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Vladimír Vokolek
VE SVITU L U N Y
Na břehu rybář pohroužený
v hlubokém klidu vod
chytá svůj obraz vytoužený,
sám sobě tichý svod.

Kol slunce zapadlého do temnot
stín země černě vykroužený:
začarovaný kruh.
V něm zaklet v sen neznámou vinou,
ve svitu luny nad hladinou
přicházíš k sobě s tváří sinou
jak z dětství dávný druh.

Neslyšitelně vody plynou
tvým nepohnutým obrazem:
jsi týž a přece odkazem
na jinou tvář, na jinou Zem.

Jsi pouze dlouhé zamyšlení
nad životem, který již není.

Zdeněk Šmíd
HVĚZDY
Nade mnou souostroví hvězd!...
N e plihlé hvězdy,
Jež roztesknily jinocha,
N e zrůžovělé hvězdy
Unylých milenců.
Atoly břitké, váhající meče!...
Nade mnou hvězdy v plné záři,
Jako by zpíval ryzí kov,
Nade mnou hvězdy plnozvuké,
Z kterých zní pramen do síra.
Ty hvězdy vidí z hlubin pouště
Otvrdlý nomád, ztajiv dech,
' Kdo ve vichru je jako doma,
Vídá je v rozbouřených snech.
Ty hvězdy vidí spolu se mnou
Od pólu zdatný badatel,
Sníh jejich vídá nebem jiskřit
Jak střibrochvěj nou busolu.
K těm hvězdám vzhlédl hvězdář nyní,
Prchaje světa porobě,
Mnich ony hvězdy planout vidí,
Modlitbou prudce okřídlen.
Ty hvězdy vidí kapitáni,
Když v noci loď jim svěřena,
Do tváře hvězdám zpříma hledí
Muži, když smrt je objímá.
To nejsou květy těkající,
Jimiž se těší plachý zrak,
K těm hvězdám tisíc mužů hledí
Neochvějnýma očima...
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Jaroslav Durych
VYPLUTÍ
Tak nadešel Hod Boží velikonoční.
Slunce pozdvihlo z tmy své hořící čelo a počalo vyrůstati jako ohnivý sloup, takže tvarem svým připomínalo zjev bytosti nesmrtelné, jejíž
královský plášť jest prostřen po moři, ale údy a tvář nelze pozorovati
pro blesk světla. Náhle rozlil se den a daleko na obzoru se ukázal osamělý vrchol sopečný. Byl to Sao Antao, první z ostrovů Mysu Zeleného.
Slavně za zvuků harf znělo Alleluja, při němž stříleli ohňostrůjci
ze všech kusů, až se celá loď kymácela. Lodní kusy byly veliké, těžké,
celé z bronzu. I na druhých lodích v té chvíli byl pozorován kouř
střelby.
Zpěvy dozněly. Lidé vyslechli řeč, na tom měli však dosti. A proč
by se obtěžovali? Bylo vedro. Vítr neosvěžoval a stíny se zkracovaly,
takže nebylo místa, kde by podlaha nepálila a kde by si odpočinuly
aspoň oči. A v komorách lodních bylo k zalknutí.
To přece však nenáleželo k této plavbě. Toho neměl se báti ani
kupec, tím méně pak námořníci. Vždyť tu byly i ženy!
Jiný zdál se však den, který následoval. Nic dosud se nezměnilo ani
na tváři nebes, ani na tváři moře, jen na lidi sestupovala zvláštní tesknota. Jejich tváře se obracely k straně pravé, kam vrhaly plachty jitřní
stín. V dlouhé řadě tam pluly urky brasilské, které dosud je provázely,
ale nyní se oddělovaly a rychle se vzdalovaly jako ptáci, kteří unikli ze
zajetí.
Nyní indické lodi pluly samy. Byly veliké. Jejich plachty se skvěly
jako oblaka, která vyrostla z moře. Vody nekonečné se třpytily na obzoru. Když pak v podvečer se rozžehla světla, jimiž dávaly lodi v noci
znamení, aby žádná se neztratila, všecky přepadal stesk.
Ale příčina tesklivosti byla vážnější.
Lidé zkušení už myslili na to, co přinese den velmi blízký. Dosud
loď plula dobře a řetězy stroje, který ukazoval její rychlost, dosud skřípaly v habitakulu. Už však stále se ztrácel mořský proud, a tu nastával
strach, že se ztratí i vítr.
Ten den přišel.
Opět zdvihlo se slunce jako ohnivý sloup, jejž dvojnásob prodlužoval odraz v moři, takže podoba jeho byla pitvorná jako v zrcadle křivém. Opět rozlil se den. Moře zářilo jako slzy a krev. Rozežhavěl se
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dech v chřípí a veškeré ústrojenství se hroutilo v těle jako popel a vosk.
Už však ztrácelo všecko i svůj stín.
Ale co nyní záleželo ať na trýzni dětí, ať na očích žen! Plachty
usnuly!
Už jen asi dva dny měli k rovníku, kde mohl je zastihnouti vítr
dobrý. Stále doufali. Co však teď? Bezcitně třpytily se vlny v dálce.
Každé rouhání by jen daremně rozmnožovalo jejich bídu, na niž nechtěli hrůzou ani mysliti. Pilot, kapitán, kormidelník stáli na zbytku
stínu a bezradně pozorovali vzduch a vodu.
V tichém čeření vln se vznášely lodi jako květy, které pomalý proud
táhne s sebou. Stále hojněji se ukazovalo mořské býlí, jímž vlny už nezmítaly. Jen pod ním byl stín.
Pater superior opět obcházel loď jako jindy. Vždyť i oblaka se na
nebi pohybovala, i plachty se otáčely, sem a tam, neboť nyní byl drahocenný i každý dech vánku. Pak opřel se o zábradlí a dychtivě pozoroval
cosi pod vodou.
Byl to podivný zástup mořských bytostí, které tajemně provázely
tuto loď jako duchové strážní. Měly podobu ryb. A byly tu mezi nimi
ryby veliké, malé, směšné, obludné i příjemné na pohledění a některé
poletovaly jako ptáci. Zřejmě chovaly k lodi zvláštní důvěru, neboť
stále ji předbíhaly a jako by ukazovaly směr plavby, vždy se vracely
všecky v témže pořádku, aby začaly znovu.
»Jaký žal,« povzdechl si, »že tu na lodi není svatý Antonín, aby
mluvil svým hlasem k těmto tvorům !«
Zdálo se mu, že by nadarmo mluvil k tvorům s dušemi nesmrtelnými; i chtěl aspoň politovati němou tvář.
Pater Giacomo, který mlčky stál stranou, pravil skromně:
»Ještě nepřišel čas.«
Tu se zarazil, neboť vzpomněl si na to, co mohl by způsobiti svými
slovy.
Už však způsobil.
Pater Affonso sebou trhl. Byl zajisté představeným a pouze on sám
měl zkoušeti druhé, třebas tohoto práva dosud neužil. Pater Giacomo
však stále mu připomínal jak svou tázavou tváří, tak svým mlčením,
že zkouška jest nevyhnutelná a že lépe jest připraviti se na ni včas. Měl
to přijmouti?
»Otče Giacomo,« pravil, snaže se ukázati, kdo vlastně tu rozhoduje,
»stále připomínáte věci pochmurné! Ale měl byste odporovati těmto
představám jako mámení nepřítele, který, nemoha překaziti dílo dobré,
aspoň takto se mstí!«
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»Rád bych,« odpověděl pater Giacomo, »o tom mlčel, ale nemluvím z vůle vlastní. Jest to Bůh, jenž nás vede, kam chce, a říkám jen na
omluvu, že jsem spokojen se vším, co se stane.«
»My však,« poučoval ho pater superior, »máme toužiti po Japonsku. To jest výslovný rozkaz našich představených. Tam ať už se děje
vůle Boží! Ale dosud tam nejsme. Nikdo nemůže říci, kdy tam přijdeme. Tato loď pluje toliko do Indie.«
»A nikdy tam nedopluje!«
»Co to mluvíte ?«
»Rád bych,« omlouval se pater Giacomo, »o tom mlčel. Ale, tážete-li se -«
Pater superior cítil z daleka mořskou nemoc. Mlčel hořce.
Pater Giacomo, který pečlivě zachovával všecka pravidla jako v noviciáte, kde se pohlíží představeným jen do výše úst, ovšem neviděl bledost v jeho obličeji; proto, domnívaje se, že mlčení jeho jest snad souhlasem, dodal k tomu, co řekl :
»Ani zpět!«
Pater superior toužil po klidu. Mávl rukou. Ale byli tu jiní.
Pater Spinola, který též vážně pozoroval množství ryb, pravil klidně:
»Snad také lze připustiti, že ti tvorové němí mají mnohému naučiti
právě nás.«
Pater superior, jenž miloval přírodopis, zvolal nadšeně:
»Což není to na pováženou, jak nás předstihují, sami ukazujíce
směr plavby ?«
K jeho úžasu se jeden z těch tvorů zdvihl z vody. Byl podoben netopýru, ale po celém těle svítil zlatem a to, co se rozšiřovalo už od samých úst, byly ploutve. Šťastně přeletěl loď a s plesknutím padl opět
do vln.
Poznav létací rybu, pravil s uspokojením:
»Hle, Bůh jí dal ploutve, aby mohla se pohybovati ve svém živlu.
A teď vidíme, jak, nutkána touhou, aby unikla živlu, v němž se zrodila,
jich užívá místo křídel !«
Sečkav uctivě, až domluví představený, pater Spinola pokračoval:
»Dal-li Bůh tvorům němým, jichž zajisté v moři žije bez počtu, tyto
ploutve, které mohou se proměniti v čase potřeby v křídla, co dá těm,
které povolal do Tovaryšstva svého Syna?«
Páter Giacomo čekal ; když pak cítil, že už nehodlá pokračovati,
zdvihl oči.
»Lišky doupata mají,« pravil tesklivě, »a ptáci nebeští hnízda, ale
Syn člověka nemá, kde by hlavu položil. Pozorujme tedy tyto tvory !«
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Jeho tvář byla zestárlá, zasmušilá a přísná, pohled zapadlých očí pak
podivně pronikavý.
Tu se zablesklo před očima. Opět uslyšeli svist letící ryby. Cosi
plesklo. Byl to zvuk velmi nepříjemný. Už ležela na palubě. Z jejích
úst se řinula krev, oči úžasem se nesmírně vypoulily a skřele se nadouvaly v němém chroptění. Prudkým nárazem si rozbila hlavu.
Pater Spinola mlčel. Slunce klesalo. Lodní zvon volal k pobožnosti.
Nastal máj, jenž je zasvěcen Hvězdě Mořské. Opět smetajíc s moře
stopy tmy chvostem slunce, se vracelo jitro. Ryby vyskakovaly. Ptáci
vzlétali a mizeli v nesnesitelné záři nebes. Jen lodi se nevzbouzely.
Spíše stály než pluly, třebas vzdálenost mezi nimi byla větší. Pohled
na ně však se zprotivil všem, neboť nyní jim připomínal jejich bídu.
A útěcha nepřicházela.
Už i nejlenivějším zhořkla nečinnost, když tu nenadále se probudil
vítr. Přišel od jihu; rychle nabýval síly, takže loď, dosud neustálená,
se počala kymáceti jako vrak. Ale nyní hnal loď směrem nepříznivým,
i musili dbáti, aby nebyla zanesena příliš daleko. To se nedělo bez nebezpečí, neboť stále se obracela bokem k větru a lehala přídí. A přinášel vítr i veliký žár jako poselství bouře, takže útroby vyschly, smysly
zemdlely a opět se ohlašovala mořská nemoc.
Teď však musili plouti a hledati místo, kde by unikli větru nepříznivému a nalezli jiný. Kde je naleznou, to nevěděl nikdo; snad u břehů
konžských, snad v sousedství lidožroutů v Moři Karibském. Pilot bedlivě pozoroval lodní hodiny, mapu, astrolabium a kompas, dával rozkazy
těm, kteří seděli v koších, a pobádal kormidelníka. Jen s obtíží konali
však nyní plavci své práce a těm, kteří poroučeli, se nechtělo pro omrzelost ani klíti.
Pluli. Nikdo nevěděl, kam. Pohled na mapu budil závrať. Teď už
poháněl loď pouze strach.
Stále totiž se vzdalovaly druhé lodi, z nichž zajisté každá se snažila
uniknouti větru nepříznivému, jak mohla. První noc ještě zářila na obzoru všecka světla, jimiž měly si ukazovati, kde jsou. Pak jich počalo
ubývati. Tak unikla Nossa Senhora da Encarnaçao, tajně zmizela i Nossa Senhora do Castillo, a pak nastala noc, kdy už zářily na obzoru jen
hvězdy.
Všecky lodi tedy unikly s místokrálem, jenž se nemohl zdržovatí pro
loď jedinou. A kdyby teď bouře nebo piráti měli stihnouti loď takto
opuštěnou, hrůza mysliti na to, co by následovalo !
Ale do srdce kupců ještě vstupovala hořkost zvláštní.
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Jak se smějí a jásají ti, kteří unikli obmyslně z těchto míst a zmizeli
pod obzorem! Nejen vyvázli z nebezpečí, nýbrž nyní jsou prosti i obtížných společníků. Neboť připlují do Indie mnohem dříve, jejich zboží
bude jistě tím hledanější, čím bude ho méně, a naopak sami mohou levněji nakoupiti zboží indické, lépe smlouvati a lépe si vybírati. Také
dříve se vrátí a s lítostí pokryteckou budou mluviti o těch, které zdrželo
protivenství To však nebylo vše. Kdo mohl se dopočítati všech nezbytných ztrát!
Nejen ujde jim zisk, i zboží se zkazí.
A kdo tím byl vinen? Pročpak vyvázly všecky lodi a proč tedy nevyvázl Svatý František?
Co však teď? Loď denně se obracela, měníc uspořádání i polohu
plachet, ale vítr ji hnal stále k severu za tím strašlivým sluncem, které
působilo, že potrava hnila, voda páchla a z chřadnoucích útrob tekla
krev; dosti bylo i těch, kterým hrozilo oslepnutí. A kdo mohl za to, že
opět se octli až na čtvrtém stupni ?
Bylo jisto, že těžiště lodi není tam, kde má býti, neboť lehala přídí.
Ale toliko nezkušení mohli žádati od lodníků, aby mimo svou práci
ještě napravovali špatné složení zboží.
»Pak,« řekli jim plavci, »lépe hoditi zboží ihned do moře. Tím se
ulehčí lodi, která jistě je přetížena. Či chcete se zavděčiti tímto zbožím
snad pirátům larochellským, kteří nyní už jistě plují na lup?«
Tato řeč, třebas nikterak uspokojivá, se nezdála nesmyslná. Byly
v knihách už psány věci hrozné. Což se indické lodi kdysi nestalo, že
ji přepadli heretikové a že lodníci, vysílení množstvím útrap, už chtěli
ji potopiti a vzíti si život? Zvláště ti, kteří nesnesli světla, nyní viděli
svýma zavázanýma očima všecky přízraky zkázy a stále se vyptávali,
zda už nevystupují z moře vysoké plachty lodí pirátských a jsou-li už
připraveny kusy k střelbě.
Ale vojáci měli starosti své, o nichž nechtěli ovšem mluviti nahlas;
nejsou zajisté svatí mezi svatými.
»Kdo,« pravili nedůtklivě, »má právo nám připomínati naši povinnost? Co dělají plavci? Což se neukazuje jejich lenost a vzdor už od
toho dne, kdy vstoupili na loď ?«
Mnohem lepšími pak počali nazývati plavce kacířské, kteří klejí
a hřeší a svatým se posmívají, ale konají práci, jak se sluší.
Stručně posílali plavci vojáky k ďáblu a ještě jim přáli dobré přijetí.
Tak si krátili čas. Ale mnohým se zdálo, že by taková řeč, třebas
trestuhodná, mohla býti jen žertem, kdyby loď dosud nebloudila jako
slepá. Bylo zajisté možno, že se setkají s Larochellskými, jimž je vítr
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hnal vstříc; že se rozšíří nemoc, která vysílí námořníky právě v největší
nouzi; že je přepadne trudnomyslnost, kterou působí ďábel těchto moří,
jenž má velikou moc a už často prý svedl plavce k vzpouře. Pak by takové žerty zhořkly všem.
I s lodními úředníky byla řeč dosti neveselá. Měli z něčeho strach.
V těchto úzkostech počal mluviti kněz, jehož dříve si nevšímali. Byl
to Giacomo de Vicariis.
Pravil veřejně, že největším nebezpečím jest přílišný náklad, který
skutečně jest uložen nepořádně; prý bylo by lépe, kdyby shodili neprodleně aspoň to, co přinese mnohým zkázu neodvratnou; prý však s lítostí vidí, že nikdo se neodhodlá k tomu včas.
Těchto slov nikdo od něho neočekával. Zdál se mdlý a mnozí se
pamatovali, jak ho soužila od počátku mořská nemoc. Ale velmi je překvapilo, jak to, co k nim mluvil, tak i to, že tak náhle se naučil portugalsky.
Pravil srozumitelně:
»Jsou to úmysly, skryté v srdcích, hříchy němé a zadržené. To jest
právě to zboží, na němž mnohý tak lpí, že raději zemře.«
Jeho pohled se zdál jako plamen, jenž se proplétá za tmy žebry ohořelými. Všichni cítili, že tím pohledem pozoruje hadí doupata, v nichž
žárlivě ukrývali své ďábly. Ale věděli dobře, že jich nezradí, a s chutí
ho poslouchali.
Pater superior, který miloval podobenství, rád uváděl Písmo, Otce
církevní a básníky starodávné, žasl, řka, že stejného očištění, jehož dostalo se kdysi proroku Isaiáši uhlíkem řeřavým, se dostalo nyní i pateru
