se jí dělaly před očima. Dveře do světnice byly otevřeny.
Děti si přestaly hrát a krčily se v rohu jizby, jako by tušily, že s jejich
otcem se děje něco strašného.
»Prosím tě, nechej ty věci d o m a ! «
»Nezdržuj mě svými řečmi. Vím, co dělám.«
Děti se daly do pláče.
»Tatínku, nechoďte dnes nikam,« zvolal na sedláka Jeník.
»Aspoň bys měl povečeřet,« pokoušela se ho zdržet. Doufala, že
při večeři se jí podaří ho přemluvit.
» N e m á m už kdy. Vzal jsem si kus chleba a sním jej cestou. Už
tolik roků čekám na ten okamžik, a dnes bych ho měl pro tvé řeči
propást ?« A chystal se k odchodu. Žádná moc světa by ho už nezadržela, tak byl zajat svou posedlostí.
»Pro Ježíše Krista tě prosím, zůstaň doma!« sepjala selka ruce a
skočila mezi veřeje. »Vím, že se stane neštěstí, když tam půjdeš.«
»Pusť!« křikl na ni sedlák a odstrčil ji tak silně, že narazila hlavou
o dveře. Přibouchl je mocně a za chvíli bylo slyšet, jak otvírá vrátka
u stodoly.
»Muži, vrať se, pro všechny svaté!« ještě za ním volala selka, která
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se zatím vzpamatovala a vyběhla na dvůr. Ale všechno bylo marné.
Ani moci nebeské ho už nemohly zadržet na té strašné cestě, po které
se řítil.
»Tatínku, nechoďte tam!« volaly za ním plačící děti.
»Nebreč a zavři za mnou vrátka, ať sem nikdo nevleze!« zavolal
ještě na vzlykajícího Jeníka, který za ním utíkal až ke stodole. Potom
se ztratil v temnotě.
Selka stála bezradně na dvoře. Bylo jí strašně v tom tichu, které
se najednou rozhostilo v jejím srdci. Jako by sestoupila až na dno jeho
propasti. Dlouho tak naslouchala, zdali se za stodolou neozvou kroky
vracejícího se muže, ale všude bylo nejhlubší ticho. Jen její srdce jí
odpovídalo dusotem splašeného koně. »Což je všechno marné? J e
všechno prohráno v tom posledním zápase ?« ptala se sama sebe. A tu
zaslechla za sebou jakýsi výsměšný smích a zazvonění, jako by někdo
kopytem udeřil o kámen na dvoře. Ale snad to bylo jen mámení.
A tu vykřikla z hloubi celé své duše: »Matko Boží, pomoz!«
Náhle uslyšela hlasy dětí. T o jí ulevilo. Pohladila je a zavedla do
světnice. Před chvílí na ně zapomněla, a přece hlásky jejich čistých
srdcí vážily mnohokrát více než hlas její. Přitulila je k sobě, jako by
v nich našla záchranu. Veliká důvěra zaplavila celé její srdce. Zde je jí
nabízena pomoc! Nyní to věděla bezpečně. Vždyť sama Matka Boží jí
vnukla tu myšlenku. Nikdo jiný než ona! »Jak jsem se jen mohla poddat té černé myšlence prohry, když jsem ještě nevložila všechno na
váhu!« vyčítala si. Ale něco jí ještě našeptávalo: »Jdi do vsi a požádej
některé ze sousedů, aby se vypravili za tvým mužem!« Stála chvíli bezradně, ale potom toho nechala, neboť věděla, že k vůli Okřešovi by to
nikdo neudělal.
Dala na stůl večeři, ale nechali ji téměř netknutou. Potom poklekli
všichni před obrazem černé Panny Marie Čenstochovské a dlouho se
vroucně modlili. Modlitba ji trochu uklidnila. Vyšla ještě na dvorek.
Byla už úplná tma, jen hvězdy hořely jako svatojanské kvítí na nebeské louce. Mír se prostíral nad vesnicí, polem a dálkou. A všude bylo
ticho. Ticho a ticho. Vzdychla několikrát zhluboka a vrátila se uložit
děti. Když zhasla světlo, zůstala ještě dlouho stát u okna a pohlížela
na dvůr, kde ve tmě se nejasně rýsovalo nářadí a kmeny poražených
bříz, opřené o kůlnu naproti, se třpytily, jak po nich klouzaly paprsky
hvězd. Vedle v přístěnku se ozýval slabounký dech spících dětí. Slyšela, jak netopýr vrazil několikráte o štít domu, noční motýl se otřel
křídlem o sklo v okně, třpyty hvězd zvonily o listí javoru a rozmlou-
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valy tajuplně mezi sebou, kráčely po střeše, jako by padal nejtišší, nejvlažnější déšť, ale ty kroky, které si přála tak toužebně uslyšet, se neozývaly.
T a k probděla celou noc. Teprve před úsvitem na chvíli zdřimla.
IV
Když Okřeš zabouchl za sebou vrátka od stodoly a když k nim
přikulil veliký kámen, pustil se přes záhumení k údolí. Přešel cestu,
která vede podél vesnice a kráčel uprostřed obilí po mezi plné vůně
k lesům. Šero houstlo víc a víc, níž a níž se snášela noc. Noční hmyz
se začínal probouzet. Veliký brouk přeletěl občas kol jeho hlavy a padl
těžce na klas rži, který se zatřásl a zakymácel. Hvězda za hvězdou se
objevovala na obloze a jejich paprsky se chvěly u samé země jako babí
léto. Jako z kůže obrovského spícího zvířete stoupalo teplo z hlíny.
Vzduch omamně voněl. Vítr se ani nehnul, jen chvílemi se ozýval
ostrý komáří pískot, jako by někdo pilou řezal vzduch. Tráva šelestila
pod jeho kroky a údery režných klasů temně zazvonily, když narazily
0 jeho tělo. Země již začínala splývat s nebesy, ale vysoko nahoře bylo
tak jasno, že tma se tam úplně ztrácela pod křídly kroužících zlatých
ptáků, kteří vytvářeli v letu nejrozmanitější znamení a podoby. Malý
pruh světla, který se ještě před chvílí chvěl na západě, ztratil se beze
stopy. Temněji a temněji se v dálce zdvíhal les. Někde se ozval cvrček
a jiný na druhé mezi mu odpovídal. Už se blížila chvíle, kdy nebesa
i země se objímají jako dva milenci věčně se milující.
Když sedlák vstupoval na okraj lesa, nebylo mu dvakrát dobře.
Jakási nedobrá předtucha začala svírat jeho srdce. Les mlčel, les děsil.
Vzpomněl si na ženu a její slova. N a okamžik zaváhal: » N u , však se
mi nic nemůže stát. Přece tu znám i potmě každý stromek,« dodával
si odvahy. Ale bylo to podivné, tolikrát sem šel beze strachu, až teprve
dnes jako by se mu na záda položila čísi chladná ruka. Zachvěl se,
setřásl ten divný pocit a sevřel v kapse topůrko kladívka.
Právě sestupoval po svahu. Pod stromy byla taková tma, že neviděl
na dva kroky před sebe, jen mezi větvemi občas pronikal plachý paprsek světla, zableskl se na okamžik na jehličí nebo chumáči trávy a
zase zmizel. Ale už byl na mýtině s břízami, odkud zbývalo ještě projít
kouskem vysokého lesa, aby se dostal na cestu, po níž měl zabočit
vpravo. Víte sami, že tam kolem těch luk nejsou žádné velké lesy a
každé dítě by tam trefilo o půlnoci, ale náš sedlák si vše nějak popletl
a otočil se hned na první pěšině. Asi se mu v té tmě zdálo, že už jde
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příliš dlouho. Jde tedy po pěšině, jde a jde, ale pěšina nemá konce.
Pustí se tedy přímo dolů a netrvalo to dlouho, když se octl v údolí na
místě, které mu bylo úplně neznámé. Stromy tu byly řidší a mohutnější
a podle chvění hvězd bylo vidět, že dosahují nesmírně vysoko. Dole
bublal potůček a zavoněl chlad vody. O jeho kalhoty narážely kapradiny. Voda se místy leskla ve světle hvězd jako stříbromodrá pentlice
vlající větvemi buků a habrů. »Zašel jsem příliš daleko do prava, ale
není možné, že by to už byl Habří důl,« řekl si sedlák. »Nezbývá než
se vrátit a pustit se potom přímo dolů.« Tak to také udělal, ale brzy
zašel do tak hustého houští, že se jím jen s velkou námahou prodíral.
Polekaný srnec vyskočil přímo zpod jeho nohou, zařičel a vrhl se do
houští, až roští zapraskalo. Uskočil stranou a leknutím si odplivl. Ale
houští jako by nemělo konce. Prodíral se jím křížem krážem asi hodinu, až konečně div nespadl do jakési strže, která se dolů rozšiřovala.
Trochu se jasnilo. N a travách se třpytila rosa a zavřené květy se podobaly klubíčkům visícím na dolním konci hvězdných paprsků. Dokola
stál zasmušilý les, záhadný les, les hrozivý jako loupežník s kloboukem
vtlačeným hluboko do obličeje. Sedlák stanul a díval se na stromy
jako vyjeven. »Jak jsem si to jenom mohl poplést! Vždyť to je přece
Homolova louka, a ta je na opačné straně vesnice.« A měl pravdu.
T o ž se obrátil a šel zpátky. Za několik minut měl přijít na dolní cestu,
ale po několika krocích uslyšel vedle sebe šum vody. Byl to Lipinský
potok. Zaklel a utíkal nahoru. Tiše nad ním přeletěl noční pták, kdesi
zamňoukal kulich a v dálce se ozval vřesk zajíce přepadeného dravcem
ve spánku. Vedle v houštině hnil hřib. Znovu kráčel pod vysokými
stromy, které najednou jako by začaly oživovat a vztahovat po něm své
větve. » T o nic, to mne matou jen nočnice,« utěšoval se sedlák a přejel
si dlaní čelo. Popošel ještě několik kroků, ale tu najednou, tak co by
dohodil suchou větvičkou, se před ním otevřela země a nesčíslně plamenů vyšlehlo až k vrcholkům stromů. Kolem bylo všechno rudě ozářeno a v té záři stromy, větve, listí a pně dostávaly nejroztodivnější
podoby, které se na něho šklebily a dělaly všelijaké posunky. V obličeji cítil nesnesitelný žár. N a čele mu vyrážely potůčky potu a zuby mu
cvakaly zimnicí. Ještě zahlédl, jak množství šklebících se potvor vyskočilo z otevřené země, mávalo dlouhými kyji a ukazovalo tam, kde stál,
a potom s velikým křikem se vrhly ty obludy na něho.
Ještě vykřikl strašným hlasem jméno Boží a svalil se z té hrůzy jako
mrtvý k zemi. Probudil se až po východu slunce pod Zaječím vrchem
u Žebrákova.
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»Pro Krista Pána, jak to vypadáš!« zděsila se ho selka, když se
vrátil domů. Šaty měl samý cár a nohy za sebou sotva vlekl. Vlasy mu
za tu noc zbělely jako mléko a nikdo z něho nedostal ani slova. Ulehl
a teprve druhého dne se od něho po kouscích dověděli to, co jsem
vám vyprávěla. Pořád jen vykládal o tom, že stál na samém okraji
pekla a o hrůzách, které tam viděl. Zavolali kněze a třetího dne ten
sedlák umřel.
Teta Kateřina se odmlčela. Zvenčí bylo slyšet zvuk ponocného
píšťaly. Hodiny ukazovaly jedenáctou. Píšťala zněla jasně a vesele, jako
by vábila duše k rozletu. Sníh přestal padat a její zvuky tančily po bílých střechách jako nohy andělů. T o duše ponocného se radovala neutlumitelnou a nezemskou radostí. Pískal a svolával všechny chalupy,
jako by je zval na jakousi tajemnou cestu. A kolem všude svítil sníh,
jako by byl poprášen úlomky hvězd.
»Což, našemu ponocnému je vždy veselo. Píská a pořád se usmívá,
jako by se mu nevím jak vedlo,« prohodil někdo, kdo už nemohl snésti
mlčení ostatních.
» A nikdy si na nic nestěžuje. Se vším je spokojen a každému rád
vyhoví.«
» A zvláště rád má děti,« dodala jedna mladá selka, která mu svěřovala o žních do opatrování své děti. »Ani kuřeti by neublížil, a ti
malí se po něm jen třesou.«
» U ž je mu přes osmdesát a pořád slouží lidem. A na obci si vyprosil, že mu to ponocnictví musí nechat až do smrti. Jednou ráno ho najdeme, jak mrtev stojí opřen tam o kmen toho starého javoru, pod
kterým vždycky postává a hledí do kraje a k horám. Jako by odtamtud
očekával nějaké znamení,« dodal hospodář.
»Nikoho tady nemá, ani blízkých příbuzných ani bratra ani sestry,
ale jako by měl za příbuzenstvo celou vesnici. Každý ho rád vidí, každý
by ho rád vzal pod střechu, neboť jeho přítomnost jako by přitahovala
požehnání. Ale on jeden den pobude zde a druhého dne už je zas
jinde.«
»Říká se, že je to Okřešův syn.«
»Něco jsme o tom slyšeli, ale nikdo z nás pořádně neví, jak to
s ním vlastně bylo.«
A všichni upřeli oči k tetě Kateřině. T a se ostatně nedala pobízet
a dokončila svůj příběh.
»Když sedlák umřel, vdova prodala statek a odstěhovala se ze vsi.
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Zjistilo se, že Okřeš byl nejbohatším sedlákem v dědině. Všechno to
po něm koupil strýc Pazuch, také už dávno nebožtík, který starou chalupu zboural a postavil vedle ní pro svého druhého syna nové stavení.
Stejně to bylo na spadnutí, Okřešovi bylo líto peněz na opravy, a nikdo tam po tom muži, který byl v pekle, jak říkali, nechtěl bydlet. Za
nakolik let někdo přinesl zprávu, že vdova po tom sedlákovi je už
také na pravdě Boží. O jejích dětech nebylo slyšet nic. Roky ubíhaly,
lidé umírali a rodili se, ale pamětníků té příhody ubývalo. Uběhlo několik desítek let, a tu jednoho dne přišel do vesnice stařec, mohlo
mu být už hodně přes šedesát. Přišel pěšky a všechno své jmění
nesl na ruce v uzlíčku. Zastavil se u mého otce, který právě toho roku
odcházel na výměnek, a ukázalo se, že je to jeho kamarád z dětství,
Okřešův Jeník. Jeho sourozenci pomřeli a on, když rozdal všecko, co
měl a podědil, a bylo toho nemálo, vrátil se tam, kde prožil své dětství
a kde byl pohřben jeho otec. Od té doby tu žije mezi námi opravdu
tak jako ptactvo nebeské. J e živ jen z toho, co dostane, a co mu zbude,
ihned rozdá žebrákům stejně chudým, jako je on sám. Jeho táta, který
měl všeho hojnost, byl nenáviděn celou vesnicí pro svou lakotu, a on
nemá nic, a přece je všemi milován. Otec říkával, že je podoben tomu
žebrákovi, kterého Okřeš tehdy vyhnal ze dvora a kterému malý Jeník
přinesl pod javor mléko a skrojek chleba. Ale o tom jsem vám už vyprávěla.«
Teta Kateřina skončila. N a stole před besednicemi se kupily hromady draného peří, které svítilo v záři lamp jako čerstvě napadaný
sníh. Děti seděly tiše v koutě jizby a viděly starého ponocného Jana,
jak stojí pod javorem na konci dědiny a rozmlouvá s hvězdami těmi
krásnými zvuky, které vyluzuje na svou píšťalu, a jak v jeho očích se
odráží plno záře jasné zimní noci.
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Eduard Bagrickij
THYL

ULENSPIEGEL

Je jasné jarní ráno. Samoten
jdu ulicí a hledím po střechách.
V očích se dělají mi mžitky ze slunce
a hlava se mi točí jako opilá.
Čmoud v chůzi vdechuji a vzpomínám
na toho tuláka, jenž, jako já
teď, ulicemi Antverp vláčel se.
Vše umějící chlap a nevědoucí nic,
ten rytíř bez kordu a oráč bez pluhu,
snad, jako já teď, vděčně vdechoval
čmoud z dveří krčem vycházející
a možná, že ho dráždila jak mne
uzená kýta a že hladově jak já
jen hustou slinu polykal.
Ten slunečný a sladký jarní den!
Jak matka něžnou dlaní rozvíval
mi vítr rozcuchané kučery.
A možná, že můj poutník veselý,
o dveře opíraje se, jak já
pěl slova písně ještě neznámé...
Co na tom! Nechť jen třebas tuláctví
a darmošlapství je mým údělem,
nechť stávám u kuchyní hladový
vdechuje vůni z cizí hostiny,
můj oděv nechť se v hadry roztrhá
a obuv rozedere na cestách,
nechť zapomenu písně skládati.
Co na tom! Po tak mnohém toužívám...
Nechť jak ten tulák projdu celou zem
Řád VIL lo.
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a na své pouti jako skřivánek
nechí u každičkých dveří zazpívám
a jako odpověď nechí uslyším
hlas kohouta!
Jak pěvec bez loutny, jak voják bez zbraně
dny příští čekám jako poháry,
jež naplňuje med a mléko po okraj.
Když potom na mne přijde únava
a tvrdě usou spánkem smrtelným,
nechí na náhrobní kámen vyryt je
můj erb: v něm těžká jasanová hul,
pták, klobouk se širokou střechou
a pod tím napsáno: »Zde odpočívá
poutník, jenž plakat neuměl.«

DŮM
Nechí proto jen, že můj dum jako plamen svíce
je otřásán, když začne větrů hra,
že zbytkem slanečkové kostry stará borovice
se o rám okna otírá,
že bzučí samovar a věci prozpěvují,
že ticho ženou zavání
a nad postelí vlní se a plují
obláčky dětských snů a bezstarostných dní,
přec bych chtěl překročit práh známý
a vyjít do křovisek podob zvířecích,
kde chladný vítr, chrastě snopem slámy,
strhává rzivé listí s nich,
kde prudce bije deší (jak tváře ledovatí!),
kde suchá tráva kývá se na stéblech zlomených,
kde slyšet skřipot sojky, kde se v dálce tratí
hlas husích hejn s luk dávno skosených,

kde v noci všechno jako stíny
se sune k očím mým:
kůl v poli zapomenutý, keř ostružiní
i ohně polních nocležníků dým
i mlha bažinaté pěšiny, kde není slyšet kroků...
A najednou - jak někdo dlaní tvář by přejel ti ucítíš syté vlhko řeky valící se v klidném toku
a na nebi tah hejna labutí.
Nechť proto jen, že jako řada dědů
borovic trupy v cestě stojí mi,
nechť proto jen, že oloněckou hvězdu
nesnáším v noci zářit z tmy, přec bych chtěl překročit práh známý
(Jdi z cesty, borovice! Neuhnu!)
a vejít do domu se zelenými rámy,
do vůně nepomíjející,
do obláčku chlapeckého snu.