Giacomovi, takže náhle k nim mluví jejich jazykem.
»To jest tím,« vážně odpověděl pater Giacomo, »že se přiblížil
čas.«
To bylo to slovo, které nemohl potlačiti, ať dělal, co chtěl.
Pater Spinola se schoulil sám v sebe. Myslil na dobu, kdy těžce a
sám musil obhaj ovati touhu po této cestě proti posměchu přátel a mlčení představených. Teď byl na lodi. Právě zde se však vyskytl člověk,
jenž se spojoval proti němu s duchem prorockým.
Hleděl na jeho tvář. Byla pevná a tvrdá, jako slovo, jemuž bez moci
mimořádné nelze odporovati; v jeho očích byl nehybný klid; jistě viděly
věci skryté.
»Otče,« pravil, »nyní vidíme, že umíte otvírati lidem uši i srdce!
Duch Boží jest s vámi.«
»A přece mi nevěříte !«
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»Jistě věříme, že větší jest ten, který prorokuje, než ten, který jazyky
mluví. Ale vysvětlete mi, kterak duch může mluviti proti duchu !«
»Pak není to duch, nýbrž tělo.«
»Chceme vydati přece právě tělo své -«
»To právě je to, o čem připomíná svatý Pavel: Byť vydal bych tělo
své, aby hořelo, lásky pak kdybych neměl, nic by mi to neprospělo.«
»Otče, nepochybujme, ale prosme !«
»Ano, prosme tedy,« počal částečně souhlasiti pater Giacomo, »ale
tak, jak chce Bůh!«
Tu zaslechli výkřik:
»Žralok !«
Vodní havěť se ztratila okamžitě v temnu hlubin. Už pak s pochmurnou velebností se blížila líně mocná obluda, lačně upírajíc své
nestoudné oči asi tam, kde byl připevněn obraz patrona lodi. Ten se
nehýbal ; snad ani se nezdál vhodnou kořistí. I pohlédla výše a tu spatřila děti v bílém oděvu s rudým křížem. Ani těch však nemohla dosáhnouti, a nikdo jich neshazoval. Tu počala provozovati směšnou hru
jako toulavý žebrák, který z nouze a hladu žebrá pod okny.
Kdosi pro kratochvíli jí hodil kus jídla, po němž ihned se rozehnala. A tu ze stínu, který pod jejím břichem padal do hloubky vod, se
střelhbitě rozbíhalo množství ryb, které slídily po tom, co snad vypadne pro ně z její huby. Jenom nemnohým se však podařil lup, o nějž
ihned se rvaly, dokud obluda neztrnula; pak rychle se skryly v jejím
stínu.
Pater superior se s údivem ptal, jak mohou ty ryby plouti v blízkosti
tak velkého nebezpečí. Slyšel odpověď, že takto si počínají jen pod jejím břichem, kde jich nemůže pozorovati ani popadnouti; proto z nutnosti se skrývají pod ní, dokud neuniknou; ale přemnohé z nich v tomto zajetí se zdržují dobrovolně, neboť z hodů jejích se jim dostává
zbytků často vydatných a proto ji následují velmi věrně.
Jistě bylo to podobenství. Tyto zajaté ryby jako žebráci pluly pod
jejím břichem. I ta obluda však žebravě přicházela k břichu lodi, aby
získala od lodníků aspoň zkažených zbytků jejich potravy, nic se neostýchala a loudila lidsky, směšně provozujíc divné kejkle, při nichž
otrocká havěť drobných ryb se vždy střelhbitě přizpůsobila i pohybu
nejrychlejšímu. Všichni cítili, že by někdo měl říci aspoň slovo. Každý
čekal však na jiného. Pater superior, který miloval podobenství, se raději obdivoval třpytu ryb, modrých, zelených a zlatých, pater Spinola
se choulil sám do sebe, pater Giacomo mlčel.
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Slunce klesalo, lodní zvon volal k pobožnosti, z nebe vyhlédly hvězdy, z vody vyskakovaly ryby svítící. Loď plula.
Opět nastalo jitro.
Den se zdál jako jiný. Ani na nebi, ani na moři nic se nezměnilo.
Už však nikoho nezajímalo, kde jsou, ani po které straně vyšlo slunce.
Bylo lhostejno, zda se obrací loď přídí k Antilám či ke břehům konžským. Nikdo nemluvil. Čas se ztratil.
Zato nyní se ukazovali v moři žraloci, tuční, velicí a mnozí. V šiku
uctivě spořádaném se pod jejich zestárlými a chladnými břichy mrštně
pohybovaly ryby menší, které ješitně setrvávaly v stínu obludné jejich
slávy.
Ale byla to pouze němá tvář.
Kdo chtěl, mohl rozjímati mnohem déle než jindy a nikdo ho nevyrušoval. Pohled na ryby mohl sváděti k roztržitosti, ale snad právě
teď byly pohnutkou k rozjímání velmi vhodnému.
»Otče Giacomo,« pravil po mnohém uvažování pater Spinola, »vy
vidíte to, čeho nevidím já. Hledím na tyto ryby, které pokojně plují
v stínu netvora, žijí ze zbytků, jež mu padají z úst, a o nic se nestarají.
I vidím v tom poučení, vhodné těm, kteří putují k Bohu jako žebráci.«
»Ale zapomínáte,« pravil velice vlídně páter Giacomo, »že právě
v tom překáží nám vůle neumrtvená.«
Chvíli pomlčel.
»Snad se vám,« pokračoval, »moje řeč zdá tvrdá. Ale uvažujme!
Čí nosíme jméno? A co je náš cíl? Ten jest v nebi. Tento cíl jsme si
zvolili sami a chtěli jsme za ním plouti do Japonska. I učinil Bůh s námi zkoušku. Dal nám loď, a nyní jsme na ní. Všecky ostatní lodi odtud
unikly, jen tato loď nedopluje ani tam, ani zpět, neboť vyplula z Lisabonu, aby zmizela navždy.«
»Otče, věděl jste to, než jsme vstoupili na loď?«
»Ano, říkal jsem to, ale nevěřili jste!«
»Proč však vstoupil jste na ni i vy?«
»Vždyť viděl jsem jasně vůli Boží a slyšel jsem srozumitelně rozkaz
představených! Čím jest proti tomu strach o loď?«
Mluvil hlasitě, ale nikdo se neohlédl. Lidé zemdleli zlými sny, němou úzkostí i svíráním útrob a zdáli se hluší. A jistě už pochopili i ti
žraloci, že jsou na lodi mnozí, kterým bylo by lépe v jejich jícnech.
Stále drzeji se dívali po námořnících, často vyskakujíce až k okraji lodi.
Ani lodníci však nebyli dosud zcela neteční a strojili léčky, které
připjali na řetězy. A skutečně polapili mocnou obludu, která velmi se
podivila, když ji vytáhli na loď, pak však v zoufalství sebou zuřivě
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tloukla, hrozíc neopatrným. Lidé stáli a dívali se. Když užili podívané,
vzali sekyru a uťali ocas. Pak jí vypíchli oči, které vytekly na palubu.
Ptáci v rahnoví se už těšili na hostinu a křikem se domáhali svého podílu. Ale nechtěli plavci, aby obluda dodělala tak rychle; lodním sochorem ji shodili zpět, aby pošla co nejbídněji jako výstraha druhým.
Ryba zmizela v hloubce, barvíc vodu.
Pater Spinola, hledě za ní, pravil zamyšleně:
»I tak by nás Bůh mohl přivésti do Japonska.«
»Snad,« rozvážně odpověděl pater Giacomo, »kdyby neměl s námi
úmyslů jiných.«
Dlouho mlčeli. Byl to spor velmi těžký, o němž rozhodovaly moci
neviditelné.
»Nejmilejší,« počal mluviti vlídně pater Giacomo, »proč se bojíte
toho, co chce Bůh? Ten učinil přece naším cílem sám sebe, kdežto Japonsko jsme si zvolili my. Čemu dáváte přednost? Vůli Boží nebo obrazu slávy, které hodláte dosáhnouti smrtí v Japonsku ?«
»I o tom jsem uvažoval. Myslím na příklad, který dal nám svou
smrtí otec Azeveido, jenž byl utopen právě v tomto moři. Přes to věřím,
že hlas, který od mého mládí mě posílá do Japonska, není voláním lidským, nýbrž božím a že věrný jest Bůh, jenž i mne pozval do Tovaryšstva svého Syna.«
»Tato naděje bývá zajisté darem, kterým probouzí Bůh naši lásku.
I vy jste měl zalíbení v tomto daru. Byl jste mlád. Ale dospělý milující
na dar nehledí; chce toliko lásku. Chce od svého milovaného jeho osobu, celou bytost. Praví apoštol Pavel: Když jsem býval maličký, mluvil
jsem jako maličký, smýšlel jsem jako maličký; když však jsem učiněn
muž, vyprázdnil jsem, což bylo maličkého.«
»Otče,« zvolal v pohnutí srdce páter Spinola, »učte mě tomu! Vy
vidíte to, čeho nevidím já!«
Jeho hlas se chvěl v slzách.
Pater Giacomo se na něho usmál jako na maličkého.
»Kdo jsem, abych mohl vás poučovati! Sám se ptám, proč mi Bůh
zjevil věci, o nichž nikoho nepřesvědčím. Je to milost, či trest? Nechci
zajisté srovnávati tyto věci ani zdaleka s tím, co poznával ve viděních
svatý Pavel, ale musím si připomínati jeho slova: Aby velikost zjevení
mne nepozdvihla, dán jest mi osten těla mého, anděl Satanův, kterýž
by mne pohlavkoval. Pročež třikráte prosil jsem Pána, aby odstoupil
ode mne -«
»Snad již chápu.«
»Mně však,« pravil s povzdechem páter Giacomo, »dosud neřekl
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Pán: Dosti máš na milosti mé! A vím, že kdybych měl proroctví, a
znal všecka tajemství, i všeliké umění, a kdybych měl všecku víru, tak
že bych hory přenášel, lásky pak neměl, nic nejsem.«
Tu je pohnulo srdce, aby vzájemně si pohlédli do obličeje. Duše
vyšly si vstříc. Oba cítili, jak srdce jim hoří.
Čas přece jen míjel. V jeho jednotvárnosti se vždy nějak vystřídaly
den a noc. Jinak na moři ani na obloze se stále nic neměnilo. Pouze
žraloci se dívali po námořnících stále drzeji. Tak aspoň se zdálo.
Už nebylo křiku ani rozepří. Ale nemusil příliš uměti portugalsky,
kdo si povšiml divných posunků, křivých úst a pohledů potměšilých,
aby pochopil, že mnozí už nesnesitelně touží po změně. Nikdo nevěděl,
co vlastně se děje, ale jistě se připravovaly věci zlé.
Byl tu kapitán. Jeho tvář byla klidná, jeho odpovědí byl útrpný
úsměv. Čeho vlastně se báti? Jest tu on!
Už však vojáci nevycházeli než s mečem. A tu byla i kněžím dána
rada, aby zůstali z opatrnosti ve své komoře.
I seděli pozorujíce.
Blízko komory bylo skladiště prachu a nad jeho bezpečností bděla
vojenská stráž. Ta byla teď rozmnožena. Pak byl obsazen i alkazar kormidelníkův. Nikdo nespěchal. I lodníci vykonávali své práce tak klidně
jako jindy.
Pater superior počal podřimovati.
Tu zaslechli hluk. Bratři vyhlédli. Už bylo lze rozeznati lokty, pěsti
i dlaně a pohyby neobvyklé; také osoby: ty však zdály se přivázány jako
psi, kteří vyrážejí, ale nemohou dále; jejich prsty však přece se zachytily
ať v očnicích, v chřípí, nebo v slabinách těch, kteří směle či neopatrně
se k nim blížili, a leckteré tělo se octlo pak v položení dosti pozoruhodném.
Náhle jedno z těch těl se skácelo přes zábradlí. Nastal řev.
Pater Spinola vstal a vyhlédl též. Uzřel vojáky, kteří se všech stran
přibíhali, aby skončili boj zbraní nahou.
»Co to jest ?«
Uzřel vojenské úředníky; stáli, držíce se kruhů železných, v kosi
na hlavě oslí. Uzřel písaře; snad už čekali, aby vyškrtli jména a odečtli
žold, porce vody a potravy těm, kteří zahynou v řeži nebo záhy se budou mlčky točiti pověšeni jako vnadidlo ptáků; jistě zdálo se dobré, že
se takto loď zbaví lidí obtížných, neboť plavba se prodlužovala a zásoby
hnily.
Ztrnul. Zavrávoral.
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»To jest znamení,« pravil s pochmurnou pohotovostí pater Giacomo, »že se přiblížil čas -«
»Ale k čemu?«
Pater Giacomo hledal relikviář.
Tu však nastala změna velmi hrozivá. Byli vojáci dosud ve výhodě
proti lodníkům, kteří neměli v rukou než náčiní nevhodného a nebyli
spořádáni. Teď však lodníkům byla podána kopí. A už nebylo možno
si všímati jednotlivostí a zvláště ne toho, co snad mluvil či konal někdo
v komoře.
Náhle uprostřed zmatku se zjevilo na palubě zvláštní strašidlo. Nikdo nevěděl odkud. Bylo černé, z očí šlehal mu oheň. Cosi vykřiklo, ale
nikdo mu nerozuměl. Už však vrhlo se na bojující a prudce jim vyrážejíc zbraně z rukou, samo sráželo překvapené holou dlaní.
A tu ve chvíli ustrnutí byl uslyšen výkřik :
»Spinola!«
Ten výkřik se opakoval jako skřek dravých ptáků, kteří neklidně
poletovali kolem rahnoví.
I ti nejurputnější, kteří stále se nehodlali vzdáti boje, byli podivně
postrašeni zvukem tohoto slova, které zdálo se býti jménem strašidla.
Ale nejvíce překvapeni byli ti, kteří boje se neúčastnili.
Vyšel kapitán. Vyšli kněži. Žasli, nechápajíce.
Ale boj už byl dobojován. Zbraně, ruce i tváře náhle počaly překážeti, nikdo nevěděl, kudy kam. Pouze ten, jehož jméno šlo z úst do úst,
stál s rukama zdviženýma jako zápasník s Bohem.
Bylo zřejmo, že už nehrozí nic, a tu leckoho pohoršilo, že rozhodl
kněz, pouhý chudák. Ani kapitán, ani vojenští úředníci však nemohli
odolati jeho pohledu a bezradně uvažovali, jak by za tento čin ho lacino odměnili a pak pohnuli k tomu, aby zase se vrátil do své komory.
I počali pronášeti slova zdvořilá, pevně důvěřujíce, že se takový kněz,
jenž se neleká nebezpečí, lekne chvály.
Znal však všetečný kněz cenu věcí. Jako mzdu za svůj čin žádal odpuštění a úplné zapomenutí celé příhody.
Chtěli smlouvati.
»To není v mé moci,« pravil kapitán vlídně, »vzpoura lodníků jest
urážkou krále.«
Ale kněz trval na svém.
»Král jest daleko. Bůh jest zde.«
Tu zaslechl křik. Ale nebylo lze dobře rozuměti, co se děje. Vítr
dorážel, bořil hřebeny vln, tloukl rahny. Loď se zakymácela. Plavci
spěchali k plachtám.
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»Hle,« zvolal kněz, »jak sám Bůh nyní zjevuje milosrdenství! Už se
obrací vítr!«
To byl důvod, jemuž nemohl odporovati ani kapitán. Ale přece jen
smlouval :
»Aspoň jednoho na výstrahu !«
Zatím na zádi se sběhl už houf, z něhož mnozí se vykláněli, pokud
zábradlí dovolovalo, jak mohli. Snad něco tam spadlo. Plavci spouštěli
člun a chtěli to vyloviti. A tu v studené tlamě mořských vln se zjevila
hlava, ne však mořského živočicha, nýbrž člověka.
Jeho tvář byla strhána hrůzou. Zřejmě pozbýval sil. Plavci marně se
namáhali slézti do člunu a loď se již vzdalovala.
Stáli u toho také kněží. Chtěli pomoci. I volali na tonoucího, aby
neztrácel mysli. Snad jim porozuměl, neboť opět se vzchopil. Co však
zmohli by sami ?
Pater superior tedy předstoupil před kapitána a prosil, jak uměl,
aby učinil vše, co jest možno.
Tu se kapitán tázal, kdo to jest. Pak zavrtěl hlavou.
»Právě ten,« pravil neodmluvně, »si zasloužil smrti ze všech nejtěžší.Díky Bohu, že rozsoudil sám!«
Snad to byla jen řeč. Ale ve skutečnosti bylo pozdě. A tu patera
superiora pojal strach, ne o tělo tonoucího, nýbrž o jeho duši. Aby ukázal tonoucímu, co má činiti, sepjal ruce a zdvíhal je k nebi.
Ten vytřeštil oči. Pak však pochopil a učinil totéž.
Leckdo z diváků se zamyslil nad tím, co jest smrt. V tomto morovém moři se zdála tak hořká a kdo ví, co hrozilo mnohým ještě před
chvílí! Proto bylo teď slušno, aby všichni se radovali, že v posledním
okamžiku se obrátil hříšník.
Pater superior se se všemi přítomnými modlil modlitbu umírajících.
Vlny syčely. Větší věru se zdála radost nad tím, že se obrátil vítr.
I ptáci se pochechtávali.
Ještě dlouho se však zdvíhaly z vln ruce člověka, který také chtěl
doplouti do Indie.
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Zinajda Gippiusová
TICHO
Je bílé, bílé ticho v ulicích.
Neslyším svého srdce.
Proč jeho tlukot ztich?
Takové ticho, takové ticho v ulicích.
Bílé, sněžné ticho, vzbuď se, vzbuď!
Měsíc - jak zkrvavený štít.
Co budoucnost nám chystá, suď!
Mé srdce, vzbuď se, vzbuď!
Probuzení není pro všechny.
Bílý sníh je tichý jako mrtvý.
Nad městem leží hřích noci i dny.
Pláči, tiše pláči - o všechny.
1918