VERŠE O SLAVÍKU A BÁSNÍKOVI
Láska k slavíkům je moje povolání,
jako ptáčník rozmanité jejich druhy znám.
Za slavičí tlukot bez váhání
píseň kukačky i pušku dám.
- Haló! Pane! Hej!
Chceš koupit? Červenou mi dej
a klec i s ptákem bude tvá.
Co, to je hlásek! A doma ti pták ještě jinak zazpívá!
Ze slunce a světla točí se mi hlava. Zas je máj.
Moskva domy, kostely mne obklopuje.
S klecí v ruce čekám na tramvaj,
co slunce nad hlavou mi pluje.
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Jsme dva:
já - tulák a ty,
okatý ptáku, zvěstovateli léta.
S tebou jsem koupil do své samoty
střemchu, půlnoc a lyriku Feta.
Z jarního slunce cítím v očích drobení,
světlo stéká po sklech, klouzá do výmolů.
Kolem nás tramvaje v zrcadlovém lesku tabulí a zvonění
projíždějí nahoru a dolů.
Jsme dva.
Naše tramvaj dosud nepřijela.
Je poledne a země leží teplem zmalátnělá.
Zeleným kožíškem pokrylo se křoví.
Jsme dva a nemáme kam jít.
Tráva je teplá a vzduch je jako malinový.
Slunce na své cestě všemu chce dát žít.
Kam vykročit?
Kde jen ty, ptáku, zapěješ
a kde já rozliji své rýmy?
Náš zpěv byl dán do volného prodeje:
kup, jak chceš - v malém či ve velkém jen zaplať stříbrnými.
Tvůj hlas již jezera a kopce nerozezvučí
a v keřích nezazní.
V penězích, jak všechny jiné věci,
je oceněn tvůj tlukot,
jenž měl zní ti z podmoskevských křovin.
Křič jen pod zeleným kouskem kalika,
jako hlučím já a chřadnu v listech novin.
1926
Přeložil Jaroslav Teichmann
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Hermann

Claudius

PŮLNOC
Bůh to je věčná velikost,
Bůh to je věčná moc.
Svou cítím ubohost,
když vzchází hvězdná noc.

A s hlavou k výšinám
se dívám dál a dále,
jak krok by mířil tam,
k té boží katedrále.

Se svého lůžka vstanu
a k oknu kráčím blíž.
A stojím tu a k Pánu
se z hloubi modlím již.

A zaklepám už asi
na dveře, plný vin,
bez pláště, prostovlasý,
já marnotratný syn.
Přeložil Jan Pilař

Jan V i l i k o v s k ý
SLOH

TKADLEČKA

Hlavní cena Tkadlečka spočívá v jeho hodnotách jazykových a slohových. T o je souhlasný názor všech badatelů, kteří se jím zabývali,
a také dojem čtenáře vyzní sotva jinak. Je to ostatně jediné staročeské
prozaické dílo, jehož autorovi šlo především o způsob vyjádření, nikoli
o to, co říká.
Pro osvětlení slohových vlastností skladby uvedeme nejprve ukázku překladu, typického pro dílo. Výrok Anime morbus est impossibilia cupere, jej ž Tkadleček přičítá
Talesovi, Burlaeus však Biantovi, jest přetlumočen takto (120): »Nemoc duse a všeho
vnitřnieho úmyslu lidského nenie jiné, nežli žádati nepodobných věcí a těžkých a těch,
ješto člověk při nich ostati nemóž.« Podobně biblický citát (Prov. 22, 1) Melius est
nomen bonům quam divitiae multae je Široce rozveden (47): »Lepšie jest jméno dobré
a počestné nežli mnohé bohatstvie aneb nežli poklad aneb kamenie drahé a masti vonné.« A posléze obsáhlejší výčet »Hic Thaies fertur dixisse: Horum trium causa gracias
ago fortune: primo quidem quod homo factus sum et non bestia, deinde quod masculus
et non femina, tercio qoud Grecus et non barbarus« převádí Tkadleček (95) : Děkuji
Ščestí ze tří najvětších daróv, jenž mě jimi obdařilo. První dar od Ščestie mám, že jsem
člověk a ne hovado, že viem, co má býti a nebyti podlé lidského rozumu. Z druhého

133

daru děkuji Scestí, že jsem muž a ne zena, z třetieho daru dekuji, že jsem literát učený
a ne laik ani člověk hlúpý.

V e všech těchto případech pozorujeme, jak autor některé členy větné reprodukuje nikoli jedním, nýbrž dvěma, případně i třemi odpovídajícími výrazy českými; vkládá vysvětlující vsuvky (daróv, jenž mé
jimi obdařilo, že viem, co má býti...) a nevyhýbá se ani opakování frází
(z druhého daru dekuji Ščestí), ne pro větší zřetelnost a jasnost výrazovou, nýbrž z ohledu na stavbu větnou; doplněk (morbus) mění
v podmět. Ž e mu skutečně nešlo o myšlenkovou a výrazovou zřetelnost, ukazují názorně zejména prvé dva příklady, kde stručnější znění
latinské jest nesporně jasnější, nevyhovovalo však zřejmě Tkadlečkově
představě správného slohu, který musí býti především bohatý a plný.
Toto konstatování platí o celém díle. Shoduje se to ostatně i s věcným
postupem autorovým, jenž neváhá, jak jsme viděli, při téže věci podati
několik různých výkladů, i když toho věc sama nijak nevyžaduje. Stejná snaha o plnost výrazu charakterisuje i místa, přejatá z Ackermanna;
ani tu se autor nespokojuje slohem své předlohy, nýbrž obohacuje
výraz zejména vkládáním interpretujících synonym. Tak mohl vzniknouti dojem, jako by Tkadleček vynikal proti Ackermannovi větším lexikálním bohatstvím. Dojem tento však není správný, jak ukazuje
prostá konfrontace slovního bohatství obou skladeb: Tkadleček, čtyřikrát delší než Ackermann, má jen dvakrát větší slovní zásobu než
německé dílo. I když jest jisto, že se počet slov nezvětšuje úměrně
s rozsahem skladby, vyplývá ze srovnání aspoň tolik, že při Tkadlečkovi nelze mluviti o zvlášť bohatém slovníku. Jednotlivá slova, zejména adjektiva, a slovní spojení se ustavičně vracejí, takže bychom mohli
do jisté míry mluviti o variacích téže myšlenky nebo námětu, znovu
a znovu se vracejících. Jen snahou o výrazovou plnost (nikoli pojmovou zřetelnost) třeba vysvětlovat! dvojčlenná a trojčlenná spojení, tak
příznačná pro sloh Tkadlečka.
Objasnění nových slohových znaků díla třeba hledati v předpisech
středověkých latinských poetik a rétorik. Galjredus de Viriosalvo praví
ve své Nové poetice, jež byla v Čechách nejznámější učebnicí »poetického« slohu (verš 1761-3): »dictio quae sonát una Est quasi mater
hyle, res rudis et sine forma; Des illi sociam: dabit haec adiectio
f o r m á m « : užiješ-li jediného výrazu, jest to jako prvotní, neztvárněná
látka; připoj k němu druhý, a toto připojení dá mu tvar. Podrobněji
vysvětluje Galfred tento předpis v dalších verších svého díla a zejména v prozaickém »Poučení o umění veršovnickém« (Faral 293-303).
Ukazuje tu, jak třeba určovati - užívá sám výrazu determinovali - vlast-
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ní jméno nepřímým pádem, adjektivem nebo slovesem, substantivum
slovesem, adjektivem nebo nepřímým pádem, adjektivum pádem nepřímým nebo předložkovým, sloveso adverbiem nebo pádem. Hlavní
jeho zásada jest, že k ozdobnému vyjádření nestačí opatřiti určované
slovo jediným výrazem určujícím, nýbrž je třeba nejméně dvou. Tento
předpis byl nepochybně rozhodující pro stylistické utváření Tkadlečka; bylo by se však možno tázati, do jaké míry při tom spolupůsobil
sám námět díla, neboť Galfred poznamenává, že se nejvhodněji užívá
této ozdoby při chvále a tupení. Rovněž bude třeba vyšetřiti podrobněji, do jaké míry užívání různých rétorických figur v Tkadlečkovi
je podmíněno naukami školské rétoriky latinské. Galfredus na příklad
doporučuje v uvedené souvislosti, vyjádřiti totéž zároveň kladně i záporně, čímž lze vysvětlovati Tkadlečkova spojení jako »Ach, ne milé,
ale mrzuté Neščestie« ( 6 2 ) , nemilostiv a ukruten a pod.
Užívání dvojčlenných spojení a jmenovitě interpretujících synonym
nezavádí ovšem do naší prózy teprve Tkadleček. Setkáváme se s ním
již ve starších dílech, přeložených z latiny, jako jsou Knihy o sv. Jeronýmovi, některé modlitby milíčovského okruhu a zejména překlad
Bonaventurovy legendy o sv. Františku. Okolnost, že tu jde vesměs
o překlady, není bez významu; je v ní snad obsažen poukaz na školský původ tohoto zjevu - při výkladech textů, jež sloužily za učebnice,
jako jsou sekvenciáře a hymnáře, byl ustálený zvyk vysvětlovati jednotlivé výrazy odpovídajícími synonymy latinskými, a jeho odraz nacházíme i v českých glosách k takovým textům. Jest tedy zřejmo, že
zde autor Tkadlečka navazuje na ustálenou domácí tradici. Z a ilustraci
možno uvésti dosti názorný příklad: při výkladu o svobodných uměních charakterisuje autor (190) gramatiku jako »krunfešt a založenie
všie latinské řeči«. Protože Ackermann má na odpovídajícím místě
slova »gruntfeste aller guten rede«, pokládá se výraz Tkadlečkův za
přejetí německého slova s připojeným vysvětlujícím výrazem českým.
Ale spojení, jehož užívá Tkadleček, bylo patrně již ustálenou frází;
aspoň v legendě o sv. Františku je latinské fundamentum dvakrát přeloženo slovy základ a krumješt (vedle toho jednou toliko základ).
Bylo by tedy zbytečné odvozovati dvojčlenná spojení v Tkadlečkovi
z Ackermanna. Spojení trojčlenná jsou pak důsledkem snahy, doplniti
a obohatiti (aktualisovati) starší ustálené formule, na př. místo vuole
neb chtenie říci »jedna vuole, jedno chtěnie a jedno srdce« (137). Bude tedy nutno zkoumati Tkadlečkův poměr k starší české literární a
poetické dikci, jako to pro Ackermanna provedl Hübner.
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Výčet umění, jehož jsme se právě dotkli, jest zajímavý pro posouzení slohu skladby
i jinak. Věcně se shoduje s Ackermannern, slohově se vsak od něho liší velmi značně.
Jan ze Šitboře tu má indikativní věty, v nichž je charakteristika každého umění vyjádřena aposicí, a při prvých osmi se opakuje sloveso hilf et da nicht. Tkadleček charakteristiku klade do věty relativní, úvod ke každému odstavci tvoří však imperativ:
Všimni si, pohled a pod. Při těchto výzvách usiluje pak autor o co největší výrazovou
rozmanitost, vyhýbá se co možná opakování. Potřeboval k tomu ovsem velké množství
synonymních výrazů; třeba přiznati, že se mu jeho snaha celkem dobře dařila, což zasluhuje tím většího uznání, že všech vět jest neméně než dvacet. Slovesa, jichž užívá,
jsou: Znamenaj ... znamenaj ... poslúchaj ... šetři pilné .. . hlediž, ztěž se, slyš pilné,
pomysl, snábdi , snažné, shlédaj, zkus, pokus se, zvéz, otéz se na to, zeptaj se, nauč se
znáti, dojdi toho učenie, přeslyš, hni sebú a ztéz se, dotéz se také potom.

S touto snahou o pestrý výraz zajímavě kontrastuje dosti často se
vyskytující opakování téhož slova nebo slov, utvořených z téhož kořene, v téže větě, na příklad (181) : dokad svobodna jest, svobodné
svobodnému vieru drží, a když zavázána jest, zavázané zavázanému
vieru drží; (177) mistr mój to rozumem svým osvietil a na rozumná
cestu navedl, jížto rozuměti netolik mohu; (74) milý s milú v jedné
vuoli mile přebývá. V podobných případech nesmíme viděti slohovou
neobratnost, nýbrž úmysl, a uváděti ji v souvislost s rétorickými figurami jako annominatio anebo snad spíše s chtěnou monotonií jako
stylistickým prostředkem, které užívá na př. sv. Augustin. Z jiné duchovní prózy, po případě i z kázání, pochází nepochybně i refrénovité
opakování vět nebo slov, jako trojnásobné opakování věty Žalujeí a
pravíš, žes ji ztratil (180-81), k níž je po každé připojen odstavec, dokazující opak; slova to zlé Neštestie vracejí se znovu a znovu, hlavně
na koncích a na počátku vět, v modlitbě Tkadlečkově k Bohu ( 1 4 7 ) ;
opakující se slova rozčleňují větu: »...že by to býti nemělo, by ty, jsa
člověk Bohem stvořený, mnohým dobrým smyslem obdařen, i chtěl se
zavésti sám pro takéhozto stvořeného člověka, jenž od téhož Boha
stvořen jako ty, nic od většieho, by ty se zavésti chtěl pro takéhožto
minutého človéka, jenž z téj hlíny jakož i ty jest, z ničehož stvořen,
by ty se chtěl tak dalece zapomenúti pro takéhožto človeka, z jehožto
pokolenie...« (53). Z citovaných ukázek jest zajímavá zejména poslední, protože ukazuje, jak se Tkadleček vyhýbá přesné a dokonalé symetričnosti větných částí, jež v běžném slohu kazatelském přirozeně vedla
k rýmované próze. Jen výjimečně nacházíme věty druhu »Málo sobě
vážíš naše naučenie, málo, téměř nic tobě vděk nenie naše dobré zpravenie« ( 1 7 7 ) , jež by plně uspokojily dobré starší spisovatele, jako byl
autor Passionálu nebo Štítný. Autor Tkadlečka však podobné útvary,
když se mu takřka nehledány dostaví, rozrušuje aspoň přidáním bliž-
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šího určení: »Kterak sem já tak náramně a převelice tvú milost rozhněval, žes mě z své kázni a z svých rukú jinam poddal - v kázen toho
neješitného Neščestie! (62). Nutným důsledkem takového počínání
jest, že i tam, kde užívá stejných útvarů jako starší naši spisovatelé,
hodnotíme je v Tkadlečkovi jinak; nepociťujeme na př. rým v krátkých kolech končících infinitivy »šaty na sobě trhati, hněvy sebú
o zemi bíti, na tě plvati, tobě cíbky dávati...« atd. (112; srovnej i závěr
prvé kapitoly, str. 11: rukama vinutýma, očima plačtivýma...). V takových případech projevuje se jasně slohové úsilí autora, nespokojeného
s dosavadní praxí, a snažícího se uskutečniti nový ideál, při jehož utváření měla největší vliv soudobá latinská rétorika. Jí nutno vysvětlovati
také velkou pozornost, věnovanou zvukovým hodnotám jazyka, na niž
posledně s takovým porozuměním poukázal Pujman; citovaný již mistr
Tibinus ve svých pojednáních zřetel eufonický značně zdůrazňuje. Bude-li možno rétorickými naukami vyložiti také autorovo stanovisko
k prozaickému rytmu, není jisto; jeho praxe není zcela jasná. Při jejím
zkoumání nesmí se přehlížeti, že autor dává najevo odpor vůči nápadné symetrii i v rozvrhu látky, jak vidno na př. z nerovnoměrného
traktování pěti ctností Adliččiných (str. 87-90; o dobrotě jediná věta,
o moudrosti čtyři, o šlechetnosti čtrnáct, atd.; s jedinou výjimkou nový
odstavec se vždy začíná formulí nic se tomu nediv).
Bez prostudování Školské rétoriky nelze ostatně vyřesiti plně ani otázku lidových
složek v Tkadlečkovi. K nim počítá Hübner v Ackermannovi gradace typu, jejž v Tkadlečkovi představují věty, jako »aby poznal svrchnie dobré a poznaje miloval a miluje
toho byl mocen a to osedl a oseda toho požíval na věky« (118) nebo »i upadne v neposlušnost, z neposlušnosti v zhrdánie všelikakého tresktánie, z zhrdánie tresktánie v zapeklitost zlosti, z zapeklitosti v uoslepenie všeho zlého, ze všeho zlého na věčné zatracenie« (201). Podobné zjevy nacházíme sice i ve středověké národní poesii (Již
ptáčkové vzhuoru vstali, vzhuoru vstávše zazpívali, zazpievavše...),
ale stejně v rétorice. Tak v milostných listech, nepříliš vzdálených Tibinovi, jsou doklady obou těchto
tvarů: O cupido venerea, cur me cepisti, me captum afflixisti, afflictum cruciasti, cruciatum variis dolorum generibus honerasti? A dále: Ne dolor adauctus corporis inducat
egritudinem, egritudo deficienciam, deficiencia vite corrosionem pariter atque ?norte?n.
Lze ostatně podotknouti, že i hromadění synonym, jmenovitě pak dvojčlenná spojení,
považují se někdy za znak lidové řeči.