PROSINCOVÁ

NOC

Závějí bílé hroby za okny,
v pokoji mihotavá záře svěc.
Noci jsou těžší nežli dny.
Čas neslyšně se modlí růženec.
Tři údery, - jak z dálky zvonů hlas v nichž výzvu věčna poznávám.
A abych chvíli zadržela čas,
řetězem slov jej spoutávám.
1918
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NOSTALGIE
Je cudnost lásky, je i cudnost utrpení.
Ó, nikdo neuslyší slov z úst mých.
Když za své mlčení nedojdu odpuštění nechť, v krvi své již nesu tento hřích.
Ne, nevyslovím jména nejdražšího.
Vím, že je mlčelivá láska posvátná.
Čím strašnější jsi, mého stesku tího,
tím mlčelivější jsou ústa má.
1920

Přeložil Jaroslav

Teichmann

Heinrich Zillich
V E Č E R DOMA
Když večer doma chýlí se, jsou na zahradě krávy.
Netrpělivé čekáním zdvíhají hlavy z trávy,
(až naposled se výměnkář přichystá ke kouření).
Pak klidně jdou; a cvrček zní; v ráj celý svět se mění.
Stín lip již klesl na střechy a v zahradách se ztrácí.
N a stráni roste nový sen a spouštějí se ptáci
k svým hnízdům s nebes ke spánku. A letcův hukot nyní
jak spodní tón zní večerem a radují se syni.
A ještě Boha vzývati, bdí venku pod lipami.
Dech stromům dává, živí dům a srdce naše chrání.
Dnešní den přál nám, ženo má. Hvězd ticho spánkem vane;
tvá tvář mi září v náručí jak plody natrhané.
Přeložil Jan Pilař
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Nikolaj Sidorenko
NÁVRAT
Stoupám do třetího poschodí,
když se večer domů navracím.
Milá, nevyjdeš mi naproti,
nepodáš svých lehkých prstů mým.
Tverské ulici tak vzdálen je
Arbat neschůdný a hrbatý.
Tvrdým spánkem v tichu pokoje
v jednom domě arbatském spíš ty.
Nad tvou spící hlavou plují sny,
vznášejí se ve tmě jako dým:
tekou odtamtud, kde ticho zní.
Škoda, milá, že jich nevidím.
Ani jednou v klidných nocech mých
snů jsem neměl. Věříš-li mi jen:
po dalekých březích modravých
nebyl jsem svou hvězdou provázen.
Nyní jitru ustoupila tma,
přátelství a lásky přišly dni.
Chceš-li, můžeš tomu, milá má,
říci třeba snové vidění.
Pro nás lesy rozkvetávají,
a to slunce shora hoří nám,
pro nás, pro nás ptáci zpívají.
A když přijdeš, abych nebyl sám,

vím, že vždycky, sotva vejdeš sem,
kde se málokdy jen ozve smích,
moje okna při pohledu tvém
obrátí se na slunečný jih.
Přeložil Jaroslav

Teichmann

Oldřich Králík
DURYCHOVI
SLUŽEBNÍCI NEUŽITEČNÍ
V hlasech, které dosud zazněly k uvítání velkého Durychova díla,
bylo k nelíčenému údivu přimíšeno dosti nedůvěřivosti. Řekli, že básník
vynesl své postavy, děje i věty do ironických výšek, že mu uniklo teplo
země i celé dílo utkvělo v ledové nečitelnosti. Známe tyto tóny, skoro
doslova stejné obavy a pochybnosti vyslovili ctitelé a vykladatelé Ot.
Březiny, když básník vydal Větry od pólů. Tehdy také se lekal F. V.
Krejčí závratného letu, zaplaceného prý ztrátou »opojné lidskosti«,
i Šalda toužil po zápasu světla a stínu, bolu a radosti, oslepovala ho světelnost Březinových veršů, vyslovil přání, »aby byly řidší verše vedle silnějších« Je-li úžas, vzbuzený Durychovým románem, tak dopodrobna
podobný přijetí nejsmělejší knihy Březinovy, je to nepochybná známka,
jak vzácného roda duchovního a uměleckého jsou Služebníci neužiteční.
Ještě dlouho budeme musit mhouřit oči, než si zvykneme na jas, vylévající se z tohoto díla.
Posuzovatel má ztížen úkol ještě tím, že máme v ruce teprve první
díl trilogie. Tato okolnost váží u Durycha velmi mnoho, neboť Durych
buduje své dílo přísně architektonicky, jeho věty, odstavce, kapitoly dostávají svůj konečný smysl z celku stavebního. Dnes můžeme soudit
pouze o perspektivě prvního dílu, ale již teď lze vidět věci překvapující.
Jistě významný je původ hlavního hrdiny knihy, Karla Spinoly. Durych
se svrchovaným uměním kreslí vzdalující se obraz pana Ottavia, teprve
když mezi Karla Spinolu a jeho otce vstoupí distance smrti, vynoří se
v Janově definitivní obrysy otcova životního údělu a ujasní se zástupnost synovy dráhy. Nebo taková maličkost, jako příběh slavného Alfonsa
de Montemarciano, kapitána banditů. V nolském semináři padne zmín186

ka: »Kdo však ukáže světu mysl statečnou, toho se slávou přijmou první
kardinálové.« Když kardinál Filip Spinola přijde do Říma, je tento bandita skutečně v ochraně kardinála de Medici. Je těžko naznačit, kolik
světla se zažehuje těmito reflexy z kapitoly do kapitoly. Durychova
kniha rozhodně není libovolně sestřižené pásmo výjevů, není ani hudebně splývavým trsem leitmotivů. Zkušenosti zraku a srdce kladou se
na sebe jako ostře tesané kameny a klenou se do strmých oblouků. Tíha
a nepohnutelnost každého kvádru je nezbytnou podmínkou vítězné lehkosti architektury, jejímž zákonem je transcendentní spění, nikoliv mdloba imanence nebo šálivá náhoda. Jestliže u Durycha se takto slovo proměňuje spětím stavebným, jestliže obraz života lidského se prohlubuje
každou kapitolou, je zřejmé, že úsudek o prvním dílu jeho trilogie může
být jen velmi neúplný.
Bude asi častěji kladena otázka, jaký je poměr mezi Služebníky neužitečnými a Blouděním. Myslím, že klíč k ní najdeme ve dvou Durychových článcích těsně po vydání Bloudění. V konfesi o vzniku valdštýnské trilogie píše autor, že chtěl proniknout k duchu doby a že »za
nejspolehlivější průvodce považoval světce«. Podle tohoto pojetí světci
ilustrují či iluminují dobu, ale Durych šel dále. V dalším ročníku Akordu čteme samostatný článek Chronologie svatých, jehož některé věty je
užitečno si připomenout:
Historické události nejsou motivovány vždy jen hmotně. N e všecko se děje z důvodů hmotných, zištných; ne vše se děje ze msty a ctižádosti; ne vše se děje z důvodů
erotických a jiných; leccos se děje též z důvodů duchovních... Historie svatých jest
nadpřirozenou složkou dějin všeobecných. Jest s nimi spojena, může jim býti podřízena
i nadřízena, může míti funkci korektivní, smírčí, vůdčí, věšteckou i výstražnou; jest výrazem spravedlnosti i milosrdenství, rovnováhy i naděje.

Postupem doby se vážky nachylují víc a více k složce nadpřirozené;
tak v Svatém Vojtěchu z r. 1940 je historie králů a knížat podnožím mučednické cesty světcovy. V Služebnících neužitečných jsou proti době
postaveni Král Katolický a Tovaryšstvo Ježíšovo. Konflikt je důsledně
rozváděn v Neapoli i v Janově, v historii řádu i osudech jednotlivců.
Durych dovede velkolepě zachytit královskou pýchu španělské moci,
z nesčetných příkladů : »Stráže španělské věrně zachovávaly svou ztrnulou pýchu, třebas nestálo za námahu ani dýchati, tím méně pak bdíti.«
Lesk španělské moci má dosti přitažlivosti, aby vylákal Carla Caraffu
po čtyřech letech z Tovaryšstva, Durych opravdu neubírá slávy Králi
Katolickému, aby vyvýšil řád. Samo trvání řádu je podrobeno trpké
zkoušce:
Mělo

Tovaryšstvo

mnoho nepřátel,

kteří

těžce

mu

záviděli

jeho

sílu a moc.
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Ale nejžárlivější byl Král Katolický. Měl sám velikou moc, aspoň zdánlivou, a nesnesl
vedle sebe moci jiné, zvláště nebyla-li jen lichým zdáním. Tuto moc viděl v Tovaryšstvu.

Tato dvojí moc zasahuje i do životního běhu Aluigiho Gonzagy a
hlavního hrdiny. Aluigi je v mládí pážetem prvního řádu u Krále Katolického a přes všechny překážky umírá v řádu. Jak žádá komposiční logika, nejdramatičtěji je konflikt vyhrocen u Karla Spinoly. V kapitole
Rozcestí stojí Spinola u zastavení křížové cesty:
Místy odpryskly barvy, s nimiž ztratily se i obrysy těla. Všecky rány však zůstaly
viditelný. Byly temné a bezútěšné, takže vítáni zdáli se v nich i štírové jedovatí.