Žalobce-písař je v skladbě představen jako tkadlec a obraz se tak
vžil, že dal jméno celému dílu a docela mohl být pokládán za jméno
autorovo. Milá má jméno Perníkářka, rovněž jen obrazné, jinak se
o ní praví, že byla topičkou na dvoře, což však též nelze bráti doslovně (str. 23: pec jest skrytě mnohým tajnú milostí pálila). N a samém
konci díla podotýká Neštěstí (201) : »však vieme..., že jiné miniš nežli
jmenuješ«. Bezprostředně před tím radí Tkadlečkovi, aby děkoval
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Bohu, že ho zbavil milé. Vztahují se uvedená slova na ni a naznačují,
že její postava je vůbec míněna alegoricky? T o je dosti pravděpodobné, ač celá řada věcí tomu zdánlivě odporuje, zejména okolnost, že
chvála milé je stylisována zcela jako o skutečné dívce, a důkaz, že
láska Tkadlečkova jest láska pohlavní. Proti tomu však lze namítnouti, že i tyto partie jsou nezbytnou součástí díla, měla-li alegorie
býti důsledně provedena. K tomu přistupuje, že také Neštěstí samo
má podobu značně proměnlivou a jeví se na konci jinak než na začátku; tato proměnlivost vyplývá z postupného rozšiřování tématického. Častěji se mluví o spolku Neštěstí se Smrtí, jež bývá symbolisována lvem. Jest však míněna také Smrt, když Tkadleček ve vysvětlení,
proč nemůže mluviti zcela otevřeně, praví: »...toběť se dostává téj...,
ještoť veliký diel světa pod sebú má a viece čaká, a ta jest mnohých
lidí i méj země koruna světská, svrchnie a mocná paní a vladařka
mnoho dobrého i mne samého«? (112). Tyto jinotajné náznaky dráždí
ovšem naši zvědavost; ale musíme si býti vědomi, že při výkladu alegorické skladby, jak praví kdesi Croce, nelze dospěti bezpečného výsledku, nedal-li nám autor sám klíč k svému dílu. Literární hodnota
skladby by se nijak nezvětšila, i kdyby se podařilo určitě dokázati, že
autor svou Adličkou myslil vlastně světskou moudrost nebo něco
jiného.

Jan S t r a k o š
ŽIVÉ

SVĚDECTVÍ
Aniž křičte, že vám stavbu bořím. K. H. Mácha.

Význam Kalistova souboru barokní poesie českých písmáků stol.
XVII.-XVIII., nazvaného Truhlice písní, je mnohem větší, než se zdá,
i než se u nás hodnotí. Po Vašicovýdi edicích barokní poesie a prózy
přináší Kalistův soubor další významný a dnes nedosti ještě oceněný
příspěvek k osvětlení oné epochy, která zvykle bývá přezdívána dobou
temna a o níž se ještě donedávna svorně bájilo ve všech literárních
příručkách, že je bez slovesné kultury, která by stála za zmínku. Vašicovými edicemi byl učiněn do tohoto mythu positivisticko-protestantského první závažný průlom, takže i Arne Novák ve svých Přehledných dějinách, v nichž jinak neskrblí chválou na osvícenství a chladnou
odměřeností k údobí baroka, uznal za vhodné vsunouti z opatrnosti -
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ve skutečnosti také z nedostatku potřebného studia - mezi vlastní barokní epochu a osvícenské intermezzo výklad o tak zv. prostonárodní
a lidové poesii, která má býti dokladem o nepřetržitosti tradice českého
slovesného umění. Netvrdím, že tento výklad není správný, ale vytýkám mu nedostatek odvahy a statečností přiznati se k nesmírnému podílu barokní tvůrčí potence, jak se projevila nejen v poesii prostonárodní a lidové, ale i duchovní a neposledně i písmácké. T u třeba zdůrazniti, že nejen Arne Novák, ale téměř všichni naši literární historikové zhola neporozuměli tvorbě barokní, a to také z toho důvodu, že
naše literárně historické badání vinou positivistických hesel hledalo
v tvorbě jen ideje a ideologie, zatím co otázka formy a stylu je nejen
nezajímala, ale ani zajímati nechtěla.
Dr. Kalista přichází se svým souborem právě včas. Dokumentárně
dokazuje, že nejen tak zv. prostonárodní a lidová poesie, ale i umělá
poesie písmáků je stejně dílem barokního údobí, jako poesie duchovní.
T í m se Novákovu nesmělému pokusu s prostonárodní a lidovou poesií,
jímž se sotva jen naznačuje sourodost s barokní tvorbou, dostává průkazného zacílení v sám životný střed barokní tvůrčí potence.
Nuže, z Kalistova souboru vyplývá trojí důležité poznání. 1. Ukázky poesie písmácké Lukáíe a Jiřího Volných, jakož i Frantiíka Jana
Vaváka nejsou nějakou výjimečnou raritou, nýbrž velmi rozšířeným typem písmáckého veršování, jaké bylo obvyklé v barokním
údobí. Přimyslíme-li si k tomu hudební, malířský a lidově stavitelský
folklor barokních městeček a vsí a k tomu samozřejmě dramatickou
poesii lidových her vánočních a velikonočních i jiných, na př. pohádkových, nabýváme přesvědčení o tom, že všechna ta lidová tvořivost,
vzbuzená barokní ideologií, barokním živým povědomím o moci krásy
slova, hudby a gesta, je jedním z nejpožehnanějších odkazů barokní
epochy. Jak zatroleně nepříjemné pro protestanty a positivisty! Vždyť
je to katolický barok, který staví základy novočeské poesie, a to nejen
mocí své imaginace, ale i hudební a rytmickou stavbou české věty, českého verše.
2. Nedivno tedy, že stylová kultura i této lidové a uměle písmácké
poesie je tou měrou pozoruhodná, že daleko zastiňuje to, co chlubně
bylo označeno názvem počátků novočeské poesie takových Thámů,
Krameriů, Puchmírů, Nejedlých a Bůh ví kterých ještě osvícenských
veršovců. Tvrdím, že se písmácká poesie Volných a Vaváka, tak bezprostřední a nehledaná, vyjímá vedle prkenných a zřejmě pracných pokusů osvícenských veršovců jako lidový nápěv vedle nepodařeného
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skřeku. Nikoli barokní tvořivost, ale osvícenské mudrosloví je nejen
bez stopy po nějaké básnické technice, ale vůbec bez jiskřičky skutečného posvěcení tvůrčího a básnického! Ovšemže nás nikterak nenapadá přeceňovati plody písmácké poesie barokní, ale v protivě k tomu,
co se ještě považuje za počátky novočeské poesie, musíme naopak
zdůrazniti vysoký potenciál básnické kultury těch spontánních projevů
písmáckých. Právě ta jejich nechtěnost, ta spontánnost, která nezamýšlí
vědomě básnickou účinnost, tedy hodnoty estetické, i když je tvoří, je
tuším nejjistější ochranou proti jakémukoli znehodnocování nebo podceňování vlastní básnické úrovně této tvorby.
3. J e nade vši pochybnost, jak tyto písmácké projevy prozrazují,
zřetelný vliv barokní duchovní písně, jak je známe nejen z kancionálů,
ale i z Bridela a jiných jesuitských básníků údobí barokního. Sledujme
řadu ukázek této písmácké poesie v její závislosti na barokní duchovní
písni:
Láskou velice
raněn jsem, od lásky,
kteráž přeprudce
všechny vnitřní svazky
v mém srdci jest roznítila.
(Jiná o lásce a milování Božím)
Nebs ty ta sladkost
nevypravitelná,
tys roštu hořkost
chladnou učinila...
(Jiná o lásce a milování Božím)
Co to působí než sama pýcha,
trupel hlíny, když tak dmýchá,
roucho mysle pozdvihuje,
čeho Bůh neoblibuje.
Jaký blesk a rozkoš všudy
tvá štěpnice mít má tudy,
kde zvučné struny hrají!
kde vojska andělů svatých,
v počtu množství nepojatých
haleluja zpívají!
Ó, bych, Bože můj, před oním (onem)
již stál tvým tak slavným trůnem,
maje v rukou své palmy!
Jak bych jméno tvé s jinými
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slavil duchy přečistými
nevyčtenými žalmy!
Než i dokud to jho těla
duše ještě bude měla,
nechci mlčeti stále,
ale radši srdce svého
nakloním času každého
k tvé svaté cti a chvále.
Nechť duch tvůj má místo ve mně,
ach, učiň strom dobrý ze mne,
nechť vzrůstám tobe vděčně!
Popřejž, ať jsem tvé zahrádky
kvítek a Štípek přesladký
ke cti tvé slávy věčné!
Vyvol mne za milý ráj svůj,
nechť se tělo mé i duch můj
až do smrti zelená!
Odtud bude nejinému
Čest, než jen tobě samému
na věky nezměněná.
(Píseň času jarního)
Ej, Bože milý, jáť v tvou ochranu,
laskavému pánu,
odevzdávám každé chvíle
duši manželky mé milé,
mne potěš v mém stavu.
(Píseň kratochvilná)

(Mimochodem řečeno, osvícenští veršovci byli by při nejmenším
prohlášeni za geniální iniciátory novočeské poesie, kdyby aspoň tohle
dovedli! Positivistická literární historie bude v koncích, až jí objevování baroka předloží další kusy takové kabinetní poesie. Nic jí nepomůže ani snižování baroka marnými smiřovačkami s Jiráskem a stejně
tak s trapnými kombinacemi názorů Eugenia d'Ors! Jednou i ona bude
musit rozjímati o tom, co je to česká barokní věta a verš, a to bez pomůcek realisticko-positivistických, croceovských a jiných násilností, které pro náš český případ jsou bezcenné, protože u nás má barok mnohem základnější funkci stavebnou než kdekoli jinde, a to nejen pro
české obrození politické, ale mnohem více ještě pro kodifikaci toho,
co dnes nazýváme lahodou české řeči a české poesie.)
Anebo sledujme několik ukázek líbeznosti české věty v této barokní
písmácké poesii, která tepe krásu českého slova, české hudby slovní,
českého rytmu s údivnou samozřejmostí, která byla neznáma do časů
Čelakovského, Erbena a Máchy:
»Jednoho času měsíce máje / všel jsem do háje. / - Řeka spanilá
pod lesem v louce. / - I vzhlédna na stranu tak jako maní / vidím znenadání / - Ó, slyš mne v mé žalosti, / milosrdný Bože / - Lásky své
uděl i mně / a milosti / - Pojď, srdce mé, patř vesele - Květ překrásné
líbeznosti - Mistr z pekla spíš než z ráje. - N a krásu toho stromu patříce Bylo by až zbytečno zdůrazniti při těchto písmáckých projevech
bohatství rytmických schémat, k nimž vedla duchovní píseň barokní,
tak plodná básnickou dynamikou nejen v struktuře obrazové a hudební, ale i rytmické. Z a upozornění však stojí připomenouti nevšední
vynalézavost v tvoření rýmů a assonancí. Ostatně tento komposiční
prvek souvisí s barokním smyslem pro dynamiku tvarové a hudební
struktury verše. A tu třeba říci, že barokní písmák se nespokojuje s rýmem anebo assonancí jen tak běžnou. Vyhýbá se dost úzkostlivě zvláště v nejlepších číslech - běžnému typu: láska - páska, o který
ztroskotává na př. veršovec osvícenský. Uvádím namátkou několik
příkladů rýmů, kde nevšední barvitost zvuku je diskrétně tlumena
oscilací mezi tvary jmennými a slovesnými nebo příslovci. T u pak pozorujeme, že i podstatná jména nerýmují se ve své statické podobě,
na př. v prostém pádě, nýbrž zhusta v pádě předložkovém:
Podstatná jména se rýmují se slovesy: pýcha - dmýchá; zase svou
chvíli - pláče a kvílí; jako na moři - maličko vzbouří; naděje - zle děje;
s chutí - nutí; lesem - kde jsem; sedlák má čest, / že nástroj jest / živností, zámků, vesnic, měst; Kristu budiž chvála / čest, moc vzdávána, /
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která se kdy dála, / od všeho stvoření / na nebi na zemi / neskonalá;
ctná slova, z nich radost vznikla - našly svého milovníka; na každou
stranu - sobě povstanu - vzdávám chválu Pánu; těla - měla; časy - hasí;
strojí - k boji; do kteréž lijí - plno pomyjí. Ale podstatné jméno rýmuje
se i s doplňkovým slovesným tvarem: nechť se kdo chce chlubí rodem, /
buď kdo veliké cti hoden; budiž chvála - moc vzdávána; mouřenín proměnín; ztracena - ramena.
Podstatná jména se rýmují s příslovci, se zájmeny nebo s podstatnými jmény ve funkci příslovečné: ti páni od svých vrchností - mají
ročně služby dosti; nejraději - svou naději; od všeho stvoření / na nebi
na zemi; náš - čas; otci - nocí; stále - chvále; co prostřed obory - mně
jako navzdory; pyšná liška ven zevnitřka (vnitřní rým); dvě stě - cestě;
pláště - zvláště; mládenci - na věnci; buď kněz, neb pán, / jen hledí
k nám.
Podstatná jména se rýmují s přídavnými: chvíle - milé; té almužny/
pro lid nuzný / z naší těžké práce plužní; v Káni - s námi - hodování;
dnem i nocí - všemohoucí; to věčné zboží - beránek Boží; zahrádky přesladký; hle, ovčička - dost prostičká (vnitřní rým); najde se i rým
mezi podstatným jménem a přídavným jménem stupňovaným: jsouc
v bahně hříchů po uši - dříve než dolehne tužší; již jasněji - hlasy znějí.
Sloveso se rýmuje s příslovcem: snadně - zchřadne; avšak přece /
jináč nechce / jen z sedláků živ být lehce; nebo sloveso se rýmuje
s přídavným jménem a zájmenem: buď jest mrtvý, / aneb živý, / všecko se jim dobře líbí; duši naší - nic nestraší. Rýmuje se i přídavné
jméno a zájmeno: Zůstaň a buď s námi - obkličuje tmavý; nebo sloveso s doplňkovým tvarem slovesným: jsou... poddáni - je prohání.
Všímal jsem si některých assonancí a došel jsem názoru, že některá
slova foneticky zněla jinak, než se tradičně psala. T u se patrně projevil
vliv lidové mluvy a tento prvek se tu uplatnil jako estetisující Činitel.
Něco podobného nacházíme v polské básnické technice. Uvedu aspoň
2 české příklady: do kteréž lijí - plno pomejí(y); mouřenín - proměněn (í).
T o tedy znamená, že barokní duchovní poesie vykonávala svůj hluboký a všestranný vliv na nejširší vrstvy, nejen náboženským a sociálním charakterem skladby, ale - a to je třeba zdůrazniti zvláště velmi
naléhavě - i vyvinutým estetickým cítěním, jak to prokazuje nejen výběr
slov a obrazů, ale i vlastní komposice, styl, jeho hudba a rytmus. Byl
to pravé ten vysoký styl barokní poesie duchovní, jenž vlivem chrámu
zasahoval do lidové tvorby a písmáckého básnění a udržoval tu živé
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povědomí bohaté tradice básnické kultury. Nebylo vinou této zachovalé kultury slovesné, že se neobrážela ve veršovnických počátcích tak
zv. novočeské školy básnické z údobí osvícenského, neboť bylo to
právě osvícenství, které se vědomě zřeklo - z odporu k barokní epoše * souvislosti s tradicí a úmyslně zrušilo svazky s tradiční poesií. Odtud
ta nedokrevnost osvícenského veňování, odtud ta prkennost reci, která
vzbuzuje dojem školáckého jakéhosi překladu, v němž se hroutí slova
i jejich významy, barva i zvuk a v neposlední fade rytmus. Musel přijíti
romantismus, který se obrátil přímo žíznivě k zachovalé tradici lidové,
písmácké i duchovní poesie barokní a tento romantismus to také byl,
který vědomým navazováním na lidovou tradici - ovíemze barokní,
neboí jiné tu nebylo - pojistil základy novoceského básnictví mocným
osvěžením z hlubokých zdrojň lidové tvořivosti, jak ji pripravil slovesný náš barok.
Trestuhodná zášť vůči barokní epoše (středoškolák ovšem papouškuje: doba temna) zanedbala vědomě a záměrně studium barokní poesie.
Tím se stalo, že dosud postrádáme výklad o stylovém podílu baroka
na romantické stavbě českého verše a české věty vůbec. Opravdu Čelakovský, Erben, Mácha, Havlíček, ale i Hálek a Sládek nevytřepali si
svou formu a svůj styl jen tak z rukávu, ani je nemohli přejmouti z cizích literatur, kde platí jiné zákony verše a věty. K d o by ještě chtěl
pochybovati o tom, že tito klasikové novočeské poesie vydobývali český verš a českou řeč básnickou z mocného doznívání barokního stylu,
jenž ještě ovládal až do osmdesátých let 19. stol. všechnu lidovou kulturu? Prostředí těch vsí a městeček, z nichž vyšli, hřála ještě oním
typickým půvabem mocné básnivosti, jak ji zachovali ve svých kresbách Aleš i Mánes, Němcová i Erben, Mácha i Sládek, Havlíček i Há~
, lek, půvabem, jenž má svou neotřesitelnou patinu barokní něhy a visionářství i s těmi podzemními hlasy, volajícími po křesťanské spravedlnosti v známé barokní antithesi: pán nepán před smrtí a Bohem!
Dnes už je zcela patrno, že novodobá česká poesie zrodila se z bohatých podnětů této domácí kultury barokní, jak žila hlavně ve své
lidové formě. Nebude daleko doba, kdy literární nezaujatá věda bude
objevovati ohlasy takového Čelakovského, Erbena, Máchy, Havlíčka,
Hálka i Sládka právě v této vrstvě české slovesné tradice barokní,
prodloužené hluboko do století devatenáctého. Vždyť sotva se nám
dostává prvního souboru písmácké poesie barokní, již tyto barokní resonance zaznívají filiačními kořeny daleko až k Čelakovskému, Erbenovi a dokonce až k Sládkovi. Několik citátů ukáže, že se tu nic nepřehání, ale naopak že tu vše vybízí k srovnávacím studiím stylu na-
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sich romantiků a těchto barokních lidových tvůrců. Tady si opravdu
teprve uvědomujeme, jak krása íeského slova, české metafory, české
věy, slovní hudby a jejího rytmického kadencování tkví svými kořeny
až tady, v této půdě nenáviděného baroka, a to navzdory všeem pštrosím historikům i theoretikům českého literárního vývoje.
Nuže, posuďte sami, kolik Čelakovského nebo Erbena nebo Hálka
a Sládka je třebas v této Písni, zaznamenané ve Vavákově básnickém
odkaze, jejž Dr. Kalista ve své velmi poučené předmluvě kriticky hodnotí:
Co se to tam, má nejmilejší,
v poli zelená,
co se to tam, mé milé srdečko,
v poli zelená ?
Zelená se, můj nejmilejší,
mého otce hrách,
jestli se líbí, můj nejmilejší,
pojď lusky trhat.
Nepůjdu já, má nejmilejší,
lusky trhati
a v tom hrachu, mé milé srdečko,
škodu dělati.
Nebudeme, má nejmilejší,
darmo čas mrhat,
vezmeš srpeček a já kosičku,
půjdem ho trhat.
Podrž ty mi, má nejmilejší,
koně vraného,
až já mu nažnu, mé milé srdečko,
ovsa zralého.
Jak jsem živa, můj nejmilejší,
koně se bojím,
tobě ho přeci, mé milé srdečko,
směle podržím.

N e b o ukázky písně: Když nevěstu od rodičů vezou:
Bůh vás žehnej, vy milčický pole,
nebudu žínávat
a trávu trhávat
na vrchu i dole.

144

Z jiné recense
Již mne vezou za hory, za lesy,
ach, kdož mne tam samou
smutnou, zarmoucenou
v zármutku potěší ?
Za horama, za tím černým lesem,
ach, tam musím bydlet,
nic nebudu vedet,
má matičko, kde jsem.
A já vyjdu, všudy se podívám,
uslyším-li jen hlas
anebo jestli zas
matičku uhlídám.
Neuhlídám ani neuslyším,
s kým já se tam smutná,
má matičko zlatá,
s kým se tam potěším ?
Má dceruško, vždyť jest Pán Bůh všude,
jenom se modlívej,
a pracuj a zpívej,
on te těšit bude.

A ješte několik drěbných citátů, při nichž musíme neodbytně mysliti na Erbena, Hálka a Sládka:
Mé srdce, můj nejmilejší,
dobře se nám povede chvíli nynější,
pantáta někde v hospodě pije,
panfmáma u kamen klubíčka vije.
Pojďte do domu tam do kuchyně,
já dobře opatřím a zavřu síně,
tam vás navštívím a půjdu s váma,
až zvím, co bude dělat panímáma.
(O jedné zchytralé panně)
Mnohý leží, mnohý sedí,
mnohý i poklady dědí,
avšak přece
jináč nechce
jen z sedláků živ být lehce.
(Pane, rač nám požehnati)

Řád VII. l i .
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Anebo Havlíček, Hálek a něco z Čelakovského dýchá na nás z takovýchto ukázek této písmácké barokní poesie:
Kdo si 2 prosta, moudře vede,
před pyšnými napřed jede.
Neb muzika v postní časy
jako voda oheň hasí.
Některá panna pěkné lahodí
a než se naděje, pytlem uhodí.
Vidíme ženy, jak se teď strojí,
rohaté co kozel k boji,
po turecku a po polsku,
po francouzsku, po bláznovsku.
Ode všech napořád
buď tobě chvála,
může ti děkovat,
byť byla malá,
ach, ach, nestydatý,
pravíš, vrabečku vrabčatý,
Káča i Anna.
Kdyby ovce vln nedaly,
neměl by měšťan pláště,
kloboučník by s dílem přestal,
soukeníci zvláště.
Nejen vlna v dobrém slouží,
slouží také kůže,
koho krutá zima souží,
ten povědít může.
Ovčička, když se rozhněvá,
v pěkném ženském kožíšku
Široký plac si udělá,
vystrčí na kraj lišku.
U večer, v poledne, z rána,
dá, ač dost malou částku,
to se spíš hodí pro pána
než pro obecní chásku.
Jak zaznějí muzikáři,
hned vzhůru mladí i staří,
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Bartoň (k) Káči, Jiřík k Maří
jdou s veselou tváří.
Ale sumou omneš, všichni,
i vyšší stavové
jsou fantazij ipoddáni,
masopust si je prohání.
Teď nový příklad máte, mládenci,
jestli se zableskne cetka na věnci,
nevěřte všemu, nedbejte na to,
všeliká věc se blýští a není zlato.
Též vy, chalupníci,
malí i velicí,
kteří koně máte,
dražej je prodáte,
víc o polovici.

Uvedl jsem nezvykle mnoho míst z písmácké poesie barokní. Ale
to jen proto, abych naléhavě upozornil na nevšední význam Kalistova
souboru. Přiznám se, že jsem již dávno nebyl tak slastně překvapen
starší poesií a k tomu ještě písmáckou, jako právě při četbě Kalistova
dlouho ještě nedoceněného souboru barokní poesie. Dr. Kalista zahajuje vlastně tímto souborem druhý průlom do vžitých předsudků o slovesném baroku. Dr. Vašica a Bitnar tento průlom zahájili objevem
barokní poesie duchovní. Proto tím více vítáme čin Kalistův, který
frontu slovesného baroka rozšiřuje o nové oblasti. Jeho zásvětný úvod
do barokní poesie písmácké, prozrazující nejen bohatou erudici historickou, jakou se literární historik málokdy může pochlubiti, ale i esteticky zvídavý ponor, ukazuje přesvědčivě, s jakou vážností pojímá Dr.
Kalista svůj úkol objevovatele zasutých hodnot českého baroka. Přáli
bychom si vřele, aby nám připravil ne jeden, ale celou řadu takových
souborů. Literární věda najde v nich vděčné pole pro své badání a česká
literární historie další vážný důvod k podstatným korekturám starých
positivistických nánosů.

147

Rudolf

Voříšek

SVĚT Ž I V Ý C H

BYTOSTÍ

Dvojí biologie
Jako ve všech vědách, projevil se mechanismus v X I X . století
i v biologii. Vykládal jednání živých bytostí jako výslednici vnějších
popudů, při čemž se samotná živoucí bytost jako subjekt nijak sama
ze sebe neprojevovala. Darwinismus je pro toto nazírání zvlášť typický;
podle něho se organismus vyvíjí přizpůsobováním svému okolí. Mechanismus se - jak známo - přenášel i na duchovní oblast: Taine je dokladem, jak lze literární a umělecké dílo vykládat (ovšem nesprávně)
jen z okolí, ze situace a z doby, aniž se při tom přihlíží k tvořivé mohutnosti umělce a básníka. Proti onomu mechanistickému bloudění
v oblasti, která naprosto nesnáší takovéto nazírací kategorie, uplatňované s důsledností přímo šílenou, postavili se na počátku našeho století biologové, kteří pochopili hlubokou pochybenost takto podávaného výkladu podstaty živých bytostí a nacházeli znovu oprávněnost
pojmů aristotelovské filosofie živých organismů, tedy pojmů entelechie
a formy. Vzpomínáme zde především Hanse Driesche, jehož významné
pokusy s vajíčky mořských ježovek znamenají opravdový převrat v nazírání na organismy (srov. zejména dílo »Philosophie des Organischen«). Tehdy vymezil Driesch přesný rozdíl mezi organismem a strojem; když totiž rozmanitě půlil vajíčko ježovky na př. v blastulovém
stadiu nebo když je tlakem deformoval, dorostlo znovu v původní tvar
a každá část vytvořila nový celek. Toto se nikdy nestane u stroje - dovozoval Driesch - i plyne z toho poučka, že je nutno předpokládat
jakéhosi usměrňujícího činitele, směřujícího vždy k celku, a tohoto
činitele nazval Driesch entelechií. Rozmanitost organismu nazýval
»harmonicky-ekvipotenciálním systémem«, v němž mají všechny složky původně schopnost celkovou a každá může přijmout každý úkol,
aby vytvořila harmonický celek jako konečný cíl.
Těmito pokusy, jimiž Driesch uvedl do biologie pojem celku
a entelechie jakožto niterné směřování živoucího organismu k celistvosti, těmito pokusy tedy bylo znovu navázáno na správné myšlení,
které v aristotelovské koncepci již dávno ve starověku postřehlo, že
podstatným znakem živých bytostí je mimo autonomii pohybu z nitra
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(nezpůsobovaného žádným mechanickým pohybem z vnějšku - živá
bytost roste a hýbe se »z nitra«) směřování k celistvosti.
Chápeme-li duchovní proměny s širšího hlediska v souvislosti s celým životem, rozumějme i s jeho hospodářskou a sociální strukturou,
a postavíme-li se tedy na stanovisko sociologie vědění, která zkoumá podle slov Schelerových - vzájemnou závislost reálních (rozumějme
hospodářských, rasových a sociálních) a ideálních (duchovních, filosofických, uměleckých a vědeckých) činitelů, pak porozumíme snadno,
jak určité pojmy jsou ve vztahu k určitým sociálním a politickým snahám a skutečnostem. Je možno zcela dobře vést paralelu mezi atomistickou vědou X I X . století, která chápala skutečnost jako shluk stejnorodých atomů, kvalitativně neodlišených a kapitalistickou strukturou
společnosti převážně peněžní, které byl počet, číslo a zisk věcí nejdůležitější. Je v přirozenosti lidského ducha, že spěje vždy k tomu, co bychom mohli nazvat celistvostí nebo jakýmsi monismem (nikoli ovšem
v jeho materialistickém významu), prostě k jednotnému pojetí skutečnosti. Moderní duchovní a sociální dějiny jsou svým hlavním znakem
poznamenány spěním k celistvosti, při čemž je prozatím vedlejší, jaká
tato celistvost je. Jako kdysi pronikal mechanismus a kvantitativní pojetí do všech vědeckých oblastí, stejně jako do myšlení politického,
proniká i pojem celku z biologie a psychologie do ostatních oblastí
poznávání, tedy i do fysiky, astronomie atd. Správně o tom poznamenává Georg Siegmund: 1 ) »Jestliže se dříve nepřípustně rozšiřoval pojem účelnosti, když se myslelo, že je tak možno soudit i o neživé přírodě, čímž se však pojem účelnosti stal zcela prázdným, neboť se změnil
v nezávaznou kategorii bez objektivní hodnoty, stalo se něco zcela
podobného s pojmem celku. Protože se hodil v své mlhavé rozbředlosti
jako cosi nedefinovaného na mnoho věcí, domnívali se, že lze vidět
všude celky: v planetárním systému, v atomovém systému, u toku řek
a vanutí větru atd. T í m se zřekli přesného označení rozdílu živé a neživé přírody, jehož prohloubení měl právě zdůraznit pojem celku. Jak
to vyjádřil G. Wolff - byl tím otevřen návrat mechanismu, „úspěch,
který se tu i tam již ukázal!"«
Jak je vidět, dostává se zde celkem zdravé a správné myšlení na
scestí tím, že propadá falešné celistvosti. Přenáší své nazírací kategorie
na oblasti, kde musí plodit zmatek a znásilňovat skutečnost. Plyne to
z toho, že člověk je víc než kdy jindy vychýlen z rovnováhy a řádu
1 ) V Článku »Der Sinn des Ganzheitsbegriffes in der Biologie« (Stimmen der Zeit»
71. Jhrg., 4. Heft).

149

a z nedostatku pravé celistvosti propadá do nepravé. A výsledek tohoto
postupu je přesně týž jako u nazírání mechanistického a kvantitativního: znásilněná skutečnost se vzpouzí opětnému přenášení názorových kategorií - v tomto případě kategorie celku - na jevy, jejichž podstata je přece jenom jiná. Jestliže dále, abychom pokračovali ve své
paralele, bylo důsledkem mechanistického a kvantitativního nazírání
na přírodní, duchovní a sociální skutečnost rozkouskování a atomisování této skutečnosti a přezírání opravdu základních vlastností, na př.
živého organismu a duchovních projevů, upadá tato vášeň do druhé
krajnosti tím, že chce pojem celistvosti přenášet na fakta, která se tímto pojmem naprosto pochopit nedají, nebo - vyjádřeno určitěji - která
musí ztratit zase něco ze svých základních znaků, aby se takovému falešnému pojetí celistvosti přizpůsobila.
Každý má svůj svět
Jiným směrem, ačkoli stejně v protikladu k staré biologii, bral se
jiný proud biologického myšlení, poznamenaný především jménem
Josefa v. Uexküll a nazvaný těžko přeložitelným slovem »Umweltforschung«. Abychom pochopili, co jest si pod tímto slovem »zkoumání okolních světů« u živých bytostí představit, uveďme příklad, který
je pro metodu tohoto badání příznačný. 2 ) N a lesních keřích žije zvířátko, které všichni známe jako klíště. Není to nebezpečný, ale za to
nemilý host dobytka a člověka. Uexkulllovou metodou se zjistil zajímavý životní běh tohoto malého tvora. Svými osmi nohami vyšplhá se
toto zvířátko na větev keře a zde čeká na svou »kořist«. Nemá ani očí,
ani zvláštních chuťových schopností a přece se podivným způsobem
uživí. N a větvi totiž klíště vyčkává, až ucítí jediný druh zápachu, a to
máselnou kyselinu; to je totiž známka, že se blíží nějaký dobytek,
a tu se klíště prostě spustí a dotkne-li se něčeho teplého, našlo svou
kořist - kůži dobytčete, jemuž se pak zavrtá do pokožky a ssaje teplou
krev. Je pochopitelné, že takové setkání klíště s dobytčetem není
časté, a proto je toto zvířátko schopno dlouhého hladovění: pokusy
bylo zjištěno, že klíště může dokonce čekat 18 let na svou »kořist«.
Co se má tímto příkladem dokázat? Uexkiill a jeho škola ukazuje na
tomto projevu omyl t. zv. fysiolpgů a vůbec omyl mechanistického
chápání života; fysiologové totiž chápou životní pochody jako řetěz
2 ) Bereme jej z knihy J. v. Uexküll-G. Kriszat: Streifzüge durch die Umwelten von
Tieren und Menschen. Ein Bilderbuch unsichtbarer Welten. Berlin 1934.
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popudů a reakcí na ně, vycházejíce při tom z objektu: působí-li objektpopud, nastane reakce. Uexküll však vychází ze subjektu a zajímá ho,
proč živá bytost reaguje na určitý popud a na jiný nikoli. Kdybychom
se dívali na klíště se svého lidského hlediska, byli bychom nakloněni
přisuzovat mu tytéž reakce jako sobě; domnívali bychom se možná,
že klíště má týž svět jako my, jenomže na tento svět jinak reaguje.
Uexküll však rozlišuje přesně okolí, které může být pro mnoho živých
bytostí stejné a okolní svět, to je svět, v němž živá bytost opravdu žije,
který má pro ni, řeklo by se, »význam«, je »jeho« a nikoho jiného.
»Svět« klíště je tedy větev keře a vůně kyseliny máselné, která je popudem, že se spustí s větve na svou »kořist« - ostatek nemá pro ně významu, čili, řečeno s hlediska lidského, ostatek nevnímá. Zkoumání
okolních světů živých bytostí došlo k zajímavým závěrům a pozorováním, která osvětlují chování zvířat s hledisek dosud neznámých. Byly
na př. konány pokusy s cvrčky: u vysílacího mikrofonu je cvrček, který
krásně cvrliká, v druhé světnici se pak u přijímacího aparátu shromažďují cvrčkové druhého pohlaví, kteří pozorně poslouchají a nestarají
se naprosto o stejně krásně cvrlikajícího druha, kterého však neslyší,
protože je pod skleněným zvonem. Zrakové dojmy nemají tedy pro
cvrčka žádného významu, rozhodující je sluchový dojem. Podobně je
tomu u slepice. Uvážeme-li kuře za nohu, přiběhne ihned slepice
a útočí na neviditelného nepřítele - i když třeba kuře nevidí. Zůstane
však zcela lhostejná, je-li kuře uvázáno a pípá pod skleněným zvonem
před ní - slepice je »nevidí« a nijak na jeho pípání nereaguje.
Uexküllova metoda je v biologii radikálním popřením mechanistického nazírání a je jakýmsi příklonem k subjektivismu; Uexküll
sám vychází filosoficky z Kanta a pokládá subjekt za východisko při
chápání a jednání ve světě.
Svět tedy není vlastně jediný; je mnoho »světů«, neboť struktura
»světa« živých organismů je přímo závislá na živé bytosti samotné.
T í m se vlastně Uexküllovi rozpadá tento objektivní svět na celou řadu
jednotlivých světů, určených subjektem a jeho jakýmsi »výběrem« bližší zkoumání ukazuje, jaká pestrost a kolik zajímavých skutečností
objevíme, dívajíce se takto na živé bytosti. 3 ) Špatně pochopené zkoumání okolních světů by mohlo vést k nesprávnému subjektivismu a relativismu, kdybychom je přenášeli do filosofie. A skutečně se cosi podobného stalo; to, co podnikl v oblasti biologie Uexküll, rozvedl do
3)