Proti strašlivému Ukřižovanému se staví jiná vidina: »Jak přísný
v své slávě byl Král Katolický, jemuž právě prst kardinálský byl ukázal
na synovce!« Rozhodnutí by mohlo být snadné: »Chtěl však přečisti nápis. Z jeho písmen mnohá porušil čas a mohla je doplniti pouze pamět:
Tu solus Altissimus! Jaký div! Věru na pováženou jest taková sláva -«
Vidění Durychovo směřuje nezadržitelně k jednomu cíli, přeložit
všechno do druhé roviny, ponořit děje i postavy do absolutna. Nad pozemským plynutím událostí se zdvíhá v Služebnících neužitečných nezrušitelná oblast ducha, v níž se spojují útržky vnuknutí, proroctví, vyššího poselství. Autor ovšem velmi kriticky rozlišuje »záři snů podvržených« a pravé zkušenosti druhého zraku. A tak se duchovní text Spinolova života skládá z vzácných chvil bleskového ozáření, počínajíc pražskou doktrínou. P. Montagniniho »unáší duch« a »to, co teď kněz řekl,
bylo podobno utrženému konci listu, jehož počátek obsahoval hořké
tajemství«. Podobný je výjev nolský, kdy jiný kněz, »zcela v moci ducha«, ukazuje Spinolovi jeho budoucí cestu:
Zprvu syn pana Ottavia se zdál zklamán. Pak oci mu zasvítily, tvář zářila... To slovo
ho probudilo jako záludná rána, i pohlédl ostražitě knězi do tváře. A tu ho pojal úžas.

Nemohu vyčerpat všechna tato místa, rozsetá po knize, uvedu ještě
aspoň konec Hymny Bellarminovy: »Už se propadla země a se všech
stran zela propast. Ale s výše zněl hlas jako Anděla Páně... Rychle zakryl
si oči, neboť nemohl pochybovati, že to náleží jemu.« Život Durychova
hrdiny probíhá tedy ve dvou rovinách a byla to úžasná smělost, vyhradit
věcem neviditelným takovou moc nad lidskou duší.
Řekneme-li neviditelný, říkáme i slovo smrt. Přirozeně říše smrti se
v Služebnících neužitečných prostírá velmi hluboko. Mrtví se obracejí
k lidem důtklivěji než živí:
Chvíli naslouchal živým, kteří naříkali, křivíce ústa. Jejich řeč však neměla smyslu.
T u se ustrnul nad mrtvými, kteří, mluviti nemohouce, truchlivě nastavovali tváře mrší.

Podivná moc Aluigiho Gonzagy spočívá v záři úsměvu a způsobu
řeči: »Tak mluvil by mrtvý, kdyby poslán byl k lidem.« Básník suverénně pohrdá »dotěrnou viditelností« osob a věcí, prodírá se k oprav188

dové skutečnosti, usiluje o poznání »za hranicemi lidských smyslů«.
U něho i zdi chrámu »vzdychají blažeností, která neslyšitelně vane
z onoho světa«, u něho mají realitu lodi odvážející misionáře, které se
podobají »podivnému lešení obludného popraviště«. A poslední vidmo,
do něhož se láme sláva Krále Katolického, je vidmo smrti. Je příznačné,
že Aluigimu je přiřčeno vidění podzemí Escurialu:
Jako na rožních byly postaveny v nich černé rakve, v nichž se ukládaly jen mrtvoly
korunované. Jejich přítomnost dokazoval zápach královské umrlciny, jenž hořce se mísil
s vůní balzámu.

Zmínil jsem se, jak vlastní osud Karla Spinoly je neviditelnými písmeny psán vysoko na obloze, pozornosti však tu zasluhuje jedinečné
Durychovo komposiční mistrovství. Autor se zřekl běžných sugescí, nepíše hrdinovo »dětství, chlapectví a jinošství«, odhazuje osvědčený psychologický aparát. Cesta Spinolova je podána, abych užil šťastného termínu B. Fučíka, dějovými metaforami. Až do rozcestí, vstupu do Tovaryšstva, proplétá se čára hrdinova života se zpupnou linií Caraffovou,
školní léta řádová jsou poznamenána příkladem Gonzagovým. Durych
váže postavy matematicky přesnými vztahy, váží neomylně jejich duchovní platnost* vykřesává z jejich srážky jiskry bleskového poznání.
Carlo Caraffa je kus Spinolova jinošství, Aluigi Gonzaga značí jeho
vnitřní dozrání. Mohlo by se zdát, že příběh mladistvého světce Aluigiho zastiňuje po několik kapitol postavu hlavního hrdiny, ale Aluigi
jej má zastínit, musí být naznačena skrytost duchovních zkušeností klerika Spinoly. Durych zásadné o ničem nereferuje, nic neodbývá lacinými
nálepkami, tesá své figury do tvrdého kamene reality. Nemluví o změně, kterou do Spinolova života přináší vysvěcení, čtenář ji pozná ze změněného ovzduší v kapitole kremonské a dalších. Až do vysvěcení je utvářen charakter Spinolův v lisu dlouhých dialogů představených, pak
náhle vdechneme volný vzduch spanilého města Kremony. A když potom putuje do Janova, aby odplul za moře, vidí koleje řádové z odstupu,
není již chovancem, nýbrž hostem. Po vysoce koncentrovaných kapitolách ze středu knihy zdají se dokonce partie závěrečné poněkud komposičně uvolněny, v kremonské episodě cítíme nezvyklý příliv smyslové
vláhy, ale to vše je nepochybně částí autorova uměleckého záměru. Lze
jen opakovat, že Durych uniká všem psychologickým šablonám, že
s vzácnou neústupností buduje postavy, hlavně postavu ústřední, z nitra
dějů a věcí.
Na jednom motivu lze zřetelně sledovat básníkovu zvláštní komposiční metodu, na motivu krve, lze-li tak říci otřepanou hantýrkou. Carlo
Caraffa ukazuje na slávu krve prolité v boji: »Jako lahodný jed v srdci
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začala působiti tajná myšlenka, že není cti opravdové, je-li zbavena slávy,
jejíž barvou jest krev.« A znovu říká Caraffa po čtyřletém pobytu
v řádu: »Lze-li před rouchem Tovaryšstva dáti něčemu přednost, jest to
toliko krev!« To je hlas zpupného Caraffy, za novice Spinolu říká jeho
strýc-kardinál :
Zhořklo vše, mimo krev, bez níž opravdu není krásy. Jakou vzpupností však nyní jest
naplněno srdce těch, kteří zvráceně pohrdají krví cizí a chtějí ji čepovati z žil toliko
vlastních !

V tom je ještě zpupnost nezkroceného srdce, Aluigi naučí Spinolu
pokoře: »Ví přece jen milovaný, jakou oběť si žádá a je-li mu příjemnější láska dotírající či němá, je-li vzácnější krev nebo míčení.« A přece
nad stránkami o brasilských mučednících vyrazí výkřik: Ó, jak jest krev
krásná !« Z tohoto sledu citátů lze odhadnout vnitřní pohyb duše hrdinovy. Jenom pochybnost o přednosti krve či mlčení je přímá myšlenka
Spinolova, jinak jsou to hlasy cizí, nepřímé. Každá z uvedených vět tkví
pevně sama v sobě a přece dohromady dávají vyšší, zjasněný smysl.
Od tajemství krve se odštěpuje hned s počátku druhé tajemství. Ke
Caraffovu výroku o krvi patří tento dialog:
» Mnozí z těch,« pravil, »kteří zdají se muži, jsou patrně nedonošeni, a jen proto se
obracejí k lůnu žen.« - »Lze však nalézti někde tvory donošené?« Zdál se smuten. »To jsou
ti, kteří se rodí jen z ohně a ducha.«

Novic Spinola přihlédne po prvé k mučení : »Navždy byly však opojeny smysly duše, která poznala v ohni byt svůj královský.« A v závěru
Hymny Bellarminovy, jednou již citovaném, čteme: »A tu scholastik,
který odcházel do Milána, uzřel v přítmí dvě světla. Byla rudá a zlatá
jako oheň a krev...«
Bytovat v ohni a obléci plášť krve, to je touha všech urozených duší
v díle Durychově. Autor osnuje složitou a subtilní hru s různým významem plášťů barvy krve, již nelze ani naznačit v celé šíři a jemnosti. Okázale svítí purpur kardinálský, lze si dělat posměšky z důstojenství rudého pláště nemocničního, ale i leckterý purpur kardinálský navštěvuje
pro lásku Boží lidi morem nakažené. Pro ukázku rafinované hry významové uvedu odstavec z kapitoly Rozcestí:
I syn pana Ottavia byl účasten této slávy. Jako synovec kardinálův byl přikryt i on
aspoň částí pláště purpurového. Mocně pálil ten plášť, takže jistě by rychle jej odvrhl nestatečný; čím větší však bylo by úsilí toho, kdo by se zbaviti chtěl pláště ohnivého, tím
pevněji spájel by se plášť s tělem i s údy, lna k nim jako zlato lne k hrubému kovu v peci
pozlacovačské.

Nakonec v předposlední kapitole zasvítí ovšem vítězně z reje plášťů
nachových »krví zbrocené roucho« mučednické.
Jak je patrno již z dosavadních poznámek, je misionářská epopej
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Durychova knihou drsně mužnou a mužskou. To neznamená, že by byl
Durych v sobě docela zapřel autora Panenek, hymnika dívčí krásy. Nakreslil v knize několik skvělých podobizen ženských, panenskou nevěstu
Marii Maddalenu, příbuznou Carla Caraffy, líbezný stín Eleny Aliprandi, příčiny mnohého utrpení Aluigiho Gonzagy, mladou princeznu
Placidii: »Byla krásná a hrdá jako socha, která přes tisíc let byla ukryta
v zříceninách.« Ale zhořkla již všechna rozkoš, Karel Spinola se raději
než na ženy s krásou odsouzenou k chřadnutí dívá na obrazy žen, jimž
»z tváří i z nezbytných těl mocně září krása zcela nepochybná«. A básník
dává v kapitole Trůn krásy těžkomyslnou radu:
...neměly ženy tak zpozdile opouštěti rodný mramor, jenž jedině zachovává jejich důstojnost počáteční, a neměly v bláznovství svém dáti přednost tělu proměnlivému, jehož
údělem neodvratným jest vyhnanství bez důstojnosti.

V téže kapitole se čte nádherný epilog chvilkového vábení smyslů:
Už nemohly zapírati svou nepravost vůně. Marně rozvíral úsměv křídla stříbrná, aby
povzbudil ústa již napolo otevřená. Snad skutečně krásná jsou jen ústa, jež sevřela bolest,
a ta, jež jsou podvázána páskou umrlčí.

Znovu vidíme, že pro Durycha není pravdy a krásy mimo tu, která
projde úzkou branou smrti.
Přes zmíněné zjevy ženské spanilosti, přes postavy hříšnic, vdov a
nehodných řeholnit, s nimiž mají co dělat kněží Tovaryšstva, je svět Služebníků neužitečných charakteru vysloveně mužského. Durych sám jednoznačně říká: »měl-li by přebývati v těle muže a ženy duch toliko jeden, jest tu duch pouze mužův.« A uznává posloupnost pouze po meči,
o matce Aluigiho se praví: »V té zajisté není krve Gonzagů. Žena vždycky je cizí, pouze přivdaná.« Je v tom až antická monumentalita, lze
vzpomínat na Aischylovu Oresteu, v níž hlásá Apollon :
Ne matka dítěti, což jejím zove se,
Je rodičem - jen pěstí vsetý zárodek;
Muž sám je rodit - ona jako hostu host
jen chrání plod, tož pakli Bůh ho ušetří.
(Přel. V. B. Nebeský)
Je-li Durych spřízněn s heroickým dechem řecké tragedie, je zato na
hony dalek moderní promiskuity.
Dílo Durychovo zaplňuje přirozeně především galerie členů Tovaryšstva Ježíšova, jeho řadových vojáků, velitelů a generálů. Od vybrané
hrubosti bratří vrátných, odrazujících návštěvníky, jde stupnice přes
hadí chytrost představených, opatrných v přijímání odkazů i chovanců,
k urputné energii generálů, řídících těžkou bitvu řádu. Durych se nebojí
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jednotvárnosti v podobách novicmistrů, rektorů, profesorů, provinciálů, dovede ji nadat vznešeností. Byl by však omyl se domnívat, že
Durychovy figury jesuitů postrádají individuálních lidských rysů. Skvělá
je postava Bernardina Realiniho, vlekoucího se ulicemi v Lucce: »Ó, jak
si má blahopřáti,« zvolal s námahou, »kdo z milosti Boží vstoupil do
Tovaryšstva, aniž dříve byl tak jako já členem Akademie a hledaným
spisovatelem !« Skvělá je milánská dvojice uštěpačného profesora Gagliardiho a nešťastného patera rektora Recalcatiho :
»Otče Gagliardi, to není tak směsné. V y ovšem se zabýváte jemným tříděním duchů.
Co jest proti nim hmota, země, vzduch, oheň, voda! Já zase jsem dlouho učil fysice. Místo
třídění duchů jsem stále jen pozoroval hrubé míšení živlů. Duch pro mne jest neviditelný
a přespříliš jemný. Ale vidím-li stín, mohu vypočísti, odkud přichází světlo.«.

Čtenáři, kteří stůj co stůj hledají v knize pozemskou tvář autorovu,
přijdou si i v Služebnících neužitečných na své, ale Durych vládne darem odosobnění, které nemusí být jenom skromné a s nímž středověký
malíř maloval podobu svou nebo donátorovu do rohu oltářního obrazu.
Postavy Durychovy zajisté nevydávají své tajemství na první pohled,
třeba srovnávat a vážit jejich slova, jejich skutky.
A posléze jsou tu nezbytní příbuzní, celé houfy příbuzných. Není
třeba doporučovat výbornost v kresbě Jeho Signorie Filipa Spinoly, kardinála ad titul. S. Sabinae. Krvavá ironie Durychova sestupuje doslova
až do ledví tohoto bezúhonného a slušného hodnostáře církevního,
strýce a ochránce Karla Spinoly. Není to ironie samoúčelná, mimo jiné
je vyvážena podáním kardinálského protějšku, velkého milánského arcibiskupa Karla Boromejského. A pak má obtížné příbuzenstvo, tím obtížnější, čím výše postaveno, význam pro dráhu budoucího mučedníka
japonského :
»Kdyby za moře,« pravil ve vytržení, »mě nehnala láska k těm ubohým duším, které
nemají nikoho, kdo by ukázal jim cestu k spasení, kdyby to nebyla naděje, že budu snad
moci dáti za víru život, pak musil bych odejiti už jen proto, aby stálý styk s příbuznými
nebyl nebezpečím pro mé povolání.«

Pokusil jsem se ukázat, jak grandiosně je sroubeno myšlenkové lešení knihy, jak pevně jsou skloubeny osudy jednotlivých osob. Nic nebylo ponecháno náhodě, autor trpělivě čekal, až všechny situace a gesta
vyzrají v krystalickou tvrdost. Jsme v příznivém postavení, že komentáře ke svému dílu napsal namnoze Durych sám. Myslím hlavně na
jeho knihu Váhy života a umění, v níž prozradil mnoho ze své metody.
Neodborník nemůže kontrolovat historickou věrnost Durychova díla,
ale všechny známky nasvědčují tomu, že se autor přesně držel pravidel,
která si ustanovil v kapitole Práce:
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Historická látka v uměleckém díle téměř nesnáší úchylek... Datum mívá někdy význam rozhodující... Bývá a bývalo chybou historiků, že málo dbali o kalendář, že přezírali
a dosud přezírají práci kronikářskou a hledají raději myšlenky a významy než suchý postup událostí.

V Služebnících neužitečných cítíme, jak je opravdu bdělost básníkova napřažena tímto směrem, na př. pater rektor opravuje mylné domnění profesora Gagliardiho, poučuje ho, že Aluigiho nepropustil
k matce generál Mercuriano, nýbrž Aquaviva. A Durych zřejmě dbá
nejen o kalendář a místopis světský, nýbrž i o kalendář a zeměpis duchovní. Zvláště jímavá je úcta Karla Spinoly k patronům města, v němž
se octne: »Ať jakkoliv soudí lidé znamenitější, vždy v potřebách našich nám pomůže nejochotnější patron místa, kde se právě nalézáme.«
A kdo chce vniknout do Durychova básnického světa, ať si často "slabikuje slova »suchý postup událostí«. V Služebnících neužitečných nenajdeme úvah o poslání Tovaryšstva, oslnivých tirád, jenom rok za rokem pokračuje střízlivá práce, zakládají se koleje, navštěvují nemocní
a chudí, poučují děti a vychovávají jinoši. Je třeba trpělivosti se zbožným pohlavím ženským, je třeba počítat, psát relace, knihy i návody
k rozjímání, bránit se proti osočování řevnících řádů jiných. Básník
rázně pohrdl kouzly moderní dialektiky a osvojil si jadrné ctnosti starých letopisců.
S podobnou hutností jako činy lidské podává Durych i věci. Opět
jasné poučení najdeme ve Vahách života a umění:
Pozorování lomu světla v jediné kapce ze sražené vodní páry může mít často opravdu
mnohem větší důležitost než nejhorlivějsí účast při řešení podobných daných úkolů, a pozorování pavouka, hledajícího místo pro závěs pavučiny, může býti poučnější než spisy
a řeči mužů jakkoliv ctěných... Neboť vteřinový odraz nebo lom světla v kapce sražené
vodní páry má svou solidní skutečnost, která mnohdy není v tom, co dráždí mysli statisíců
lidí, a v úsilí pavouka jest též vážnost skutečnosti, jaká velmi těžce se nalézá v působení
veřejném.

Mohlo by se zdát paradoxní, jak se u Durycha snáší krajní spiritualita se »solidní skutečností«, ale není to tak podivné. Neviditelná
slova Bellarminovy hymny a holá skutečnost zkrvácených důtek, to
jsou legitimní průvodci na cestě duchovní. Durych vymycuje celou
oblast kompromisních zdání mezi oběma póly, spirituálním a hmotným. Je velmi příznačné, že i výjevy, které nejsou podávány přímo,
nýbrž vynořují se z paměti jednajících osob, nemají nic ze vzpomínkové
přeludnosti, nýbrž cinkají přímo hutným kovem reality. Myslím na
představy do sebe zabraného chlapce v kapitole první, a zvláště na novice Aluigiho, mlčky vzpomínajícího na Mantovu svých dnů před vstupem do Tovaryšstva. Jestliže i vzpomínky jsou vštípeny tak hluboko
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v podstatu bytí, je pochopitelná »solidní skutečnost« všech věcí v Durychově knize. Jeden příklad za mnohé, keř v nolském semináři:
Mnohem opravdovější se zdál keř, jenž se v nádvoří semináře tiskl k starému sloupu
a rozkvétal každoročně k jeho okrase. Jistě nepotřeboval toho prastarý sloup, ale oddanost
keře byla krásná až k slzám. Nic takového však nebylo u žen...

Ve Vahách života a umění mluví Durych o zásobárně toho, co m u silo býti dříve viděno, cítěno, tušeno, prožito a uloženo«. Pro Služebníky neužitečné je takovou zásobárnou Římská cesta, v ní najdeme
valnou většinu krajinných a jiných pohledů z Italie, dokonce ve vlaku
z Janova do Pisy zahlédl básník i pražskou tvář syna pana Ottavia. Poměr italského cestovního skizzáře k hotovému dílu by zasluhoval
zvláštní studie, zde mohu uvést jen ukázky. Úvodní odstavec kapitoly
Pokušitel zní :
Malátně od Vesuvu táhla oblaka k Appeninám. Malátně propadaly se kapky teplého
deště v bílém prachu cest rozšlapaných. Malátně ustrnulo v tichu stromoví nepovšimnuté
i kamenité stráně mlčenlivých hor.

V Římské cestě tomu odpovídá odstavec značně delší, z něhož cituji
kus jedné věty:
Od Vesuvu k Appeninám neustále se potulují vlhce bílá oblaka, ze kterých co chvíli
sprchne; pršky ty mají kapky dosti veliké, těžké a teplé, které dopadají od sebe ve vzdálenosti jednoho až dvou římských kroků, rozviřují prach silnice, který je jaksi mastný...

Zmínil jsem se již, jaké uvolnění smyslové lze postřehnouti v kapitole kremonské. Přijíždí tam Karel Spinola a zjevuje se mu krásné
město :
Zašlým Šarlatem prejzů jako ctihodným baldachýnem či nebesy lože jemně naznačovaly pyšné střechy vzácnou ctihodnost dpmů, v nichž ráda čest poklekává k trůnu rozkoše.
A jako z kadidelnic stoupal z ozdobných stříšek hojných komínků modrý točivý dým,
něžně vábící a vábivě unikající jako úlisný úsměv.

Zde nebylo proti původnímu záznamu kráceno, ale změny jsou
stejně pronikavé:
...dívat se na staré měšťanské domy kremonské s prejzovými střechami, na nichž sedí
množství malých ozdobných komínků, které mají též prejzové lemování, a pod nimi malá
okénka, takže se podobají korunkám makovic, a z nich neustále vychází hojný kouř světle
Šedý, takže ulice se podobají dvojitým řadám kadidelnic, což není bez půvabu i smyslového.

Již tyto úryvky stačí, abychom ocenili Durychovo svrchované umění
slova. Čteme-li je nahlas, snesou cestopisné záznamy normální hlasové
prostředky, kdežto věty Služebníků si vynucují přednes slavnostně zpomalený. Propast mezi paralelními místy je přímo hmatatelná: tam přesné konstatování fakt, rozkošně bezprostřední tahy tužkou, zde velebně
přísná komposice, bůhví kolikátý destilát složitých zkušeností.
Ukazuje tedy Římská cesta názorně, kolik slovesného umění je zakleto na stránkách Služebníků neužitečných. Nebylo ho dobyto naráz,
právě v této revui byly otištěny části díla v starší versi, která má ne194

zřídka velmi daleko k definitivnímu tvaru knižního vydání. Jde o kapitolu o Rudolfu Aquavivovi (II. ročník) a kapitolu úvodní (IV. ročník) . Opět mohu doložit uměleckou výsostnost Služebníků jenom menšími ukázkami. Z Děťátka :
Odděliv ty, za nimiž stáli rodiče jejich, stručně je propustil domů a zadržel toliko ty,
které tu stály osamělé. Dozněl už úder dveří. V nastalém tichu počaly věci neviditelné
chvěti se osiřelostí a z očí do očí přecházela záře, množíc se silně (v Řádu). - A pohlédnuv
na děti, propustil všecky, za nimiž stáli jejich rodiče, a zadržel jen ty, s nimiž nepřišel
nikdo... Dozněl již úder dveří i ozvěna slov. V nastalém tichu se zachvěla srdce, z očí vyšlehla záře a píseň se rozplesala k chvále Boží (v knize).

Lehce postřehneme, že básník odstraňuje slova, která zavánějí planým lyrismem, »osamělé«, »osiřelost«, ruší nápadná spojení: »stručně
propustil«, uceluje děje, dává jim tryskat kolměji. Všeobecně lze říci,
že jeho úsilí směřuje od zlyrisované prózy k strmé objektivitě, od chvějné náladovosti k plastickému reliefu. V komposici knihy má, jak už
víme, velký význam zastavení křížové cesty, před nímž se rozhodne cesta synovce kardinálova. Umělec si tu zajisté dal záležet, paralelní texty
zní takto:
Zrezavěla na této malbě barva krve a po zašlých černých ranách lezly rezavé mouchy,
snad slepé, jako by v nich hledaly úkryt před pavoukem, zmítajícím se na svém zaprášeném vlákně (v Řádu). - Stářím zrezavěla barva krve a po zašlých ranách lezly rezavé
mouchy, už chromé a slepé. Snad hledaly v ranách úkryt před pavoukem, který ospale visel
na svém nicotném vlákně (v knize).

Celkem malými změnami je nesmírně stupňována obludnost obrazu. Mouchy nejsou již »snad slepé«, nýbrž apokalypticky »chromé
a slepé«, pavouk se nezmítá nervosně, nýbrž »ospale visí«, propast marnosti se o několik stupňů prohlubuje proměnou vlákna zaprášeného
na vlákno nicotné. A v obou ukázkách je vidět a slyšet, jak věta v konečné podobě dostává stejnoměrnější, obřadný zvuk, jak se ztišily škubající poryvy.
Touto jedinečnou prací tvůrčí vzniklo vzácně dokonalé dílo, k němuž těžko hledat obdobu. Platí o něm vrchovatou měrou slovo, které
pronesl o Bloudění F. X . Šalda : »Vezmeš-li po něm do ruky dosavadní
historický román český a čteš-li na př. Jiráska, je ti, jako bys po bronzu
a mramoru bral do ruky hlínu nebo piliny.« Styl Durychův je nenapodobitelně vznešený, není zabarven metaforami ani patinován archaismy, ale přece nad větami se vznáší něco pradávného, jsou zcela
vytrženy ze zmatku přítomné chvíle. Čtěme na příklad tento odstavec:
Byl to třesk jízdy. Už pak na nárožích se vzpínali koně a předstupovaly neposkvrněné
praporce na žerdích, na bubnech a na polnicích. Pak se polnice zdvihly a všecko se zastavilo s břitkým úderem podkov.
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Těžko najít dokonalejší opak impresionistické malby, než tento
výjev, sevřený dvojím třeskem, tuhnoucí skrytou energií. Kolik pyšné
síly dovede Durych vybavit ze slovesa »předstupovat«, zdánlivě tak
všedního, nepatrným posunutím ve vazbě: »předstupovaly neposkvrněné praporce«. Omezím se již pouze na nejnápadnější zvláštnost Durychova slohu, na jeho přívlastek. Někdy je takový přívlastek v odstavci
nebo na stránce osamocen, jako když pater prokurátor počítá hodnotu
odkazu »s bezbožnou svědomitostí«. Jindy jsou adjektivy opatřena málem všechna podstatná jména celých vět a pasáží, tak episoda o pannách
z Panenské koleje, »které se ženskou obmyslností vtipně zdokonalily své
půvaby přirozené rouchem řeholním«. Ani tu však Durychovy přívlastky nebudí dojem pouhé klasicisující úměrnosti, lze je sotva nazvat
jinak než přívlastky těžkomysinými. Kniha Durychova není tak ztrnule
pyšná, jak by se zdálo na první pohled, je v ní uloženo mnoho a mnoho stesku, který vybuchuje nejen postavami ztroskotanců, nýbrž právě
i prostředky stylovými. Kolik zádumčivosti je i ve větě o vádě domorodých žen a italských zedníků !
Těžkému utrhání žen lehce odpovídali zedníci vlašští, kteří lezouce po žebřících i stojíce na lešení, hbitě házeli po osobách, vážně lajících zdola, svými pošklebky nevážnými
v řeči vlašské i české.

Nebo čteme o pateru Recalcatim: »A třebas mu bylo jen čtyřicet
let a jakkoliv vymlouval mu to pater Gagliardi, umřel v měsíci dubnu.«
Je v tom bolestný úsměv vědoucího, lze-li to vůbec charakterisovat.
Pokusil jsem se několika cestami přiblížit se na okraj toho, co je
podstatou Durychovy knihy, ale snad ještě jedna cesta slibovala by
úspěch. Durychovým mistrem byl od mládí Otokar Březina a Durych
hned v počátcích své spisovatelské dráhy oslavil knižním essayem
mistrovo padesátiletí. Zdá se, že tu již, kresle podobiznu Březinovu,
předjal podstatné rysy vlastní své tvorby dnešní. Vzpomeňme jenom,
jak se zastavuje u básně Chvíme se nad mocí vůle, jak v ní vidí nejvyšší dosažitelný vrchol umění portrétního (»Tvář naše zdrobnělá... modelovaná smrtí«), jak postihuje »účinek strmé, transcendentní ironie,
který jest literární kritice zkrátka nedostupný«. Jsou tu i přímé slovní
shody se Služebníky neužitečnými: »Každé slovo jako těžký kámen...
zvedáno vůlí... do výšin triumfálních oblouků.« Podobně káže Spinola
v Kremoně: »Ale teď každé slovo náhle zdálo se těžké jako tesaný kámen, jenž nikoliv bez nebezpečí jest vynášen na lešení.« Kdyby se k tomu sebraly a probraly všechny pozdější Durychovy projevy o Ot. Březinovi, vzešlo by z toho nepochybně netušené velké poučení o zaměření a úběžnících umění básníka Služebníků neužitečných.
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Nelze dnes zdaleka říci poslední slovo o tomto životním díle Durychově. Jisté je pouze to, že představuje neslýchaný přepych české kultury, že si jen několikrát dovolila naše literatura tak smělé vybočení ze
všech dobových potřeb a konvencí. Je to veletok, který sbírá hučící vody
z nesmírného povodí životních a uměleckých zkušeností; nelze než se
poklonit úděsné duchovní energii, která udržuje v rovnováze andělské
i ďábelské mocnosti lidského kosmu.