Upozorňujeme na řadu zajímavých rozborů, provázených obrázky v jmenované
knize »Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen«.
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důsledků Karl Jaspers v své »Psychologie der Weltanschauungen«
a dospěl k naprostému relativismu. Pohled na svět, t. zv. světové názory, rozdělil do několika kategorií, které se mu opakují podle temperamentu filosofů a které tvoří jakési domečky (jako má svůj domeček
hlemýžď), provázející člověka neustále na jeho putování a usměmující
jeho pohled vždy jedním směrem. Jaspers došel na konec k závěru,
že prostě není žádná »objektivní« či jak on říká »profetická« filosofie,
žádný závazný světový názor, jsou jen jednotlivé názory, které můžeme nanejvýš - jak to udělal sám - popsat. Podobně dovozoval kdysi
M a x Weber v své přednášce »Wissenschaft als Beruf« nemožnost
jakéhokoli světového názoru v naší době a protože mu byla tato situace
nesnesitelná, očekával jakési jednoznačné a osvobozující vytvoření závazného světového názoru od »proroka«, muže, který se náhle vynoří
a lidstvu tento závazný světový názor dá.
Takové byly tedy důsledky nesprávného subjektivismu a relativismu, který z něho vyplynul. Byl to konec konců jen důsledek nesprávného domýšlení stavu, do něhož se moderní člověk dostal, ve stav trvalý.
Jednota v mnohosti
Bylo by však nesprávné vyvozovat z biologického chápání Uexküllova subjektivnost všeho nazírání, kdybychom se už pokoušeli z jeho
metody dělat filosofii, jak se to často děje.
Uexküll nás toliko upozorňuje, že každá živoucí bytost má svůj
svět, své zvláštní - chceme-li zde užít toho slova pro lepší pochopení vidění světa, které je závislé na jeho vnitřní struktuře. Snad bychom
však mohli jeho způsobu nazírání využít pro pochopení zvláštností
národní kultury a vůbec pro hlubší porozumění národního bytí a tvoření. Národ je přece také živoucí bytost, která vytváří svými dějinami,
svou tradicí a svým zvláštním postavením svůj svět vlastní zákonitosti
a struktury, odlišné od národů jiných. Svět národní kultury jednoho
národa je odlišný od světa národní kultury národa jiného - je to onen
okolní svět, který spíše nazíráme a cítíme než definujeme, avšak který
tu nepochybně jest. Nemůžeme-li pak v oblasti živoucích bytostí vykládat chování tvorů podle lidského měřítka, viděli jsme přece, že pro
zvířata je »významné« něco jiného než pro nás, pak pravděpodobně
nemůžeme jednu kulturu vykládat jinou, či dokonce jednu přizpůsobovat druhé. Bylo na př. omylem osvícenského racionalismu, že chtěl
uniformovat nejen lidské nazírání, nýbrž lidské životní formy. Stejně
by bylo asi nesprávné a nepřirozené, přezírat a popírat živoucí národní
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bytí a kulturu a v národním společenství zase jeho rozmanitost kmenovou a krajinnou. Středověké myšlení pochopilo hluboce podstatu všeho živoucího, když mluvilo o »unitas in varietate«, jednotě v mnohosti,
a bránilo se jednotě, která by popírala přirozenou mnohost. Viděli
jsme konečně na falešném pojmu celku, že i správné pojetí může být
falešně přenášeno na skutečnosti, které se mu vzpouzejí.

VARIA
Zralé umění

povídky

Dvě knihy povídek Karla Schulze (»Peníz z noclehárny« 1940 a »Prsten královnin«
1941) jsou velkým překvapením i pro čtenáře, který jednotlivé prózy znal z Časopiseckého publikování během několika let. Karel Schulz, generační druh básníků z někdejšího
Devětsilu, po raných začátcích se odmlčel na řadu let. Dar básnického vidění a prožívání světa zrál v těch letech hlubokých duševních proměn a prožitků, zostřoval se a byl
pro mlčícího básníka, soudíme-li podle některých próz, jeho nejživějším dobrodružstvím
a trýzní.
»Peníz z noclehárny« je vzácně jednotný cyklus próz, z nichž každá je komorní
ukázkou evokace smutku, melancholie a hrůzy, hrůzy z beznaděje i z naděje, které jako
dvě strašlivé sestry, podobající se jedna druhé ' až k zešílení, zpívají svůj zmrazující
dvojzpěv v tichu samoty i ve vřavě nesmyslného života zevnějšího. Snad jen u Josefa
Čapka a v některých prózách Durychových jsme zaslechli něco z tohoto uhrančivého dvojzpěvu, který plně rozechvívá halucinované, zcela dovnitř obrácené příběhy Schulzovy.
I tady, jako u Josefa Čapka, jsou tato muka naděje konkretisována nejčastěji zjevením
chudého, jehož chudoba je naprostá, příšerná, hltavá a sžírající, chudoba výsměšná a vyjící,
chudoba vraždící a opět nemilosrdně probouzející k životu, chudoba promítnutá až do
bran věčnosti, chudoba metafysická; chudoba nejplněji vyjádřená v titulní povídce »Peníz
z noclehárny«, v »Baladě o deštníku« nebo v složité, krásně komponované a bolestně
neukončené povídce »Zrcadla«. Ale musili bychom vyjmenovat všechny povídky, kdybychom měli naznačit celou Škálu osudových stavů a situací, v nichž řeřaví ta neutišitelná
muka naděje, ale zvláště bychom nesměli zapomenout na »Chválu milosrdenství aneb
Amaranthus«, prózu o doživotním vězni a na závěrečný akord knihy, prózu »Rekviem«
0 neviditelném návštěvníku. »Peníz z noclehárny« je kniha vzácná, bolestná a pravdivá,
výkřik básníka třesoucího se hrůzou opuštěnosti a čekajícího na hlas naděje, která je
trýznivě přítomná i nepřítomná, kniha umělce, jenž bolestně jednotvárnou látku melancholie zhnětl a zkomponoval v sonátovou suitu, v níž si témata odpovídají až do teskné
fermaty »Rekviem«, za níž se otvírá nicota, za níž se otvírá planoucí nach věčnosti.
Ze nešlo v »Penizi« o náhodný útvar, o problematiku jen vykombinovanou, to znovu
potvrzuje letošní nová kniha Schulzova tím, jak navazuje na svět předchozí knihy a jak
jej zároveň organicky rozšiřuje. Oč je totiž »Prsten královnin« méně jednolitý, o to je
bohatší látkově, a hlavně o to patrnější je tu krok básníkův směrem k objektivisaci látky
1 stylu. V prvním oddílu odpovídá »Tvář neznámého« »Písni milostné« z Penízu a rovněž
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ironicky a teskně pointovaná próza »Blázen před zrcadlem« je novou obdobou dřívější
»Balady o deštníku«. Avšak ve »Špatném hráči«, povídce rozměrnější, je tématický akord
rozveden do skutečného příběhu, zalidněného a mnohoznačného. Staré téma dvou přátel,
energického šťastlivce a sensitivního smolaře, rozvíjí se tu velmi osobitě, je tu už něco
z epického pojetí prozaické formy, je tu jakýsi náběh k románu.
Zcela nový je oddíl druhý, tři povídkové evokace z České historie. První, jež dala
titul knížce, je obdobou stylisace křelinovské, jak ji známe zejména z »Dcery královské«,
nacházejíc v kostýmu a v historické reminiscenci odraz k pathosu. Ale je údernější a
úspornější ve vypravěčské metodě a má ovšem Schulzův tesklivý úběžník marnosti a beznaděje. Přitom vlastní vyprávění o olověném prstýnku, jejž daroval dvorní blázen mladičké královně Kunhutě a jenž ji provázel proměnami osudu, až jí nakonec zbyl prsten
bláznův jako jediný trapný majetek v hodince smrti, to vyprávění je rafinovaně rámcováno episodou žebravého mnicha a obhroublého rytíře, milce krále Jana; je to celé již
jako episoda z historického románu. Další dvě povídky tohoto oddílu, »Dívka se Šarlatovými prsy« a zvláště »Kohoutí zpěv«, jsou silné evokace temnot v srdci člověka, stejném
pod kostymy všech dob a zemí. Musíme při nich myslit na mrazivé rytiny Durychova
»Rekviem«, ale také na méně krutý, méně ironický, spíše lyrický žár M. Schwoba, jemuž
je toto zkratkové evokování minula do roviny bezčasového symbolu tak blízké. - Třetí
oddíl, vytvořený krutě melancholickou »Poutní písní k P. Marii na Květnou neděli« a
vracející se opět ke koncepci první knihy, je pak spíše zevním zaokrouhlením komposice,
prudším, ale méně hutným, než byla poslední próza Peníze.
»Prsten královnin« je tedy kniha bohatá už tak, jak je. Jednotlivé povídky jsou virtuosními ukázkami halucinováného vypravěčství, jež jako ono zrcadlo bláznovo převrací
ojedinělé, zvláštní a neobyčejné v obecné a samozřejmé, a to všední opět v podivuhodné.
Rovnováhu mezi monotonií a fantastičností udržuje vrátce, ale bezpečné Schulzovo vidění
světa jako jarmarku marnosti, kde vsak je každý střípek navěky drahocenný. Ale tento
»Prsten« je především kniha radostná pro tu nápověď, že Karel Schulz rozšiřuje svůj
svět od subjektivismu k objektivnímu chápání osudů, že nachází rozkoš ve fabulaci a ve
vyprávění, a že na této cestě má viditelné možnosti rozvoje. Rozhodně se rázem vřadil
mezi ty, v jejichž rukou leží příští osud České epiky, přijme-li tento čestný závazek s tou
opravdovostí, jakou vložil zejména do drásavých zpovědí »Peníze z noclehárny«.
Václav Renč

Její

pastorkyňa

Zadívej se na Janáčkovu Její pastorkyňu z kterého chceš konce, vždy si znovu především řekneš: Tohle napsal dramatik. Skladatel této opery byl věru vzácný talent dramatický, vytvářející geniálně postavy i situace svého díla. Stál vědomě na půdě hudebního
realismu, ale nedávejte, probůh, jeho dílu pečeť verismu, na který se dobrá muzikantská
společnost právem dívá skrz prsty. Nenajdete u něho ani střízlivou Šeď realistickou, ani
barvotiskovou sensačnost banálního naturalistického krváku. Tento mistr byl básník, a ač
buřič proti tradici smetanovské v české hudbě, přimkl se k ní nesporně vyšším zaměřením svého díla. Drama Jenůfino, v němž hrdinka těžkou životní zkouškou dospívá k poznání pravé lásky, skýtá nám katharsi, veristickým dílům cizí.
Novým nastudováním Talichovým, jež mělo svou premiéru 27. února, octla se
znovu Její pastorkyňa na programu Národního divadla, na němž mívala kdysi domovské
právo jako stálá součást jeho repertoáru, po pause asi pětileté. Přípravě tohoto předsta-
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vení bylo věnováno dlouhodobé studium, jakého se u nás nedostalo snad ještě žádné
opeře. Těžiskem Talichovy interpretace je mistrné rozehrání zvukové složky, umně vypracované do odlišených barevných odstínů, jejímuž mistrovskému ovládnutí jsme se podivovali nejednou i v jeho dřívějších operních výkonech. Toto intensivní zdůraznění zvukovosti svědčí ovšem o dirigentovi, který cítí dílo především symfonicky, nechávaje se
unášet jeho absolutními hudebními hodnotami. Jeví se to zejména v nadřadění orchestru,
v poměru k němuž stávají se pěvci často jen interprety partů souřadných jednotlivým
nástrojovým hlasům. Ovšem těžisko Pastorkyně je právě ve složce vokální a z jejího základu vyrůstá teprve Janáčkův orchestr.
Talich, sám osobnost naveskrze dynamická, vycítil prudkou dramatičnost Janáčkovy
opery. Také se plně vynasnažil o to, aby jeho provedení nezůstalo nic dlužno její živelnosti. Nerozlišil však dostatečně rozdílnou závažnost jednotlivých dramatických situací,
vytěžuje každou z nich do nejvyšší míry, Čímž si ovšem ztížil možnost provésti ještě gradaci od jedné k druhé až ke skutečnému vrcholu díla. To pak vedlo nejednou i k přeexponování zvuku.
Scénování Janáčkovy opery bylo svěřeno Janu Borovi, který vystoupil jako operní
režisér po prvé. Byl vybrán pro tento úkol pravděpodobně proto, že se od tohoto vyznavače realismu očekávalo vystižení a scénické zpodobení realismu janáčkovského. Tento
předpoklad splnil se potud, že Borův výkon je realistický až do kořene. Projevilo se to
nejsilněji v pojetí druhého aktu, kde navodil atmosféru obvyklou pro podobné výjevy
v naturalistických činohrách, v daném případě dusivé ovzduší rodiny o čest dbalé, jejíž
prestiž je ohrožena hrozící hanbou. Tudy se šouravě plouží nahrbená, tělesně zbídačená
Jenůfa, plíží se tu i Kostelnička, v jejíž hlavě uzrává plán vraždy děcka. Není v Janáčkově hudbě něco víc? Neslyšíme v ní, že Jenůfa je svým způsobem i v neblahém mateřství šťastna? Nevybavuje se nám tu přes přestálé utrpení přece jen líbezná, byť i jinak,
jaksi duchovějí než na počátku příběhu? Z toho, jak si tu Bor vedl, zdá se, jako by místo
Janáčkovy opery zrežíroval se zručností zkušeného praktika, specialisty v realistických
inscenacích, textovou předlohu Gabriely Preissové a těžko by se v jeho výkonu shledávala
janáčkovská inspirace. Neujasnil si, že opera, byť sebe realističtější, je vždy uměleckým
tvarem stylisovaným, jak to s sebou nese hudební řád, jímž je formován.
Zvláště je však nutno pozastaviti se u toho, jak byla vypracována charakteristika
jednajících postav. V Pastorkyni je co postava, to povaha ostře nakreslená, byť i jen
v několika taktech. Vezměme si třeba jednu z podřadnějších, rychtářskou dcerku Karolku,
nevěstu Jenůfina svůdce Števy, která se jen mihne v posledním dějství. Povrchní a jízlivá,
nenechá si ujít příležitost, aby se zhrzené sokyni nepochlubila svým vítězstvím. Marně se
ptáme, jak se mohla změnit v roztomile švitornou osůbku, s kterou se dnes v Národním
divadle shledáváme. Ale ona není jediná, jejíž charakter se neprojádřil. Podívejme se na
jednu z důležitějších postav, na stařenku Buryjovku. U Janáčka je to ženská ras, výměnkářka, ale dosud tvrdá vládkyně v horském mlýně, měkká jen k svému miláčkovi, vlastnímu vnuku Števovi. Zde ji však vidíme jako dobromyslnou babku, která by mohla být
nepříliš vzdálenou příbuznou hrdinky obrazů venkovského života Němcové. Jen sem tam
si zabublá, jak už to staří mají ve zvyku, jako třeba »Co to máš, děvčico, za radost«, ač
předtím celý výjev mezi Jenůfou a jejím žákem ve čtení, pasákem Janem, sledovala
s úsměvným porozuměním. Tu by ovšem ani Laca nebyl zdravý chlap, který jen z přirozeného pudu prahne po lásce, ale bolestín, který slyší trávu růst. Život ve mlýně byl
vlastně idyla bez stínu dusna, věštícího bouři, a začátek opery není uváženou exposicí dramatu, nýbrž žánrovým obrázkem.
Pro úplnost je ještě třeba zmíniti se o scénách sboru, který je ovšem složkou, s níž
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činoherní režiséři nejsou zvyklí pracovati. To se silné projevilo i v rekrutské scéně
prvního aktu, kde si zpěváci s tanečníky navzájem překážejí. Rovněž sborové výstupy
posledního dějství byly značně stísněné.
Je samozřejmé, že za těchto předpokladů nebyla situace interpretů Janáčkových postav právě výhodná. Nejtěžší úkol měla Marie Podvalová, které připadla Kostelnička.
Tato zpěvačka, nadaná hlasem vzácné potence a sametového timbru i krásným zjevem
pravé divadelní heroiny, vypracovala se díky těmto svým přednostem za několik málo let
svého působení v Národním divadle takřka rázem na jedno z předních míst jeho operního souboru. Zde však byla exponována v roli cizí jejímu naturelu a nadto předpokládající u interpretky značnou divadelní zkušenost. Kostelnička je z rolí, na něž musí jejich
představitelky dorůst, je z met, jichž se dosahuje teprve vývojem, kterým se rozvíjí a
obohacuje o nové a nové prostředky výrazové i umělecká osobnost sebe nadanější. Podvalové Kostelnička ční v prvém aktu na scéně hodně bezradně a stejně je tomu i na počátku dějství druhého. Teprve od místa »A to děcko, celý bleďoch Števa« začíná se proměňovat v postavu dramatu, nasazujíc však s dílem nesourodý pathos romanticko-tragédský, který, byť i byl v třetím jednání umenšen, zůstává charakteristickým znakem jejího
výkonu do konce. T o Ota Horáková je na tom lépe, poněvadž právě zpodobování vesnických dívek je jejím nej vlastnějším oborem. Její výrazové prostředky nepohybují se sice
• tak vysokých polohách, jakých je třeba k vyjádření Jenůfina vykoupení, ale i toto
prostší, duchovně žánrovější pojetí má své oprávnění. Bratrská dvojice Lacy a Števy byla
obsazena Josefem Vojtou a Jindřichem Blažíčkem, nej významnějšími tenoristy mladé pěvecké generace Národního divadla. První z nich je předurčeným představitelem prostého
chlapce, drsného na povrch, ale schopného upřímného citu, druhý vynasnažil se o zpodobení lehkovážné povrchnosti venkovského furianta. Karel KalaŠ, jemuž tu byla dána
příležitost upktniti se ve větší roli významného operního nastudování, provedl svého
stárka pěvecky i herecky s vkusem a zručností, svědčící o možnosti slibného vývoje. Buryjovka Marty Krásové byla vybavena skvělými hlasovými prostředky své představitelky,
v rolích episodnějŠích uplatnili se vesměs úspěšně Marie Budíková, Miluše Dvořáková,
Milada Jirásková, Štěpánka Štěpánová, Marie Veselá a Luděk Mandaus.
Scéna Vopršalova omezila se na realistické obrazy mlýna za slováckou vsí a průřezu
zasněženou chalupou, k němuž ve třetím aktu přidala i kus zápraží, bez zvláštního zřetele
na potřebné prostorové disposice, zejména pokud jde o sborové scény, a aniž se snažila
o zbásnění jevištního prostoru k podobě Janáčkovy hudby.
K. H.