Mirko Očadlík
SMETANOVA OSOBNOST
Dlužno především konstatovati základní znak osobnosti Smetanovy:
nezvykle prudkou a spontánní vášnivost, která při všech citových reakcích se projevuje nadměrnou dimensí a formou vysokého pathosu. Je
to patrno u všech emocionálních hnutích Smetanových a z jejich studia
seznáme, že jsou vesměs stejnorodá. Smetanovo vznícení erotické je
stejného usměrnění jako vznět umělecký, a co více, dokonce i jako rozplamenění vlastenecké. Byla-li u Smetanovy osobnosti praedisposice hudebnická, bylo pochopitelno, že jí osobnost Smetanova reagovala nejmocněji a pravidelně na všechny podněty, ať vycházely z jakéhokoliv
centra, fysického či mentálního. Je tedy muzikální afekt Smetanův pravidelným důsledkem vznícení citového. Ale dnes víme, že způsob tvorby Smetanovy byl odpovědný měrou nejvyšší, že reflexe byla účastna
v míře afekt takřka vylučující. Vyplývá z toho, že i afektuosní výbuchy
ryze lidské měly v sobě zvláštní sílu usměrňovači, když neroztříštily řád
osobnosti, nýbrž naopak, když vytvořily zákonitost. A Smetana byl osobností vysokého řádu, rozumíme-li tímto slovem spojitost mohutnosti
rozumu, citu a vůle k jednotnému tvořivému zaměření. Tomuto řádu
byly podřízeny i Smetanovy vztahy k lidem, neboť z poměru k jednotlivcům vzcházely určité orientace názorové, které ve svém konečném
důsledku se projevily v některé Smetanově umělecké skladbě. Smetanovo základní založení lze nazvati přímo dravostí. Zmocňování se určitých problémů a záhad dělo se s úpornými průvodními znaky překypujícího temperamentu. Trvalost vzruchů, časově pravidelně velmi rozměrná, ukazuje Smetanovo založení osobnostní jako vitalitu sopečně
bohatou a nevyhasínající, dokud nedosáhla svého cíle. Smetanova útočnost přinášela pochopitelně dvojí důsledek: jednak strhla svou zaníce197

nou přesvědčivostí, jednak vzbudila odpor a zaujetí proti Smetanovu
zjevu a práci. Byly tu vždycky protiklady ano - ne, nic nezůstávalo uprostřed na zlatém středocestí. Ale hlavní věcí je, že v každém Smetanově
impulsu afektuosním, ať to byl projev umělecký, skladatelský, interpretační, či ryze lidský, přátelský nebo erotický, a nebo společenský, vyznávající příslušnost k národnímu celku a duchu, je obsažena v poměrném
zastoupení každá složka jeho vášnivosti. Je ve svém výbuchu muzikálním účasten i plným svým erotismem, ať osobním či nadosobním, vyjadřujícím svrchovanost a nadřaděnost národní myšlenky, a zase naopak, v každém afektu jiného zaměření rozeznívala se jeho základní
výbušnost muzikální. Odtud pramení zcela ojedinělá vitalita Smetanových výtvorů uměleckých, neboť obsahuje kromě jistoty útvarné i plnost
náplně životní, prorážející každým faktem Smetanovy hudby do té míry, že i laický posluchač tu rozpozná výsledné residuum. »Já jako bouře,
v hrůze se přivalím, všeliký odpor do prachu povalím,« zpívá Smetanův
Dalibor se zaujatostí nejvitálnější vášně.
Vzniká otázka, jak bylo možno, že různorodost výbuchů Smetanových nesžehla tuto osobnost, neroztříštila její pevnost a nerozbila její
řád. Vždyť různá zaujetí mohla býti a také občas byla - především rozptylnou ^silou destruktivní, která by jistě nebyla přispěla k syntetičnosti
tvorby. A zde, myslím, je zapotřebí si uvědomiti Smetanovo sjednocující vědomí, které buď konkrétním poznáním, nebo aspoň dosti přesným odhadem došlo k zvláštním závěrům. Není sporu o tom, že Smetanovy všechny vášně vycházely z jednoho podnětu, že jeho neustálé
planutí mělo jedinou počáteční jiskru, z níž vzešel osobnostní žár a zář.
Dlouho to bylo zcela podvědomé, dlouho trval proces rozpoznávací snad nebyl nikdy dokončen výslovným konstatováním; ale celek uměleckého díla Smetanova podává dosti průkazné svědectví o této skutečnosti a mnohé detaily životopisné napovědí tolik, že můžeme provésti
o této věci svůj odhadový úsudek.
Svým stykem s Františkem Lisztem Smetana dozrává umělecky.
Uvědomuje si především rozdíl mezi mechanickým komponováním, které je pěstováno jako hudební společenská konvence, a mezi tvorbou,
vyrůstající z lidského důmyslu, jenž převažuje nad všedností napodobovací a povznáší sílu i rozměr ingénia tvůrčího k budovatelskému vypětí. V této souvislosti zní Smetanovi výslednice poznání Goethova,
která je jen novodobou transposicí myšlenky Dantovy. Dvě symfonie
Lisztovy, Dantovská a Faustovská, jsou spolehlivě známými prameny
Smetanova poznání výsledného : »Das ewig Weibliche zieht uns hinan!«
Je to v čase, kdy Smetana stojí před realisací vlastního díla a úkolu
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skladatelského, kdy se vymaňuje plně z dosavadní konvence, representované »Triumfální symfonií«, a kdy se přiklání k novému typu tvůrčímu. Je to doba velkého rozhraní života Smetanova, kdy se proměňuje
zatímní postoj k životu a k jeho skutečnostem, a kdy se zejména prohlubují všechny citové složky Smetanovy existence.

Jan Vilikovský
O NAŠE NEJSTARŠÍ L E G E N D Y
O obsahu a výsledcích důležitého díla profesora V. Chaloupeckého
Prameny X. století legendy Kristiánovy o sv. Václavu a sv. Ludmile
není zde třeba znovu psáti, neboť o nich tu již podal zprávu K. Doskočil, jenž v podstatě přijímá všecky hlavní závěry práce, vyslovuje pouze
některé výhrady k hodnocení Kristiána a připojuje zajímavé poznámky
o některých legendách. Můžeme proto přikročiti hned k věci a po stručném zhodnocení díla vysloviti své odchylné mínění o některých otázkách, jež Chaloupecký řeší.
O velikém významu práce nemůže být sporu. Za její největší klad
považujeme nový pohled na naše nejstarší dějiny, který dílo poskytuje.
Zprávy, jež se týkají počátků naší historie - až na Kristiána a církevněslovanské legendy cyrilometodějského okruhu jsou to vesměs náhodné
a příležitostné poznámky cizích kronikářů - nebyly od dob Palackého
nijak podstatně rozmnoženy, víme však dnes mnohem více o hospodářských, společenských i kulturních poměrech raného středověku, a tyto
nové vědomosti dovolují porozuměti lépe připomenutým kronikářským
záznamům. Ale aplikace nových poznatků a metod na prameny o počátcích našich dějin nebyla dosud důsledně provedena; Pekař sice přinesl
mnoho nového, ale jeho hlavní zájem se upínal k vlastním Čechám
a důkazu Kristiánovy pravosti, a proto nemohl vyvoditi ze svého objevu
všech důsledků. Chaloupecký se však rozhodně odpoutává od tradičního
učení a pokouší se o nové zhodnocení a synthesu známých zpráv a výsledky, k nimž dospívá, na př. názor o sjednocení Čech pod Přemyslovci
již počátkem X . století a o rozsahu českého státu za Vratislava, jsou skutečně pozoruhodné. I kdyby se ukázalo, že jsou v něčem nesprávné, zasluhuje srdečného uznání a pochvaly odvaha a schopnost nového pohledu, jež nutně musí vésti k lepšímu poznání počátků naší historie.
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Velmi důležitý je také, zejména s hlediska literárně-historickéší
latinské
literatury, která byla podle Chaloupeckého psána pro obhájení slovanské liturgie. Také úvaha o rozšíření slovanského obřadu v Čechách přináší pozoruhodné náměty, i když se nutně (při nedostatku pramenů)
pohybuje většinou v rámci hypothes.

Ke svým novým historickým poznatkům dospěl Chaloupecký studiem pramenů Kristiánových, t. j. legendového písemnictví vzniklého
v Čechách v X. století. Historické zprávy Kristiánovy byly namnoze
přijímány s nedůvěrou; výklad Chaloupeckého se pokouší odstraniti
všecky pochybnosti důkazem, že jde o zprávy, jež Kristián přejal ze starcích pramenů, blízkých událostem, o nichž vypravují, ne-li dokonce současných. Uznáváme-li však pravost Kristiána, můžeme přijmouti novou
Chaloupeckého interpretaci historických fakt, třebas bychom odmítli
jeho důkazové prostředky. Pro studium dějin naší literatury, pojaté jako
souhrn písemnictví ve všech spisovných jazycích u nás užívaných, znamená rozhodný přínos zejména nové vydání četných legend, jež Chaloupecký připojil jako přílohu. Jde sice většinou o texty již známé - toliko legenda Beatus Cyrillus nebyla dosud tištěna - ale dosavadní vydání (v některých případech již sto let stará) se zakládají na nedostačujícím materiále a naprosto nevyhovují požadavkům, jež dnes klademe
na edici starého textu. Proto jest nové vydání prací velmi cennou; zasluhuje tím většího uznání, že jest výsledkem rozsáhlého badání heuristického, jímž se Ch. podařilo rozmnožiti velmi podstatně rukopisný
materiál při většině legend. I když je jisto, že se aspoň nejrozšířenější
texty najdou v dalších rukopisech - jest v samé povaze tohoto materiálu,
že tu nebude nikdy možno dosíci naprosté úplnosti - nelze očekávati, že
by takové nálezy mohly značněji změniti obraz, jejž o textu podává vydání Ch. s připojeným kritickým aparátem. Bylo by sice možno namítati
leccos proti způsobu, jímž Ch. stanoví svůj výsledný text a zejména proti
volbě základního rukopisu (hlavně při Fuit, částečně i při Tempore
Michaëlis a Factum est), ale nemělo by smyslu podobné výtky rozváděti
při velké positivní práci, již jeho vydání znamená, už proto, že varianty
uvedené v poznámkách poskytují téměř všude dostatečnou kontrolu.
K vydání přistupuje v díle nový rozbor a namnoze i nové datování
legend. Rozbory jsou velmi podrobné a přispívají vydatně k zhodnocení
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legend i po stránce literární, pro niž má Ch. dobré porozumění a ustavičný zřetel ke komposici skladeb, jimiž se zabývá (nebo, jak Ch. sám
píše, jejich literární struktuře), jest mu důležitým kriteriem pro posuzování jejich vzájemných vztahů. Z této analysy vlastně vyrostla nová
koncepce Chaloupeckého ; ale právě tyto analytické partie jeho díla obsahují mnoho závěrů, s nimiž nelze souhlasiti. Naše pochybnosti se týkají jak nového stanovení rozsahu ludmilské legendy Fuit, tak i datování legend Diffundente a Factum est a částečně i rekonstrukce Privilegia moravské církve.
Mluvě o obnově českých dějin od 894-929, či spíše odmítaje o něm
mluviti, odkazuje Kosmas na starší spisy, v nichž se o událostech zmíněné doby obšírně pojednává. Jmenuje tu Privilegium moravské církve,
Epilog Moravy a Čech a Život a utrpení sv. Václava. Z těchto spisů lze
posledně jmenovaný s velkou pravděpodobností ztotožniti s Kristiánem,
prvé dva se však obecně považují za ztracené. Chaloupecký se snaží
prvý spis rekonstruovati, o druhém myslí, že jej zná: domnívá se totiž,
že se mu podařilo zjistiti Epilog Čech a Moravy v legendě, dochované
až v rukopisech 14. a 15. stol., známé pod názvem Diffundente sole.
Podobnou myšlenku vyslovil již dříve Jireček, bylo jí však na závadu,
že druhá část této legendy, pojednávající o smrti sv. Ludmily a označovaná podle prvých slov Factum est, jest zřejmě odvozena z Kristiána.
Chaloupecký tuto obtíž dokonale odstranil thesí, že Factum est netvoří
původně součást Diffundente, nýbrž že byla k ní připojena až později.
Tato vlastní, kratší Dijjundente, jest podle Ch. onen Epilog, jejž připomíná Kosmas, a tvoří jeden z nejdůležitějších pramenů Kristiána,
který z ní namnoze jen s nepatrnými změnami přejal celé odstavce do
svého díla. Předpoklad o různém původu obou složek legendy Diffundente jest nepochybně správný; svědčí pro něj nejen okolnost, že Factum
est se vyskytuje v rukopisech samostatně, a to v rukopisech starších než
je celá legenda Diffundente, ale i některé rozdílné stylistické vlastnosti
obou skladeb; na př. v Diffundente je patrna zřejmá snaha autorova
o rytmické ukončování vět a větných částí, kdežto ve Factum est nepozorujeme nic podobného. Ale právě tato autorova záliba v prozaickém
rytmu vzbuzuje pochybnost o správnosti data, které Ch. legendě přisuzuje, neboť rytmická próza v té formě, jak se s ní v Diffundente setkáváme, jest běžná až v pozdějším období středověku (nezná jí na př. ani
Kristián). Podrobným srovnáním Dijjundente s Kristiánem lze pak ukázati - učinil jsem tak v Naší vědě X X č. 3-4 - že všechny shody mezi
těmito dvěma texty, jež vedly Ch. k thesi o závislosti Kristiánově na
Diffundente, lze při nejmenším stejně uspokojivě vysvětliti i opačným
Řád VII. 15.
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předpokladem, že totiž Diff. vznikla z Kristiána. S tím se shoduje i autorův jazyk, jenž v těch částech díla, které nepocházejí z Kristiána, je
daleko prostší a nehledanější. Ostatně také rukopisná tradice svědčí
o pozdějším původu Diffundente. Tu padá na váhu nejen skutečnost,
že její rukopisy jsou vesměs značně pozdní, ale i okolnost, že to jsou
vesměs buď soubory legend nebo jiných náboženských prací, sloužící
potřebám kazatelským, není mezi nimi však ani jediný brevíř, kdežto
všecky ostatní legendy, jimiž se Ch. zabývá, jsou v brevíři zapsány aspoň
jednou. To jest důležité proto, že liturgické užití textu může uspokojivě
vysvětliti jeho dochování i z doby velmi staré; při Diffundente však„
kdyby datování Ch. bylo správné, nedovedeme vůbec vyložiti, jak se
legenda mohla uchovati přes pět set let, nezanechávajíc při tom po sobě
ani jediné přímé stopy.
Jak tedy vysvětliti vznik Diffundente, jestliže souhlasíme s názorem
Ch., že Factum est k ní původem nepatří? Skutečností, že Factum est
nepodává vylíčení celého života Ludmilina; aby jí mohlo býti prospěšně
užito při kázání, bylo třeba napraviti tento nedostatek, a tak byla sepsána Diffundente jako úvod k starší Factum est. (V několika rukopisech tvoří úvod jiná legenda, totiž Fuit.) Toto vysvětlení se shoduje
velmi dobře se skutečností, že rukopisy, v nichž se Diffundente dochovala, mají vesměs povahu kazatelských příruček. Určiti přesněji, kdy
byla legenda napsána, jest velmi obtížné, zdá se však, že to bylo až ve
14. století.
Pochází-li Diffundente až z doby tak pozdní, nelze jí ovšem užiti
jako pomůcky při rekonstrukci Privilegia, jak činí Chaloupecký. Tato
rekonstrukce tvoří vůbec vedle Diffundente druhý ožehavý bod práce:
pokud jde o věcné výsledky (obsah Privilegia) a pokud je zaručena
Kristiánem, nelze proti ní mnoho namítati - ale naprosto ji nelze opírati
o texty rázu Diffundente. Ostatně již pohled na paralelní sloupce,
v nichž Ch. otiskuje text čtyř pomůcek, z nichž Privilegium sestavuje
(vedle Kristiána a Diffundente jsou to legendy Beatus Cyrillus a Tempore Michaelis), ukazuje, že složek společných všem čtyřem textům je
velmi málo. Jsou to vlastně jen dvě kratičká místa, totiž zmínka o obrácení Bulharů a příchodu věrozvěstů na Moravu, a dále o cestě Cyrilově
do Říma, jeho smrti a ustanovení Metoděje jeho nástupcem. Při tom
ještě v druhém případě se srovnávané texty rozpadají zcela jasně na
dvě skupiny - slovně se shoduje Beatus Cyrillus s Tempore Michaelis
a naproti tomu Diffundente s Kristiánem. Beatus Cyrillus i jinde v partiích, jichž je k rekonstrukci užito, jde obyčejně s Tempore, a bylo tedy
vlastně zbytečné (nehledíme-li k úvodním slovům, jež Chaloupecký po202

važuje za důležitá pro jejich shodu s legendou prokopskou; shodu lze
vsak vykládati i jinak) ji sem přibírat. Proto není ani třeba ukazovat,
že ani při ní není zaručeno stáří, které by opravňovalo k podobnému
postupu. Zbývá tedy vedle Kristiána jako jediná pomůcka k rekonstrukci
privilegia legenda Tempore Michaelis. Nevíme sice o ní rovněž, kdy
vznikla (Chaloupecký sám připouští datování od 12. do 14. stol.), ale
aspoň okolnost, že užila italské legendy o přenesení sv. Klimenta, ukazuje, že její autor měl přístup k starším pramenům. Ovšem bylo by
snad možno vykládati shody Tempore s Kristiánem i jinak. Nelze tedy
považovat otázku Privilegia za definitivně vyřešenou.
Další zřejmě nesprávný výsledek Ch. jest jeho názor, že se mu podařilo nalézti legendu Fuit v původnějším, a to delším znění, než je text
dosud známý. Fuit je zcela prostičké a stručné vyprávění o životě prvé
české světice; nejstarší dochovaný rukopis je sice teprve z rozhraní XII.
a XIII. stol., ale protože legenda obsahem nesporně souvisí s církevněslovanskou legendou (Prologem) o sv. Ludmile, nelze její vznik klásti
později než do XI. stol., kdy ještě v Čechách mohly na sebe vzájemně
působiti literatura latinská a církevněslovanská. Pekař, reservovanější
než Chaloupecký, ponechával otázku přesného data latinské legendy nerozhodnutou. Ch. ukazuje, nepochybně správně, že její složení lze klásti
před Kristiána, který jí použil jako pramene pro historii sv. Ludmily.
Protože však Kristián má o Ludmile i jiné zprávy, nedochované v žádné ze známých starých legend, předpokládá Ch., že Kristiánovi byla známa legenda Fuit úplnější, než jak se dochovala ve většině rukopisů.
A jest přesvědčen, že se mu podařilo tento úplnější text nalézti. Ch.
užívá ke svému vydání 24 rukopisů; z nich 13 má text v podstatě shodný, representující »vulgatu« legendy, totiž prvých sedm kapitol vydání
Ch. V osmi dalších rukopisech jest i tento krátký text dochován neúplně,
čtyři z nich (DRWK) mají dokonce méně než polovičku, kdežto u ostatních čtyř je patrno, že jsou odvozeny z plného textu, shodného s »vulgatou«. Toliko tři rukopisy mají text proti »vulgatě« rozšířený, a to ještě
každý jiným způsobem: při rukopise B, jenž obsahuje osmou kapitolu,
poznamenává Ch. sám, že jeho přídavek je odvozen z Kristiána, odmítá
však stejné vysvětlení pro rukopis A, jenž sám obsahuje kapitoly 8-10
domnělé předlohy Kristiánovy, i pro rukopis Q, jenž opět sám má kapitoly 11-14, líčící translaci. Zvláštní postavení, jež Ch. těmto dvěma rukopisům přiznává, lze vysvětliti jen jeho snahou nalézt úplný domnělý
pramen Kristiánův a jeho předpokladem, že k liturgické oslavě světce
bylo nezbytně nutno míti legendu líčící nejen život, nýbrž i přenesení
(došlo-ii k němu). Ale o těchto věcech jsme pro X. stol. málo informo203

váni; mimo to, bylo-li vedle životopisu třeba i translace, máme na př.
při sv. Vojtěchu doloženo, že se za lekci adaptoval úryvek historického
textu, totiž Kosmy - a nic nenutí k předpokladu, že Kosmas, ač při psaní
svého díla byl přenesení Vojtěchovu asi stejně vzdálen jako Kristián
Ludmilinu, užil pro jeho vylíčení legendy již existující - byl by se přece
měl i zde držeti své zásady, nepsat znovu o věcech již vylíčených jinými.
Ale i kdyby mínění Ch., že již v X. stol. existovala translace, bylo správné, bylo by třeba vysvětli ti, jak se dostala právě písaři rkpu Q, jenž nevyniká ani stářím, ani kvalitou textu nad jiné rukopisy legendy; tato
otázka je tím závažnější, že translace je v rukopise zapsána nikoli v souvislosti s předchozím textem Fuit, nýbrž samostatně. Podobná námitka
platí i o části, dochované jen v rukopise A. Proti domněnce Ch. mluví
ostatně i stylistický rozdíl mezi prvou a druhou částí jeho Fuit, a skutečnost, že poměr Kristiánův k prvé části, skutečné Fuit, je zcela jiný
než k druhé (podrobněji o tom v připomenutém již referátě v Naší
vědě). Ostatně i jiné rukopisy Fuit byly doplňovány z Kristiána.
Z ostatních výkladů Chaloupeckého jest nesprávný také jeho pokus
nalézti nové vnější svědectví o existenci Kristiána před počátkem XII.
stol. Z Kristiána jest odvozena ludmilská legenda Factum est, jež podle
Ch. vznikla koncem XI. nebo poč. XII. stol. Nejstarší její rukopisy jsou
ovšem až z konce XIII. stol., ale rýmované oficium ke dni svaté Ludmily, jež vzniklo na základě této legendy, jest citováno v svatojirském
brevíři Národní a universitní knihovny VI. E. 13, psaném koncem XII.
stol. Z obsahu legendy pak vyplývá, že byla psána v době, kdy se Ludmilina svatost všeobecně neuznávala, a takovou skepsi u pražského biskupa Hermana dosvědčuje Kosmas; lze tedy podle Ch. oprávněně položití vznik legendy do doby Kosmovy. Ale důvod, jejž Ch. čerpá z připomenutého brevíře, není správný: pochybnosti o tak časném vzniku
oficia, které jsem naznačil v Naší vědě, nejsou sice v přednesené formě
přiléhavě zdůvodněny, ale má skepse byla správná, neboť citát oficia
byl do rukopisu VI. E. 13 připsán na volné místo a z větší části na rasuře rukou daleko pozdější, než je ta, která psala původní text, jistě ne
dříve než v XIV. stol. Vnějšího svědectví o značném stáří legendy
Factum tedy nemáme, a rukopis olomoucké kapitulní knihovny č. 230
(je to také jeden z nejstarších rukopisů díla) ukazuje, že ani autorovo
horlení pro uctívání sv. Ludmily není nutno vykládati tak, jak činí Ch. :
obsahuje totiž zcela podobné výklady - obyčejně je přidává k běžnému
textu legend - i při světcích, jejichž úcta koncem XIII. stol. jistě byla
již obecná, jako sv. Václav, Vojtěch, Prokop a Norbert. To ovšem neznamená, že by Factum est musila býti tak pozdní, nýbrž jen tolik, že
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otázka jejího datování není argumenty Ch. definitivně vyřešena. A nelze
jí tedy užiti ani jako důkazu o existenci Kristiána již koncem XI. stol.
Z díla Chaloupeckého vyplývají i některé poznatky obecnějšího dosahu, týkající se života legend jako literárních památek, na př. o doplňování legendy z děl obsahově příbuzných. Zejména důležitý je problém hodnocení jednotlivých rukopisů: vnuká přání, avšak těžko splnitelné, jehož provedení by však mohlo vnésti nemálo světla do textové
historie našich středověkých legend vůbec: studovati legendární soubory,
ať již jde o rukopisy typu Legendy zlaté nebo brevíře či jiné, a jejich
vzájemný poměr nikoli jen při jednotlivých textech, jak se obecně děje
až dosud, nýbrž v celku, aspoň pokud jde o jejich složení a případně
i jednotlivé verse textů, jež nás blíže zajímají. Musilo by se při tom přihlížeti nejen k legendám světců českých, jež byly pro naše písaře zvlášť
významné, a proto poutaly jejich zvýšenou pozornost (se všemi dobrými i zlými důsledky, jež z toho vyplývají), nýbrž zejména k legendám
cizích světců, které se opisovaly pasivně. Tak by bylo možno snad sestaviti genealogické schéma nikoli ojedinělých textů, nýbrž celých rukopisů, jež by ukazovaly jejich povšechnou cenu. Byl by to ovšem úkol namáhavý a daleko přesahující síly jednotlivcovy, jeho výsledky by však
mohly býti užitečné, už proto, že by se pravděpodobně značně zmenšil
počet textů, k nimž třeba při vydávání legend přihlíželi, a tak by se
prospělo i řešení otázky po mezích vydavatelské akribie.

J i n d ř i c h Středa
ANGLIE
BEZ SOCIÁLNÍ POLITIKY
Někteří čtenáři našich předešlých rozhledů po anglických dějinách
zapochybovali - tak se dovídáme - zda revoluce z roku 1688 vskutku
znamená zásadní přeryv ve společenských dějinách Anglie a v důsledcích i Evropy, zda dnešní slabosti anglického válečného potenciálu skutečně se dají sledovat co do vzniku až k této revoluci, a zda předcházející. stuartovský režim byl o tolik lepší, jak jsme vykládali. Těm pochybovačům chceme tuto podati důvody svého názoru. Pokládáme
ovšem za prokázáno, že hlavní chybou dnešní Anglie a X I X . věku byly
sociální poměry: promluvíme tedy o sociální politice Stuartovců. A to
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promluvíme o ní v době před velkou rebelií, kdy ještě měli ruce volné,
neboť po ní - za Karla II. a Jakuba II. - monarchie měla co dělat se
sebezáchovou a nemohla dobře plnit své funkce. Proto je ta doba plna
usnesení na vyvlastnění lidu (Statute of frrauds a jeho důsledky), ač
zákonodárství není ještě tak výhradně justicí třídně-kapitalistickou jako
za Hanoveránů.
Jádrem každé sociální politiky je politika osidlovací. Rozumí se, ne
ta, kterou dělal Cromwell v Irsku vývozem domorodců na cukrové
plantáže, v důsledku čehož se tam dosud říká »buď proklet jako Cromwell !«. (Puritánské náboženství a obchod otroky se všelijak kombinovaly. Za Cecila jedna otrokářská loď se jmenovala »Ježíš«!) Nikoli,
my mluvíme o politice pečující, aby pracující zemědělec zůstal k hroudě
připoután dostatečnou obživou, aby země bylo využito k obživě co největšího počtu lidí, aby pozemkový vlastník se jí neodcizil. - První Stuartovci velmi se starali, aby půda byla rozdělena na lány, a to dosti veliké,
aby bylo možno uživiti rodinu a ponechána (rozumí se, za dědičný nezměnitelný poplatek) sedlákům. Šlechtici, kteří sháněli sedláky s půdy
a věnovali ji na výnosný chov velkých stád ovcí, byli trestáni pokutami
(v našich penězích) milionovými - odtud nářek liberálních historiků na
libovolnou (čti: ne třídní) justici Stuartovců. Sami Šlechtici byli nuceni,
aby nesídlili v městě, kde jen projídali výnos statků bez užitku pro zemědělce a kuli politické pikle, nýbrž měli zůstávat na svých zámcích »pro
obranu, správu a podporu drobného lidu«: měli mu být nápomocni řízením vojenského výcviku a (v případě nebezpečí) obrany, zastáváním
bezplatných míst veřejné správy a šířením kulturního pokroku v oblasti
svých sídel.
Karel I. poslal po hrabstvích komisi, která se mimo jiné zabývala
oddlužením zemědělců: že lichva byla stíhána, rozumí se samo sebou.
Doplňkem zemědělství - doplňkem nezbytným, nemají-li je klimatické
změny ohrozit - je lesnictví. V Anglii nadto byly lesy prvořadou nutností branného hospodářství pro duby na loďstvo. Nuže, jedním z nejtrapnějších úkolů králů byla obrana královského hvozdu před neustálými přehmaty velkostatků sousedních! Teprve úspěch revoluce učinil
konec této snaze a dnešní vláda se musí starat o znovuzalesnění zpustošených ploch.
Řemeslnickému stavu bylo poslouženo pevně stanovenými cenami
celé řady výrobků, dozorem na jejich jakost, udržením součástí cechovní
organisace, péčí o rozdělení a zaopatření učedníků a tovaryšů. Nemohlo
dojít ke vzniku proletářů, masově pracujících v nezdravém okolí.
Jakub I. se staral, aby v Londýně bylo stavěno jen na omezené ploše,
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a to vzhledným, důkladným dílem. Úspěch jeho urbanismu byl by znemožnil jak vznik nezdravých, ostudných brlohů »slums«, které vláda
v posledních letech musela začít bourat, tak vzrůst nepoměrného (20%
obyvatel Anglie) nekonečného hlavního města.
Tehdejší zemědělství, pravda, bylo více než naše podrobeno přírodním pohromám, které mohly mít za následek hlad. V takovém případě
nejen že byla zostřena stávající opatření proti skupování (monopolisaci), nýbrž vláda sama opatřila jinde obilí, dovezla je a rozdělila. Takto
se ministerstvo velikého Strafforda (popraveného ovšem parlamentem)
znamenitě odlišilo od liberálního režimu X I X . věku, který za irského
hladomoru výslovně odmítl dovážeti potraviny.
Proti kletbě naší doby - mechanisaci, sledovali Stuartovci docela jednoznačnou a záměrnou politiku. Zejména Jakub I. cílevědomě potlačoval vynálezy, vylučující lidskou práci z výroby, i hromadění nástrojů
výroby v jedněch rukou. Při tom ovšem nechtěl nějakému bezútěšnému
přetěžování pracujících. Naopak, jedním z hlavních sporů jeho a jeho
syna s Puritány a parlamentem byla otázka svátků. Mrzutí, ale zámožní
kalvínci, kteří před vypuknutím občanské války vždy více ovládli sněm,
chtěli zrušit všechny svátky (obzvláště nenáviděli vánoce, proti kteréžto
papeženské ohavnosti vyčerpali všechnu drastickou výmluvnost svých
kazatelů a všechnu denunciantskou důkladnost svého režimu) a zákazem všech her, zábav a tanců chtěli udělat den Páně tak nesnesitelným,
aby lid po všední dřině spíše toužil. Proti tomu králové se energicky
zastali lidových radovánek, stavění máji atd. a všelikých sportů - těchto
v uvědomělé snaze udržeti tělesnou zdatnost případných branců.
Dalším opatřením na ochranu lidu byl dohled na jakost zboží, zejména též předmětů denní potřeby. Oproti liberální soustavě, která dovolovala lid otravovat všelikými náhražkami, sádrou v chlebě, lihem
(a jakým!) ve víně, všelikými jedy v mase a zavařenině, byl tento dozor
velmi přísný. Nebyl vždy úspěšný. Na příklad jakost piva od reformace
tak klesla, že současný básník nazývá »dobrou holbu piva starým katolickým nápojem«. Nezapomeneme, že Oliver Cromwell byl pivovarníkem: i zde sociální, třídní podklad neobyčejně osvětluje náboženskopolitickou ideovou nadstavbu.
Konečně se měří režimy podle výsledků. Po oligarchických přehmatech restaurační doby čítala Anglie ještě, jak bylo uvedeno, 160.000 svobodnických statků: po pěti Hanoveránech nezůstaly skoro žádné.
Přece se však chceme zmínit o výčitce, že Stuartovci nedbali parlamentu. Do jisté míry je to pravda. Jakub I. domlouval parlamentu, »aby
se nepletli do státních tajemství« - ale proč a kdy? Když nedávajíce mu
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na to peněz, chtěli, aby v zájmu protestantské expanse začal válku proti
Francii, Španělsku a císaři na ochranu Hugenotů, knížete Oranžského
a Zimního krále Fridricha. Je pravda, že proti takovým iniciativám zahraniční politiky se bránil. Nenahlížel, že by on, nejchytřejší politik své
doby po Richelieuovi (který teprve začínal), se měl zděděného řízení
politiky vzdát ve prospěch sněmovníků, vždy ochotných zároveň žádat
energickou zahraniční akci a nechat shnít loďstvo nepovolením daní.
Nedělal si také ilusí ohledně zastoupení lidu parlamentem. Za jeho
doby sice nebylo tomu jako za Hanoveránů, kdy dvě třetiny volebních
okrsků bylo notoricky v soukromém držení oligarchických rodin: naopak, do 1688 koruna měla do značné míry možnost usměrniti výběr
poslanců, ale nezdálo se samozřejmým, že by těchto (slovy Karla II.)
»pět set králů« panovalo lépe nežli král jediný. A jestli uvážíme, že po
250 letech parlamentní vlády Dunkerk (Dünkirchen) byl místem anglického ústupu, kdežto po dvou generacích stuartského režimu byla Anglie
tak silná, že (za Cromwella) toto město bylo jejím majetkem: že Stuartovci vybudovali v Severní Americe anglickou zemi (Nový York se
jmenuje podle Jakuba II. vévody z Yorku) a Hanoveráni Severní Ameriku ztratili - pak uznáme užitečnost stuartovského stanoviska.
Vyjasnili jsme poněkud, jaký byl sociální režim předešlý. Vidíme,
že řada problémů: osídlení, oddlužení, urbanism, decentralisace, zalesnění, směrné ceny, zásobování, radost ze života, branná výchova, k tomu ještě znamenitý rozvoj kulturní - Shakespeare! Milton! - vše to že
bylo řešeno prvními Stuartovci. To vše nám dobře vysvětluje ony projevy po vypuknutí rebelie a králově porážce. Ti, kteří byli zahrnuti do
pohromy, nedoufali než v obrat osudu:
Na vrchu nékde v Severu*)
své lodi přistav vyberu,
až holubice přinese
tu snítku, na niž ťeíim se.
Tam se dočkám toho dne,