Co j e člověk?
Theodor Haecker: Co je Člověk? Přeložil Karel Dvořák. Vyšlo v Knihách Řádu, nákladem Vyšehradu 1941.
Když v roce 1928 vydával Max Scheler své přednášky, které měl, v Keyserlingově
»Škole moudrosti« v Darmstadtu, napsal v předmluvě k tomuto knižnímu vydání »Die
Stellung der Menschen im Kosmos« (»Postavení člověka v kosmu«) slova, že může
konstatovat, jak se dnes otázky filosofické anthropologic dostaly do středu všeho uvažování, a jak i mimo vlastní oblast filosofie pracují biologové, lékaři, psychologové a sociologové na novém obraze člověka. Nový obraz člověka - takto formuloval Scheler stručně, oč dnes v té t. zv. filosofické anthropologii čili nauce o člověku jde; a opravdu, jeho
poměrně neveliký spisek o 114 stranách kodifikoval v jistém smyslu s hlediska metafy-

156

sického obraz člověka, který měl v pozdějších letech vystoupit jako skutečnost nikoli pomyslná, nýbrž realita z masa a krve, která vytváří nové skutečnosti sociální i politické.
V tomto svém konstatování o člověku jako středu všeho dnešního uvažování a o hluboké
problematičnosti člověka měl Scheler pravdu; pozdější vývoj myšlení a především existenciální filosofie Heideggerova a Jaspersova daly mu v tom plně za pravdu. »Co je člověk« - jaké je jeho místo ve světě, jaké je jeho poslání a oč mu jde: to se stalo takřka
módním tématem nesmírného počtu úvah, článků a knih, množství popsaných stránek však
často zakrývalo nemohoucnost myšlení a jasného poznání, co tento člověk v pravdě je.
Nedomnívejme se ovšem, že se Haeckerova rozsahem malá knížka »Co je Člověk« jak často připomíná Haecker, že píše malé knihy! - řadí mezi tyto pokusy o obraz »nového člověka«, které tak často bývají jen opakováním starých omylů a bludů, které tak
často halasnou mluvou prozrazují chudobu ducha a v nichž nejčastěji mluví o chorobě
dnešního Člověka ti, kdo sami potřebují léku. Je zcela dobře možno, že vysloví dnes někdo
vítězoslavně ošemetnou námitku: jak může někdo uvažovat v době takového rozvoje přírodních věd, biologie, medicíny, v době nových směrů v psychologii a psychiatrii o člověku a sám není ani tím, ani oním? Vždyť nám bylo přece neustále opakováno, že teprve
na základě výsledků vědeckého badání je možno dělat něco jako souhrn syntese, a tato
syntesa vypadá podle výsledků moderní přírodovědy zcela jinak, než nám vykládá někdo,
kdo tyto vědecké výsledky nezná a nemůže znát. A hle, stane se zvláštní věc: lékař světového jména, a k tomu ještě Američan, Alexis Carell, napíše knihu »Člověk tvor neznámý« a v této knize, založené na výsledcích moderní medicíny, se dočítáme věci, které
podivuhodně souhlasí s tím, co na př. říká Haecker v knížce »Co je člověk«. Jen si čtěme,
jak soudí Carell o moderní technice, jaká je mu pravá kultura a jak se dívá na náboženství, a srovnejme si tento »vědecký« názor s Haeckerem, který vychází odjinud.
Tím chceme jen říci, že věda sama o sobě nemůže říci o tom, co je člověk, nic, vychází-li z falešných předpokladů, jako byl na př. evolucionismus nebo racionalismus. A že
sama musí určité řádné a správné předpoklady uznat, nemá-li zabřednout do zmatku a falešného nazírání, které vytváří názory takového ražení, jako bylo znárné rčení, že »člověk
pochází z opice«. Haeckerovým myšlením vinou se dva takovéto základní předpoklady,
které jej neustále chrání před zabřednutím do slepých uliček omylů a klamu; jedním
z těchto předpokladů je věta, že vyŠŠí může vysvětlit nižší, nikdy naopak. Toto je princip
zřejmý sám sebou. Druhým předpokladem je věta, že proměnlivost člověka je o celý stupeň
menší než jeho neproměnlivost; vyjádřeno jinak, Člověk je sice proměnlivý jako tvor,
tato proměnlivost se však pohybuje v mezích jeho neproměnlivosti jakožto »ideje Boží«.
T o jsou ovšem principy zcela abstraktní a strohé; v myšlení Haeckerově však nabývají
plnosti a životnosti, plynoucí z hlubokého pohledu do všech jednotlivých oblastí lidského
myšlení i tvorby. Bylo jistě mnoho řečeno o základech západní kultury, mnoho dobrého
a ještě více falešného. Haeckerovy výklady se nehonosí učeností a přečtenou literaturou
a přece je zde několika slovy řečeno vždy základní a podstatné: ať o tom, co jest idea
člověka, vyslovená sv. Pavlem o jednotě všech lidí v Kristu bez rozdílů jazykových, národních a jiných, ať o pravém pojmu kultury, která je u »otce Západu« Vergila v jeho Georgikách jednoznačně a s trvalou platností uvedena v niternou souvislost s prací rolníka,
která slově rovněž »cultura«.
Všichni hledači »nového člověka« budou ovšem překvapeni zdánlivě prostou a vlastně
starou odpovědí na otázku »co je člověk?«, kterou Haecker vyslovuje s takovou přesvědčivostí. Člověk je obraz Boží: kolikrát už jsme to slyšeli a, hlavně, kolikrát jsme slyšeli,
že toto je staré a dávno překonané? Ale podívejte se na ty nové obrazy člověka; buď je
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prý posledním členem vývojové řady organismů, ale tomu nevěří dnes už ani nejzarytější
přívrženec positivismu a evolucionismu, nebo je výsledkem hospodářských poměrů nebo,
konečně, je zajatcem pudů. Pak je tu nej novější a nejvíce nebezpečný obraz Člověka, u něhož duch není nejvyšší mocností, nýbrž jakési puzení, jakási vůle nadčlověcká, která po>máhá k uskutečnění samému Bohu. Proti komu tedy stojí Haecker se svou »anthropologic
Člověka jako obrazu Božího. A tady je hned základní rozdíl mezi všemi naukami jinými
a tímto výsostným pojetím - že je Člověk obrazem Božím, není pravda rozumová,
nýbrž zjevená. Je to tedy věc Víry, ale nikdy se žádné větě Víry nedostalo takového potvrzení jako zde, když se Bůh stal člověkem v osobě Ježíše Krista. Jenom proto, že Člověk je
stvořen k obrazu Božímu, mohl se Bůh stát Člověkem. A jenom proto, že člověk je stvořen
k obrazu Božímu, chce být jako Bůh, ať způsobem pravým, ať nepravým. Zjevená pravda
o člověku, který je stvořen k obrazu Božímu, ověřuje se takřka prakticky tím, že člověk ať
jakýmkoli způsobem chce být podoben Bohu; nevzpomínáme si, že by chtěl být třeba opicí,
aby vyhověl theoriím evolucionistů.
O Haeckerovi platí do slova a do písmene, že je spisovatelem své doby. Dovede
rečí nám všem srozumitelnou říci pravdy, které se mnohým - a, žel, i křesťanům zdají omšelé a jaksi příliš staré. Abychom to řekli učeně, dovede tyto pravdy přiblížit dnešní
situaci a dát jim pravý existenciální výraz. Netvoří filosofickou soustavu, bohudíky, ale
každá ta jeho »malá kniha« je za celá kompendia a za celé stostránkové svazky, z nichž se
ti točí hlava nad učeností, ale méně už nad jejich moudrostí. Snad je dobře, že Haecker
píše ty své pověstné malé knihy; berou se snadno do ruky a mohou se pohodlně dát i do
kapsy, neboť vězte, že toto je autor, jemuž v těchto dobách nesluší trvalé místo jen ve vaší
knihovně, nýbrž i v srdci a mysli.
Rudolf Voříšek

KNIHY A U M Ě N Í
N o v á lyrika Jiřího

Maška

Jiří Mašek: Žal věrný. (S výzdobou Jana Konůpka vydal Jaroslav Picka, Praha 1940.)
Jiří MaŠek jako lyrik se projevil doposud jen sbírkou »Žaltář«, vydanou asi před
deseti lety. Jeho odmlčení však zřejmě neznamenalo, že by lyrickou tvorbu pokládat
pouze za episodu mladosti. Z přítomné knížky lze usuzovat, že doba mlčení byla vyplněna pochybnostmi a úsilím o vlastní výraz, tento vnitřní kvas zanechal dost hrubé
otisky ve verších »Žalu věrného«, otisky sympatické. Mašek nemá nic společného s běžnou dnes tendencí k melodické vlnivosti verše, spíš lze mluvit o další ciselaci obrazových a zvukových hříček poetismu, jimž se Mašek snaží dát funkci skladebnou. Ale nej vážnějším znakem sbírky je dramatický, ustavičný vztah k památce Máchově a k jeho živému ohlasu. Nejen v námětech básní, ve sceneriích, v parafrázích jeho veršů i v narážkách na ně, ale v celkové atmosféře metafysické nostalgie, v prožitku krásy a života.
Cítíte, jako by v těchto verších vzlykal nedožitý, nedobojovaný jinošský pesimismus,
který tu a tam neodolá zahledět se do zrcadla krásy až s naivní rozkoší, aby si okamžitě sebemrskačsky vyvolával stín zániku a beznaděje pod povrchem, jímž se dal
okouzlit. V této základní intonaci je pravost, o níž nemůžete pochybovat a kterou nevyvrací ani občasné hračkářské preciosity v rýmech a v aliteračních hrách; ba kterou
naopak dosvědčuje úsilná, nemotorná, začasté až kakofonicky tvrdá faktura veršů, jimž
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jde zřejmě víc o výraz stůj co stůj, než o hotovost formální. Knížka Maškova vychází
mimo běžný knižní trh, a přece si zaslouží zvláštního zájmu a pozorné úvahy právě
v dnešní nadprodukci hezkých, intonačně plynných a líbivých veršů, u nichž namnoze
cítíme, jak melou naprázdno a jak nejsou zrozeny z vnitřního zápasu, nýbrž básněny
anonymním duchem lyriky, která se formálně ustavila na určitém kadlubu rychle se
vyprazdňujícím.
rč.

Essaye Jiřího Jahna
Jiří Jahn: Úvahy a umění (Praha, K. Voleský, 1941.)
Jsou to jistě improvisace a psané ještě neumělou rukou, leckde autor dokázal jen
zpola vyslovit nebo naznačit, čím mu hoří nebo čím se mu svírá srdce, leckde jsou jeho
úvahy kusé, nedopověděné, nespojené, leckde se opakuje. Ale tato formální nedokonalost nás nemůže zmýlit, ba právě ta nadšená prostota a přímočarost nám říká jasně,
že tu hovoří čisté a hluboké poznání. A je jen chválou, řekneme-li, že kniha vyslovuje
a opakuje vlastně jen jediné: umění je Jiřímu Jahnovi darem a milostí, kterou nelze
předstírat ani jí zneužívat, je mu zjevením pravé tváře věcí a chválou stvoření, je i vykoupením věcí, hledáním života věčného. Nerozlučnost umění a života, jejich poměr
a vzájemné naplnění, to nejvíc autora zajímá, a to také v knížce nejvíc na nás působí.
Čisté a prosté nadšení, které Jahnovi odhaluje podstatu umění a tvář pravého umělce,
nese jej také k prudkému a spravedlivému odsouzení toho, co se za umění vydává a není
jím, co chce i má falešnou slávu nebo podlý zisk. A v těch řádcích Čteme i trpké odsouzení naší doby a vidíme tam zrcadlo tak mnohých, kdo se u nás »uměním« honosili
nebo honosí. A tak přese všechnu nehotovost těchto stránek nemůžeme říci, že by tu
byly podstatné věci nedomyšleny nebo nejasné. Ba naopak, v upřímné prostotě těchto essayí
slyšíme naprostou jistotu a takové pojetí umělecké tvorby a jejího úkolu, jaké je jediné
pravé. A invektivy, které autor vznáší proti dnešku, jsou jen tím výraznějším pozadím,
aby se na něm rýsovala svatost a nezadatelnost práv umění i umělcových.
A máme tedy z této knížky radost, neboť opravdu je i objasněním i svědectvím pro
to, co sama klade jako ráj a dech boží do srdce lidského i do podoby věcí.
Jose] Kostohryz

Traktáty Petra

Chelčického

(Traktáty Petra Chelčického. O trojím lidu. O Církvi svaté. Knihovna »Odkaz minulosti české«, sv. 4. K vydání připravil a úvodní studií spolu s poznámkami doprovodil doc.
dr. Rudolf Holinka. Str. 110. Melantrich, 1940, Praha.)
Vítaný tento svazek zpřístupňuje čtenáři dva významné traktáty českého myslitele,
známý již »O trojím lidu« a dosud nevydaný »O Církvi svaté«. Text, založený přímo
na rukopisech, jest přepsán tak, aby četba byla pokud možno usnadněna; odchylky od
rukopisného čtení jsou pečlivě sepsány v poznámkovém aparátu, jenž mimo to obsahuje
i určení biblických citátů a věcné vysvětlivky k důležitějším místům, které usnadňují
sledování myšlenkových pochodů Chelčického. Přehledné uspořádání poznámek zasluhuje
pochvaly. V přepise nebylo snad třeba zachovávati rukopisné -uo- místo o v případech
jako hruozd 42.3, jemuožto 42.11, jemuož 24.33, komuoz 52.11, nezpravuoje 48.23;
jak svědčí zejména poslední slovo, jde tu nepochybně jen o grafiku, neodpovídající sku-
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tečné výslovnosti, zcela tak jako často při -ie- za -/- (srv. na str. 90 vwestie, bylie a dokonce nezkazijlie), jež vydavatel správné nejčastěji odstranil. Jinde psané -ie- zastupuje
-/-, jak mohlo býti psáno ve slovech jako kázání 50.23, zbozt 51.9, zamúcení 69.13.
V některých případech jest ovšem možná různá interpretace; 57.8 četl bych spise bráné
místo bránie, 61.24 v úřad místo v rád (psáno nepochybně wrzad; srv. 64.18 v úžitek). Chybu tiskovou jsem našel 74.30 provádá místo prodává.
Zvláštní pozornosti zasluhuje úvodní studie Holínková, podávající velmi přístupně
a zajímavě poučení o Chelčickém a jmenovitě o námětech obou zde vydaných spisků.
Je tu dobře vystižen vztah Chelčického k Štítnému a správně zdůrazněno Štítného kladné
hodnocení soudobého společenského řádu proti odmítavé kritice Chelčického; důležité
jest upozornění na samostatnost Štítného při formulaci nauky o třech stavech, již Štítný
nemohl nalézti u svých latinsky píšících učitelů - ostatně podobné náměty bývaly vždy
spíše předmětem literárních prací v jazycích lidových než v latině. Pro Chelčického sama
přináší Holinka rozvážné řešení jeho vztahu k valdenství, zejména v otázce donace
Konstantinovy, a významné zjištění, že si Chelčický sám v pozdějších letech uvědomoval
utopičnost svého názoru o světské moci a byl ochoten uznat ji jako nutné zlo na světě.
Lze snad doufaíi, že Holinka nám připraví ještě další vydání spisů Chelčického.
Jan Vilikovský

D e n í k Jana

Kypty

(Vyšlo v Topičových knihách českých osudů. Praha 1940.)
Jan Kypta je člověk vzácného charakteru, jenž se k svému postavení musil probojován vlastním úsilím, a tím si také dobyl práva nekřiviti své páteře, neboť jeho práce
vydávala nejkrásnější svědectví o jeho zásluze a loyálnosti. Odchovanec kaplana Christlbauera žije nej poctivějším křesťanským životem, ale nikdy se nesníží k vypočítavému
patolízalství, třebas možno říci, že si právě svou přímostí mnohdy přivodil velké nesnáze a dokonce předčasnou smrt. Co však krásnějšího než zemříti v zápalu práce, která
byla Kyptovi rozkoší i vysvobozením?
Život,Kyptův má ještě jinou poutavou stránku, je to život živého umělce, vášnivého
hudebníka, který obětuje všecky výhody a všecko pohodlí, jen aby mohl sloužiti svému
ideálu. Sní se jen o tom naší mládeži, kterou musí rodiče až na kolenou prošiti, aby
se ráčila učiti na nějaký hudební nástroj ? Býti zavalen úmornou prací, jisti jen úkradkem,
a přece nalézti sílu ke studiu a ke komposici, toť pravý heroismus.
Svá umělecká vítězství platí nadějný skladatel velmi draho. Nemilosrdná smrt překročí několikráte jeho práh a otřásá jeho bytostí až do základů. Jak je dojemné Kyptovo
líčení skonu jeho prvních dvou žen a děťátka, jak však je ta bolest prosvícena křesťanskou věrou a odevzdaností do vůle Boží! Jaká vyrovnanost a životní moudrost u tohoto
prostého učitele, jenž se umí radovati ze života, milovati svou choť a dítky, ale při tom
neupírati Bohu právo rozhodnouti o nás podle Jeho neomylných úradků!
Kyptův deník je důležitým dokladem ke studiu jeho doby a také v něm nalezneme
zajímavá svědectví o vynikajících osobnostech tehdejšího hudebního světa. Portréty jeho
učitelů na varhanické Škole, Vitáska a Führera, jsou velmi zdařilé, jako si s velikým
zájmem přečteme, co píše o Tomáškovi, Kolešovském a Křížkovském. Škoda, že nebylo
Kyptovi dopřáno usaditi se v Praze neb některém větším městě, aby byl mohl plně rozvinouti své hudební nadání! Jeho církevní skladby sotva obstojí před přísným soudem
hudebníka liturgisty. Na kůrech se v těch dobách hovělo příliš mnoha nešvarům a také
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stylově znamená chrámová hudba z padesátých let minulého století nej žalostnější úpadek,
ale činnost Kyptova měla přece tu nepopěrnou zásluhu, že udržovala zájem o posvátný
zpěv a dbala o jistou uměleckou úroveň, jež v nejednom smyslu byla vyšší, než je dnes.
Četba Kyptova deníku je zajímavá i po stránce jazykové. Jsou tam zajisté některé
gramatické kuriosity, ale jsou tam i věty velmi dobré a jeho líčení svědčí o nevšedním
,literárním talentu. Kyptovo myšlení je jasné a přesné, je to jedna z těch krásných inteligencí, jež vytvářejí klasické umění národa neb aspoň k němu připravují. Ať již bylo
přímé poslání Jana Kypty větší nebo menší, jeho deník zůstane pro nás vzácným naučením
pro život.
O.A. Tichý

Z hudební

literatury

' Návrat a revise hodnot minulých se zrcadlí v četných edicích literárních, k nimž
nyní přistupují i vydání hudební. V třicátých letech minulého století vyšla pozoruhodná
publikace písní pod názvem »Wénec ze zpěwů wlastenských, uwitý a obětowaný djvkám
wlastenským« (pět ročníků v letech 1835-1839), kterou založil a řídil Josef Krasloslav
Chmelenský a později František Jan Škroup. Byl to znamenitý čin hudební a buditelský
a sbírka se rychle rozšířila a některé zde otištěné písně dokonce znárodněly. Ze sto čtyřiceti šesti umělých písní (9 je od autorů cizích) vybral prof. Adolf Cmíral jedenadvacet nej hodnotnějších čísel a vydal je znovu v pietní edici »Věnec« nákladem Hudební
edice Dědictví Komenského v Praze. Poskytl nám tak hutný obraz zpěvnosti doby předbřeznové, prosáklé vlasteneckým nadšením a soustřeďující jednak počátky naší lyriky
umělé (autoři textů: Chmelenský, Čelakovský, Rettigová, Vacek Kamenický, Marek,
Mácha, Tyl, Hanka a j.), jednak skladatelské úsilí našeho předsmetanovského údobí
v oblasti tvorby písňové (Škroup, Tomášek, Vitásek, Rosenkranc, Vorel, Vašák, Kittl
a j.). Najdeme tu »Kde domov můj?«, »Růži tetínskou«, »Češku«, »Na basu«,
»Společnou« atd. Vydavatel znalecky zachoval věrnost původního notového záznamu, doplniv jej odlišenými přednesovými znaménky, aby zpěvník mohl také sloužit praktické
potřebě. Pokud byly podniknuty textové úpravy (nahrazeny zastaralé výrazy a opravena
chybná deklamace) pí Hanou Roikovou-Eberlovou, je původní text pro potřeby odborníků zachován v poznámkách, které bohatou měrou snesly všechny důležité vysvětlivky
k textům i k melodiím. Je to vydání vzorné a mělo by být také hojně využito především
ve Školách. Zpěvný odkaz našich předků si plně zaslouží trvalého oživení.
Nerozměrná, za to však hutná studie Jana Racka, »Duch českého hudebního baroku«
(edice Akord v Brně), je rozšířenou přednáškou autorovou, kterou pronesl v cyklu přednášek o baroku, uspořádaném loni Sdružením přátel baroku v Umělecké besedě v Praze. Přes její kusost, jež je dána dosud nedostatečně probadaným materiálem české barokové hudby, vytyčuje tu autor již dva důležité poznatky: jednak, že nelze Český hudební barok posuzovat isolovaně, nýbrž ve vztahu k celkovému růstu naší duchovní
kultury v 17. a 18. století a v evropském začlenění českých barokových skladatelů, jednak, že periodisuje český barokový projev hudební do tří období: prvé poloviny 17. století, jež je poznamenána jménem Adama Michny z Otradovic, vlastního období barokové
hudby, jež sahá zhruba do 30. let století 18. s vrcholným zjevem B. M. Černohorského,
a závěrečného přelomu baroku do hudebního klasicismu, jemuž razí cestu Fr. X . Brixi.
Průkopnictví této studie se jistě projeví v její podnětnosti. Speciální práce snesou průkazný materiál a doloží zde naznačené souvislosti.
Jan Rey

Řád VII. 12.
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Ovoce

sběratelství

Antonín Šorm: Náhrobní nápisy. Vydal Ondřej Junek v Týně nad Vltavou r. 1939.
Stran 229.
Zvykli jsme si trochu povýšeně pohlížeti na pilné sběratele, kteří v potu tváře a někdy
i se značnými obětmi plní své zápisníky, shromažďujíce materiál často velmi vzácný. V duši
každého sběratele je kus romantického nadšení starých vlastenců; vzpomeňme jen na Augusta Sedláčka a jeho veliké dílo vlastivědné, které by sotva spatřilo světlo světa, kdyby
jeho autor nebyl romantikem. Naše doba však nepřeje sběratelské činnosti, která jen
ztravuje síly, protože žádá, aby každá činnost nesla hned vydatné ovoce. Sběratel sotva
kdy užije ovoce své práce, nikdy není hotov se shromažďováním materiálu a odchází zpravidla ještě dřív než uspořádá své záznamy. Sběratelství vyžaduje vážnou, ustavičnou a obětavou práci bez velkých vyhlídek na slávu nebo výnos; proto je dnes sběratelů velmi
málo, nemyslíme-li na sběratele všelijakých marností.
Měli bychom si proto více vážiti práce jednoho z posledních sběratelů Antonína
Šorma, který nedávno vydal knihu starých náhrobních nápisů. Ve vydatném svazku shromáždil na sta nápisů veršovaných i prozaických, od století třináctého až po naše časy;
mohli bychom spíše ke cti než k haně pořadatele poznamenati, že neužil jiného rozdělení
než podle druhu nápisu, že mu nezáleželo na sbírce vybrané hřbitovní poesie, jak bychom
snadno mohli očekávat od vydavatele ctižádosti umělecké.
Je to sbírka prací autorů valnou většinou neznámých v nápisech ze starší doby;
zřídkakdy se setkáme s umělostí nebo předstíráním umnosti. V mnohém jsou poučné
nápisy z novější doby: zde se již častěji objevuje nasládlá, nepravdivá přecitlivělost, velmi
podobná vzpomínkovým inserátům lidového tisku.
Antonín Šorm nám podal neskreslený obraz minulosti hřbitovních nápisů; vedle průpovědí plných síly, opravdovosti a krásy vyskytnou se i říkání otřelá a bezvýznamná.
Právě nad tím měli bychom se zamysliti, chceme-li, aby práce sběratele nezůstala bez
užitku. Jde o to, co z ní vytěžíme.
Nemyslíte, že skládání nápisů na hrob je vlastně věc básníků? Musí být poesie ukládána jen do nerozřezaných svazků v knihovně vzdělancově, nebo snad stačí, když se kniha
veršů prostě vystaví ve skříni knihkupcově? Nebyla by to živnost důstojnější a poctivější
než psaní rýmovaček pro noviny?
Toto poučení je jeden z plodů sběratelství. Ani tyto hřbitovní nápisy nebyly vydány
nadarmo, jen proto, aby byly uchovány před zubem času.
Břetislav Storm

Životopisy

Svatých

Otců

TbDr. Jozef Špirko: Patrologia (Život, spisy a uČenie Sv. Otcov) ; Ladislav Kuncíř,
Praha 1939, str. 276, K 40.
Profesor patrologie na bohoslovecké fakultě v spišské kapitule Dr. Josef Špirko
knihou nedávno vydanou u Kuncíře vyplnil nejen vážnou mezeru ve slovenské, nýbrž
i v české katolické literatuře. Jeho Patrologie, sestavená hlavně pro seminaristy, ale
vhodná také pro laiky, podává v nevelkém svazku přehled staré křesťanské literatury do
VIII. století. Po úvodu, v němž vymezuje pojem a úkol patrologie, dále pojem církevního Otce (Pater), církevního i všeobecně křesťanského spisovatele, autor postupně probírá spisovatele první periody patristické - tak zvané periody apoštolských Otců (- do
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120. r. po Kristu), doby apologetů (do 313. r.), doby velikých Otců Církve (do 450. r.)
a nakonec období úpadku do 640. r. (pro Západ), respektive 745. r. (pro Východ).
Rozumí se, že jako v jiných historických vědách, tak také zde, v patristice, podobné
dělení nemá matematického významu, - je to jen přibližné ohraničení a zaokrouhlení.
Jednotlivým periodám je předeslána všeobecná charakteristika, kde krátce jsou ukázány
jak hlavní události politicko-kulturních dějin, tak také hlavní bludy, s nimiž bylo bojovati mužům Církve.
Můžeme říci, že ve svém celku práce Dr. Špirky je seriosním a hodnotným dílem,
proti němuž se strany specialistů sotva budou vzneseny nějaké podstatné námitky. Také
sloh knihy je jasný, jazyk lehce pochopitelný. Z čistě vědeckých důvodů Dr. Špirko měl si
povšimnouti i ruské literatury. Za prvé proto, že ruská literatura patrologická i ruské překlady svatých Otců jsou daleko větší než u jiných národů slovanských, a za druhé, že úroveň některých patrologických děl ruských jest taková, že na Západě se jim málokterá díla
vyrovnají. Tak na př. nejlepší spis o Theodoretovi Cyperském máme od ruského profesora
Glubokovského, a nemile nás překvapilo, že ani tuto knihu, vzpomínanou i u západních
patrologů a církevních historiků, jsme vůbec nenašli v bibliografii Dr. Špirky. Také o Řehořů Nysském, o Janu Damašském a jiných Otcích mají Rusové nejen četná časopisecká pojednání, nýbrž i celé knihy. Je pravda, že jejich stanovisko katolík vždy neschválí, ale
přece ve vědecké knize zasluhují si zmínky. Při této příležitosti bychom poukázali na
jeden nedostatek rázu více všeobecného: na poměrně malou znalost dnešního stavu východních pravoslavných církví. Vidět to třeba z toho, když Dr. Špirko píše na 154. str.
o mši sv. Jana Zlatoústého, že se jí »užívá v gréckej cirkvi vo významnejšie dni«. Ve
skutečnosti mše svatá (liturgie), nesoucí jméno sv. Jana Zlatoústého, je ta mše svatá,
která se stále, pravidelně slouží (v klášteřích denně, v jiných kostelech pravidelně jen
v neděli - každodenní mše sv. na Východě je poměrně málo známa). Jen desetkrát do
roka se slouží mše sv. Basila Velikého a o středách a pátcích velikého půstu se slouží
mše sv. Řehoře Velikého (missa praesanctificatorum). Také k zmínce o východním
mnišství, držícím se podle slov autora pravidel (řehole) sv. Basila, dlužno poznamenati, že ve většině ruských klášterů - a Rusové tvořili tři čtvrtiny pravoslavného Východu
- drželi se pravidel sv. Theodora Studyty, převora znamenitého cařihradského kláštera
Studion. Bohužel, autor vůbec nemluví o sv. Theodovi Studytském, přesto že i on měl
významnou roli v boji proti obrazoborcům.
Jan Kellner

Dějiny křesťanské

charity

Dr. Bedřich Vašek, Dějiny křesťanské charity. Velehrad, nakladatelství Dobré knihy
v Olomouci 1941. Stran 190.
V době, kdy by se zdálo, že veřejnou mocí organisovaná sociální politika a sociální
péče zatlačuje zcela do pozadí činnost charitativní a kdy se uznává nanejvýše pouhá subsidiárnost charity, píše profesor olomoucké cyrilometodějské theologické fakulty dílo o dějinách křesťanské charity, jež je nejenom mohutnou historickou apologií tohoto nejjímavějŠího plodu křesťanské lásky k bližnímu, ale i zdařilým a přesvědčivým důkazem o nezbytnosti charity ve všech dobách křesťanské civilisace, tedy i v době přítomné. Opravdová
charita stojí a padá s křesťanstvím; intensita charitativní činnosti je přímo závislá na stupni
pokřesťanění obecného života. Antika neznala charity. Chudí, nemocní a bezbranní - to
byla tíživá pasiva v bilanci společenského života a antická obec se snažila co možná nej-
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kratší cestou těchto pasiv se zbavit. A se stejnými snahami se setkáváme v některých
společnostech novější doby, jež ve svém krajním racionalismu nazírají na slabé a trpící
jako na neproduktivní a přímou škodlivou součástku společenského stroje, jejíž udržování
při živote je v přímé protivě s racionalitou společenského života. Velmi příkladně dokládá Vašek tyto rozdíly v nazírání na charitativní péči: »Rozdíl mezi starou a novou
praxí (t. j. mezi antikou a křesťanstvím) vznikne, když postavíme vedle sebe dvě události. Prvá: Císař Galerius vidí, že lidé nuzní a nemocní pro fiskus neznamenají nic, naopak že jsou přítěží. Důsledek: „Nařídil je sehnati dohromady, naloditi, zavézti na moře
a tam potopiti" (Lactantius, De mortibus persecutorum). - Druhá: Sv. Vavřinec při svém
výslechu ukazuje na řadu mrzáků, žebráků, chudých a starců se slovy: „Toto jsou poklady Církve" (S. Ambrosii, De officiis ministrorum).« (Vašek, str. 26.)
V úvodní kapitole podává VaŠek definici charity jakožto dobročinnosti prokazované
z křesťanské lásky trpícím. V dalších kapitolách kreslí obraz osudu slabých a trpících
před Kristem, u Asyřanů, Babyloňanů, Egypťanů, Indů, národů budhistických, Reků, Římanů a Židů. Následující kapitoly jsou věnovány historii charity v křesťanském starověku,
v dobách Církve pronásledované a v dobách Církve osvobozené. VaŠek vždy vylíčí politickou situaci příslušné doby, popíše, kterých sociálních skupin se charitativní činnost především týkala, líčí její pracovní metody, vykreslí vždy několik vynikajících postav, jež se
v organisaci charity obzvláště uplatnily a zakončí ukázkami z literatury církevních spisovatelů, jež se vztahují k charitě. Tento plán práce je přísně dodržován i v dalších částech
knihy. Třetí, nej obsáhlejší a také nej zdařilejší část knihy, se obírá charitou ve středověku.
Autor zde zpracoval na podkladě bohaté literatury životně nejplnějŠí úsek dějin křesťanské charity. Pro nás má zvláštní význam, že VaŠek si velmi bedlivě všímá organisace charity v Českých zemích. Velmi správně se VaŠek v této části vyrovnává s povrchní kritikou
středověkých charitativních zařízení, jejíž základní chyba je v přenášení soudobých sociálně-politických představ a kategorií na instituce, jež rostly ze zcela odlišného prostředí
a byly neseny naprosto jiným duchem. Další část díla probírá úsek od reformace do francouzské revoluce. Zde především zaujme zhodnocení reformačního působení Martina
Luthera, jež, pokud se týká charity, bylo neblahé. Protestantské učení o sola fides podlomilo přirozený základ charity a obecně se projevující pokles dobročinnosti v protestantských krajích byl jen logickým důsledkem toho, že se přestalo věřit v záslužnost dobrých
skutků. V dalším pojednává Vašek o postupující sekularisaci dobročinnosti, o organisaci
karolické charity v tomto období a o některých zvláště vynikajících postavách katolické
charity. Poslední část je věnována úseku od francouzské revoluce po naši dobu. Vašek
zde sleduje reformy Josefa II., působení francouzské revoluce, poměr veřejné a dobrovolné sociální péče v X I X . a X X . století, rozvoj katolické charity v době současné, charitu protestantskou a velkolepý rozmach světské sociální péče po světové válce. Zvláštní
pozornost je v této souvislosti věnována organisaci a duchu sociální péče v Říši..
Dílo je doplněno podrobným rejstříkem věcným a bohatým soupisem literatury. Na
závadu jsou vsak četné tiskové chyby, zejména v letopočtech.
sb
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POZNÁMKY
Šalda - Marten - C h a l u p n ý
(F. X . Šalda-M. Marten, vzájemná korespondence, nákladem společnosti F. X . Šaldy,
v komisi Melantricha 1940.)
Po korespondenci F. X . Šaldy s Otokarem Březinou a Zdenkou Braunerovou vychází
i svazeČek jeho korespondence s Milošem Martenem. Čtenář tu zastihuje velkého kritika v letech 1902-1906, kdy se z těžké nemoci vzpínal k »Bojům o zítřek«, svému nejryzejŠímu nároku na nesmrtelnost. Šalda se nám tu jeví jako člověk trpící tělesně i duševně, přecitlivělý, prchající z lázní před společností, jako neobyčejně silný duch vězněný
v zesláblém těle. Není divu, že mladičký, devatenáctiletý Marten je proti němu ve značné
nevýhodě. Ovšem, Marten tu není a ani nemůže být hotov: »Vím jen, že studie p. Březinovy poesie, jako vše, co dnes píši, není než experiment - hledám teprve základní metafysický a etický poměr k životu, který nese uměleckou tvorbu« (39). Abychom však
Martena spravedlivě ocenili, stačí nám mladým, odpovíme-li si upřímně na otázku, kolik
z nás se k němu může rovnat svým opravdovým poměrem k mystériu života a umění, hloubkou pohledu, touhou jít výš a dál, nebo aspoň kolik z nás dovede tak mistrně postavit větu
jako on. Odpovíme-li si na tyto otázky pravdivě, nebudeme moci mluvit o dvojici ŠaldaMarten jako o skutečné osobnosti a jejím nedokrevném stínu - jako K Z K v »Lidových
novinách«, ani jako o mistru a epigonovi - jako E. Chalupný v úvodu ke korespondenci.
Doprovod Chalupného si vůbec zaslouží větší pozornosti. Chalupný není zřejmě příliš velikým ctitelem M. Martena, svého bývalého kolegy, a ani se nesnaží ve své (starší)
studii zmírnit svou antipatii. Tak mluví o Martenových »kvasiargumentech« (95), vyčítá mu, že prchl ze »Slavie« před odpovědností (102) a v závěru napovídá, že ví
ještě o jedné Martenově hanebnosti, že však ji ve své ušlechtilosti a noblese nechce líčit
»nad čerstvým hrobem bývalého přítele...« V úvodě pochybuje, že by o Martena mohl
v budoucnosti vzniknout nový zájem, jako vznikl o Tyla (!) a Hálka, podivuje se, že
»autor druhu Martenova mohl se stát nejen vážným kritikem, ale přímo modlou...« Nejvíc ovšem Chalupného trápí a rozčiluje, že čeští velikáni nestojí Martenovi za zmínku,
že i Nerudovi vyčítá jisté věci. Při tom mu na štěstí zřejmě nevadí, že výtka »přemíry
shovívavosti« (Nerudovy) jest jenom ozvěnou výtky Šaldových »Bojů o zítřek«: »Tragická vina Nerudova jest ...že nelišil dost heroicky a silně mezi národními ctnostmi a národními slabostmi...«
Tak - po přečtení statí E. Chalupného - chceme-li se něco opravdu podstatného dovědět o Martenovi, utíkáme se k nekrologu, jejž napsal Šalda po Martenově smrti. Tam
Čteme jemnou charakteristiku: »Příliš mnoho prvků, a prvků příliš různých, shluklo se
v této duši: vedle laciné, lepenkové pózy padělaného literárního aristokratismu opravdová vůle k řádu a kázni, vedle epigonské dekoračnosti a odvozeného akademismu tucha
konstruktivnosti a tektoniky umělecké.«
Šalda a Marten se museli rozejít. Příčiny, které vyplývají - prý - z korespondence,
jsou jen zdánlivé, jsou jen záminkami. Marten byl tehdy - ve svých dvaceti letech osobností ne dost silnou, aby nebyl přitahován velikým svým předchůdcem a učitelem.
Měl-li se zprostit jeho vlivu, musil se s ním rozejít. V Martenovi ctíme dnes někoho,
koho veliké touhy vedly za vysokými cíli, kdo v uměleckém díle soudil projev tvůrčí
síly národní, kdo toužil dobojovat se k poznání smyslu národního bytí, kdo toužil, aby
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jeho národ dorostl velikosti takové, že se proti ní zdálo malým všechno, co tento národ
již vykonal a čeho již dosáhl.
Pavel Štěpánek

Fedor Vodákovič, cyklista

na

válcích

Slýchám od našich Čtenářů, že poslední dobou pohřešují v Řádu humor. Jedna z příčin je ta, že tu dlouho nečtli o nedostižných kouscích krále komiků mezi českými kritiky,
Fedora Soldána, t. č. cyklisty na válcích. Cyklistika na válcích, oblíbený sport Vlasty
Buriana, záleží v tom, že pod velocipedem uhání zběsile gumový Či jaký pás hnaný rotujícími válci, při čemž cyklista šlapající do úpadu se nehýbá s místa. Prý je to výborný
sport, na závodníky při něm neprší, ale to by nám mohl potvrdit nejlépe právě Fedor
Soldán, který jej provozuje ve stanech literární kritiky. Rozhání se rameny, supí a potí
se, razí si cestu zástupy soupeřů a nepřátel existujících v jeho fantasii (kterou, jak
i Václav Černý dokázal, má Soldán až překvapivě znamenitou, jde-li o literární historii),
stíná makovice a láme dřevce proti kdejakému větrnému mlýnu, až nakonec za potlesku
pomyslných davů dobývá lesklé Mambrinovy přílby nástupnictví Vodákova v Českém slově.
Jediný snad rozdíl mezi zesnulým a nynějším držitelem kritického ruchadla je v tom, že
Vodák byl aspoň autoritou v divadelnictví, kdežto Soldán jí není v ničem. Zato dojemná
shoda mezi oběma záleží v báječné, přímo nadpozemské idiosynkrasii vůči poesii. Jeden
jako druhý viděl či vidí v poesii něco jako ideové dávidlo, což ovšem ti, kteří dáví ideje
tak snadno, nemohou potřebovat, ba dráždí je to už na dálku, stejně jako všecko, co směřuje k vznešenému. Jak by je neuvádělo v nepříčetnost, když se občas sejde poesie dokonce s náboženstvím! A tak v referátu o nové sbírce Františka Hrubína, Včelím plástu
(Čes. slovo, 5. III. 1941), vidíme tanec zraněného fakira, jenž pokřikuje o »omšelé alegoričnosti a symbolice katolických litanií« a Širočinou Štípe z útlé knížky kusy poesie a
kusy »katolicismu«, kteréžto pak v návalu amoku vyhazuje oknem (Škoda prý, »že Hrubín
ve své nejnovějŠí knize je tak naplněn katolickým vnímáním světa«) a jeho zavilost jde
až do poťouchlosti, když naznačuje, že »některé z těchto modliteb, jako na př. Torso
mariánského sloupu, jsou ve své katolické výlučnosti těžko slučitelný s upřímným vlastenectvím jiných míst«. Co konečně povídat víc? A tak se jen omlouváme čtenářům, že si
nepřišli na své, poněvadž humor těchto řádek je trochu těžký a přihroublý; on by totiž
Fedor Soldán na jiný neslyšel.
/. Porybný

Vychovatelská

kritika

Mnoho se už napsalo o tom, jak důležité a odpovědné jest vychovávati mládež, a obyčejně vidíme tam, kde těch řečí je nejvíce, jakési záhadné zákruty a mlhoviny, v nichž je
těžko se vyznat člověku méně zkušenému. Kdo však zná své pappenheimské, ví, že v takových mlhovinách skrývá se často něco nekalého. Vizme názorný příklad z oblasti četby
pro mládež.
Nakladatelství Vyšehrad vydalo pro mládež povídku Karoliny Světlé »Škola mé
Štěstí«. Už pouhý název ukazuje tendenci knihy, a že autorka něco v České literatuře znamená, nepochybuje snad ani průměrný žák, natož pan vychovatel. Proto zůstává nezasvěcenému záhadnou mlhovinou, proč v pedagogickém časopise »Komenský« pan N. Č. se
diví, že knížka byla vůbec znovu vydána. Je prý zastaralá a vlastní literární ceny nemá
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(má snad lit. cenu cizí?), i když má dobré líčení poměrů v pražských chudobných rodinách v letech padesátých minulého století. Zkrátka a dobře, knížka nenalézá v jeho očích
milosti a z toho vyplývá, že ji nelze doporučiti. N u dobrá, po tom nám nic není, ale co
nás zajímá, to je ona překvapující záhada, proč právě pedagogický časopis nevrle přijímá
knížku starší dobré české spisovatelky, a to knížku s tendencí ušlechtile výchovnou. Nelze
přece předpokládati, že by zrovna pedagogický časopis se cítil povolán, aby proti mínění
kritických a historických znalců bojoval za uplatnění nej přísnějších měřítek estetických.
Jasného vysvětlení se ovšem nedopátráŠ - to by dobře nešlo, protože pisatel se zahalil do objektivity. S hlediska pana N. Č. není rozhodně taková knížka časová a nemá
býti znovu vydávána, i kdyby její výchovné zaměření bylo nej ušlechtilejší, její autorkou
byla spisovatelka sebe váženější a její četba pro mládež - naději národa - sebe prospěšnější.
My toho podle názoru p. N. Č. vůbec nepotřebujeme, aby se dětem postavil ideální obraz
Školy, která přivede pilnou a svědomitou žačku k životnímu štěstí, jestliže tato cesta
vedla - a řekněme upřímně, nutně vedla - kolem fary. Tak si věc představuje pedagogický
časopis »Komenský«. Obáváme se tedy, že se bude ve zlé vykládati spisovateli Křelinovi,
že knížku doprovodil pěkným a přiléhavým doslovem. Vždyť je též učitelem a vychovává
děti snad jinak, než si to pan N. Č. představuje. Bohudíky, říkáme my, kterým je duševní
zdraví národa drahé a kteří věříme Karolině Světlé více než panu N. Č. s jeho ideály.
A rodičové, kteří mají děti, nechť, si přečtou knížku a volí sami, zda by chtěli, aby jejich
děti Šly tou cestou, kterou putovala do života Bohunka Karoliny Světlé v knížce »Škola
mé Štěstí«, či za panem N. Č.3) třebas píše do časopisu, který nese jméno Komenského,
jsa jeho duchu zcela vzdálen.
Školník

O zlepšení střední

školy

I když prof. Macek se svou kritikou střední Školy (Josef Macek, Školské kapitoly.
Praha, Laichter) neměl, úspěch tak bouřlivý jako humorista Jaroslav Žák nebo autoři
študáckých filmů, přece vzbudila vzruch nejen v denním tisku, ale i v myslích mnohých
rodičů. Stalo se v těchto dnech, že se otázal žák (septimán) profesora, bude-li už konference o tom, jak žákům zpříjemnit školu. A rodičové v době pololetí častěji než jindy
vyslovovali známou větu: »Jak je to možné?« Jisto je, že většina rodičů (a skoro všechno
žactvo) jsou již dostatečně přesvědčeni o tom, že naše střední škola je podnik zaměřený
proti zájmům žactva. Pedagogicky je to sice zhoubné, to pochopí i každý neučitel, ale
budiž! Poznání vad je předpokladem jejich nápravy, a kdo by tvrdil, že střední škola vad
nemá? Každý, kdo jí prošel, vám jich uvede několik. Mimo to ještě továrník se bude divit,
že se na střední škole neučí terminologii z oboru barviv, vysokoškolský profesor nepochopí, proč se tam nevyučuje národnímu hospodářství, a oběma se při tom nebudou líbit
tlusté učebnice a přetěžování žactva. Vytýkejte střední Škole cokoliv, že je málo praktická nebo že je málo kulturní, že je příliš formalistická nebo že je přetížena učivem,
vždy někde dojdete sluchu.
Prof. Macek však na pouhé kritice nezůstává. Všimněme si dnes v této poznámce
některých jeho neudržitelných návrhů. Vizme třeba, jak chce řešit některé skutečné obtíže
Školské prakse. Tak na př. subjektivní různost v posuzování téže odpovědi nebo písemné
práce chce omezit buď úpravou otázek nebo zkoušením před komisí. Tu se nám však hned
vtírá otázka, zda by předepsaná úprava otázek nepředpokládala též předepsaný kodex odpovědí, nebot subjektivnost je právě v hodnocení odpovědi. Jediným výsledkem této úpra-
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vy by bylo, že by se studium a učení nahradilo opravdu bezduchým dřením. Zkoušení před
cizí komisí je zavedeno ve Francii, a stěžují si tam na ně nejen žáci, ale i profesoři. Nechtějí-li učitelé nechat žáky na pospas jejich okamžité disposici, náhodě, příp. i náladě
cizí komise, musí se sami s žáky spolčit, aby dosáhli při zkoušce opravdu takového výsledku, jaký by spravedlivě odpovídal žákově celoroční práci. Učitel, který se s žákem
stýká denně, pozná jej i jeho znalosti lépe než sebepočetnější zkušební komise.
Podobnou cestu z bláta do louže doporučuje prof. Macek svým požadavkem, aby
k vyučování měli přístup kvalifikovaní zástupci rodičů, zvolení rodičovským sdružením,
a ke zkouškám postupným rodiče žáků zkoušených. Jak malá znalost rodičovské psychologie ! Autor by jistě mluvil jinak, kdyby poznal školu z vlastního názoru v době rodičovských sdružení. Šťastná Škola, která se dovedla ubránit tomuto dárku demokracie a omezila činnost rodičovského sdružení na opatřování různých fondů, stipendií, rozhlasu, filmů, knihoven a pod.!
Představte si, že v provinciálním městě, kde se všichni znají a mají o druhé až přemrštěný zájem, budou zástupci rodičů chodit kontrolovat vyučování. A představte si, že
ti rodiče budou dokonce kvalifikovaní, tedy že to budou učitelé, pyšní na své pedagogické
vzdělání. A teď si k tomu připojte ještě další požadavek Mackův, totiž právo rodičů
žádat přezkoušení žáka jiným učitelem! Toto právo odvolací prý má překlenout »hrubou
mezeru právní«, která dosud je ve zkušebních řádech škol. Musili bychom být buď pokrytci sami k sobě nebo naprosto neznalí rodičovské mentality, abychom si nepředstavili,
jak toho rodiče žáků »jinak chytrých« využijí, jaký vznikne zmatek ve vyučování, a jaké
pře ve škole i mimo Školu. Mackovo přirovnání zkušebního řádu k trestnímu však mimo
to kulhá: kdežto skutková podstata trestního činu zůstává celkem nezměnitelná, může žák
své znalosti do přezkoušení změnit z nedostatečné až na velmi dobrou - leda by se přezkoušení dělo hned téhož dne.
Škola je živý organismus, jehož krví je láska učitelů. Nezkazí ji tlustá učebnice, ale
ubilo by ji množství nepružných předpisů, ještě nepružnějších kontrol a především uměle
pěstovaná a oficielně podporovaná nedůvěra rodičů a žáků v spravedlnost a dobrou vůli
učitelů.
(Poznámka redakce: K dobrým stránkám Mackovy knihy se vrátíme v některém
z příštích čísel.)
F. M.
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Přátelům umění, ctitelům tradice a národní minulosti.
připraví m n o h o radosti dvě nové knihy

K a r e l

Řádu

S c h w a r z e n b e r g

HERALDIKA
čili přehled její theorie na vývojovém
základě a se zřetelem k Čechám
Neobyčejně závažný příspěvek k dějinám evropské
kultury i starobylého odkazu a dědictví národního.
Bohatý pramen obecného historického poznání, množství příkladů a kulturně-dějepisných poznatků ze všech
oblastí historie. - Schwarzenbergova Heraldika je kus
živé minulosti, která mluví i k nám rodnou a láskyplnou řečí. - Str. 236, množství kreseb, 17 obrazových
příloh. - Cena brožov. výtisku K 95'-, váz. K 120'-

ERBOVNÍ KNÍŽKA NA ROK 1941
Sedmý ročník oblíbeného sborníku nejnáročnějších
milovníků kulturně dějinného odkazu naší minulosti.
Z obsahu: Znak básníka Julia Zeyera, královská korunovace před 150 lety, o strážcích moravského znaku,
znamení Tovaryšstva Ježíšova, barokní heraldická
symbolika, heraldické legendy a erbovní pověsti, heraldická kronika roku 1940-1941.
Bohatě ilustrováno. - Stran 148, cena K 60'—.
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