až potopa opadne,
jez teď se všude rozlije:
já nebudu ííasten zas,
dokud neuslyíim hlas
že král zas svého užije.

Druzí litovali pozdě parlamentního vítězství - takových případů,
kdy se lidé, zkušenostmi poučeni, dali k poražené straně, máme z té
doby doloženu celou řadu - a prosili o slitování a pomoc, dovolávajíce
se vlasteneckých citů pretendentových :
* ) Rozuměj ve skotských horách, kde Montrose válčil ještě po králově smrti.
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Poslední naše naděje
ať vrahy svoje pobije:
ač svedeni, jsme krajani král nad námi se smiluje.
Tyto projevy vysvětlují dostatečně, proč Lord Ochránce, vítězoslavný Cromwell, nemohl z domu než s pistolemi v kapse; proč jeho
syn velmi ochotně dal přednost soukromí; a proč se celý Londýn radostí opil, když »konečně nastal den - devětadvacátý květen - pro návrat
práva slavený«.*) Pocit lítosti nebo oddechu, který provází konec
toho kterého režimu, je nejlepším jeho kriteriem. Podle této zkoušky,
podle citů, jež zanechali po svém pádu, obstáli Stuartovci velmi dobře.

VARIA
P r ů h l e d do nejmladší

prózy

Nejmladší pokolení literární projevovalo se donedávna jen v poesii, lyricky. Dnes
již můžeme zaznamenati i generační tvorbu vskutku prozaickou, epickou, a to nejen již
v drobnějším útvaru umělecké prózy, ale i v románe. Budiž zdůrazněno, že slovu »generační« dáváme již určitý význam. Bylo by jisté nesprávné řaditi autory do generací Škatulkářsky, podle vnějšího hlediska věkového, v našem případě však právě jde o podstatné kriterium prožitku. Nelze tedy souhlasí ti, zahrnuj í-li se pod pojem mladé generační prózy
(pro niž můžeme předpokládané znaky vyvodit z její předchůdkyně poesie) autoři, odlehlí
nejen věkově (a tedy velmi pravděpodobně i prožitkem), ale především svým citem života, svým zcela odlišným hodnocením, jiným nazíráním a jiným záměrem, vkládaným do
uměleckého díla. Jak zde může stačit poukaz na to, že ten a ten autor vychází se svým románem také v tu dobu, kdy se objevují první prozaická díla vskutku nová, a vyvozovat
jeho generační znaky hledaně ex post? Ze směsice takto vzniklé lze si učiniti o naší nové
epice obraz jen pokřiveně rozptýlený. Za těchto okolností vyzněl soud V . Černého (Krit.
měs., I V , 1 ) nad mladým českým románem povšechně negativně. Odsuzují se zde nedostatky a slabosti autorů, jejichž tvorbu nemůžeme pokládati za výraz skutečného generačního úsilí, jak je chápeme z poesie. Stín se pak snadno rozprostírá i na autory (nanejvýš
dva tři), kteří představují vskutku prozaický korelát k nejmladší poesii. Jejich nedostatky
jsou ztotožněny s chybami ostatních, tato generalisace odsunuje pak možnost výkladu nebo
i ospravedlnění zvláštního a opomíjí podstatné znaky specifické, jimiž se nový životní pocit
vyznačuje.
Každé nové pokolení začíná vírou v oprávněnost své existence a povolanost svého
poslání. O víru se musí opírat, jí se dát vést při všem svém hodnocení. Otázka generace
* ) Všecky verše z Hoggovy sbírky.
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je též otázkou výběru. Společná víra, společná bolest i společná láska seskupují představitele nového životního pocitu a nové umělecké vůle nejlépe a nejskutečněji. Stejně jako
v poesii i v próze uskutečňuje se a bude se uskutečňovati vylučovací proces krystalisační,
jenž nakonec dá vystoupiti skutečným tvůrcům, nositelům a budovatelům generační myšlenky a generačního díla.
Ani my zde, podávajíce průhled do nejmladší prózy, nečiníme si nárok na dokonalost
a úplnost výběru. Avšak právě i výtkami, jež práce toho či onoho mladého autora vyvolává, lze přispívati k onomu výběru, ustavujícímu smysl skutečného generačního úsilí.
K článku V . Černého ješte poznámku: není možno zatím vyvozovati, že by naše
mladá próza směřovala k čiré epice. Je zde sice jisté oproštění a uvolnění formální, váha
spočívá na významové, nikoli tak tvarové stránce projevu, avšak o čiré epice lze stěží mluvit
tam, kde nejsou základně dány předpoklady plasticky ztvárňujícího vypravěčství a objektivní fabulistiky: totiž jistota, poklid a pevnost vnitřní, jakož i oddaná příchylnost k ztvárňované látce životné. Povaha problému mladých určuje je k subjektivistickému východisku
i v epické próze. Mladý román generační můžeme zhruba charakterisovati jako román
psychologický.
Předmětem mladého románu bude citová pouť mladého člověka dnešním světem. Budou to, alespoň s počátku, jakési dokumenty o mravní opravdovosti lidí, kteří vskutku milují život, avšak život čistý, v němž soucit a láska žijí - ideje přiblížené, nejčistší zřídla,
k nimž se člověk naklání, aby z nich přijímal sílu stanouti, nalézti se v prázdné, bezbarvé,
bezedné větrnosti času. Nebudeme se tu setkávati s člověkem začleněným do běžného života - boje, člověkem sociálního povrchu, s hrdinou společnosti, nýbrž s lidskou bytostí
ojedinělou, soukromou, utvářenou nikoli vnějškem, nýbrž z vnitřku, s člověkem otevřené
duše, která má pochybnosti, trpí, která je vsak též jeste schopna čisté lásky, hrdinské a věřící. Budeme se shledávati s příklady bojování o víru, s příklady čistého žíznivého usilování o poznání všeho toho nejopravdovějšího, co činí život hodným toho, aby byl žit, toho,
co člověk vrací hluboce jemu samému, co mu nastavuje úděsně pravdivé zrcadlo jeho nejvniternějších myšlenek a pocitů.
Zvláštním dobrým poznávacím znamením mladé prózy však jest čistý, pravdivý vztah
k věcem života, zejména pak pietní přistupování k všemu, co vychází z lidské duše, co vytváří důstojnost lidské bytosti, k bolesti, čisté radosti a lásce. Právě ve vysoké míře těchto
vlastností

záleží

neobyčejnost

a

novost románu Miroslava Hanuše,

Na trati je mlha

( V . Petr, Praha 1940), románu, který nejspíše smíme nazvati »generačním«.
Hanuš jistě mnohé ví, poznal a zakusil život, přese vše jej velmi miluje. To je zřejmo
z tohoto románu, který vznikl z niterné plnosti a jehož prvotná koncepce je založena nikoliv na románově konstruované osnově, nýbrž na životě skutečném. Jest zde mnohá nezastřeně svéživotopisná reminiscence, mnohý vděčně autentický prožitek, které dovolují
míti za to, že zde předchází vlastní život jako inspirující, živná předloha a zároveň ověřovací kámen zkušební. Tímto subjektivním východiskem - autor je celým svým založením
a vnitřním puzením přinucován podávat své vidění světa, svou zkušenost života, své hodnocení - je pak zřejmě ovlivněna i struktura románu: jest uzpůsobena podstatnému zřeteli
k psychickému, děj je představován více jako prožívaný, než jako přímo se dějící. Hanuš
vypráví volně své události již jaksi předem zpracované, včetně již komentované a vyložené.
Není to tedy plnokrevná románová epika. Onen včetný komentátorský živel, čtenáři se poněkud až vnucující, nepřidává vzrušivé líbivosti románu beztak již výjimečnému svou problematikou a charaktery postav. Hanušův román je příznačně volný sklad příběhů v prostém
časovém sledu, příběhů sloužících spíše jen k ilustraci a ozřejmění psychologie té oné po-
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stavy. Takové drobnější, jednotlivé, »komorní« příběhy daří se Hanušovi plně (vzpomeňme jen na episodickou historii o slepém Michaelovi), tam však, kde jde o širší záběr, mající postaviti a řešiti větší konflikt, kde jde o skutečnou stavbu, síly Hanuše-epika vypovídají. Stačí jen na konstrukci chudou, epicky, invenčně chudou, byť byla pokrývána a vyrovnávána pravou a cennou výplní skutečných dějství duševních. Myslím zvláště na konečnou část románu, na onu konstrukci manželského trojúhelníku, na utváření a vyústění
celého konfliktu.
Děj se soustřeďuje kolem postavy Blaženy, bolestné, tragické duše. již od dětství
představuje se nám jako bytost nesmírně citlivá, chápavá, vidoucí, ale právě proto trpící,
uzavřená, jíž je úplné štěstí provždy odepřeno. První část románu líčí Blaženinu citovou
výchovu: její výjimečnost jí získává přátelství několika silných, šlechetných charakterů.
Blažena je miluje, od každého přijímá nějakou velkou zkušenost, hluboce a vděčně se jimi
dává utvářet. Odnáší si přesvědčení, že smutek a soucit jsou vlastními plodnými pocity
života. Druhá část románu je historií útrapného manželství Blaženina s Karlem, který si
Blaženu-dívku, poznav v ní duchovní blíženku, zamiloval. Blažena se v manželství jeví
proměněna k zlému: její studenost, stálá umdlená rozbolavěnost a neschopnost radostného
oddání jsou však důsledným projevením jejího podstatného založení. Tato žena tak neženská může být přímo odporná přemnohá čtenářům. Chápeme-li však umění právě jako
svědectví o člověku - zde je svědectví vzácné. Blažena, majíc nelítostnou schopnost vidění,
musila trpět a odpírat v přítomnosti všeho planého, lživého, pokřiveného. Musila se odvraceti od Karla, poněvadž nedorostl ješte její lásky, lásky, jejímž smyslem jest inspirovati, uvolňovati tvůrci energii v milovaném. Ta možnost přichází Blaženě v Američanu
Oakleyovi, který též pochopí poslání Blaženiny lásky. Blažena však před svědomím váhá
následovat jej, až náhoda vše zlomí: Oakley zahyne při leteckém neštěstí. Karel však nepřestal Blaženu milovati, naopak ze slitovného sebezapření rodí se v něm nová, hrdinná
a tragická láska k Blaženě. A zároveň: oním svobodným aktem jako by se v něm prolomila hráz, bránící dotud přístupu života. Karel náhle proniká v tajemství tvůrci práce umělecké, jež mu dosud unikalo, a přijímá své »druhé zrození«.
Je příznačné, že v podobné »druhé zrození« ústí problémová linie i románu Bohuslava Březovského

(»Blíženci života«, Družst. práce, Praha 1940). Přesto že Březovský

se zde nevystříhal zcela svodu napodobivosti - poučen jsa na velkých vzorech psychologického romanopisectví německého a francouzského, užívá i typické techniky, mířící k tomu, aby bylo vzbuzeno co největší zdání autenticity příběhu a spočívající na př. v zápiskové
formě a v rozličném uplatnění metody »věrohodné« mystifikace - přece přesvědčuje o své
vskutku epické vloze svým čistým, vyběravým epickým smyslem v sledování a formování
příběhu a živou vypravěčskou plynulostí. Některé rafinované prostředky a ovšem i sama
povaha námětu navozují psychopathické ovzduší románu. Není to zde skutečnost plného
denního světla, nýbrž jítřivého světla psychického, ne-li snového, jež má jakousi vyšší, palčivou pronikavost.
I svět románu Březovského je světem mladého člověka, stojícího před skutečností jako
před čímsi zcizeným, hluchým. Tento člověk zůstal nějak proradně opuštěn, sám bezbarvě
prostupný. Právě proto však - citlivý nejhlouběji - nejhlouběji je zraňován, a z této hloubky
poznané přirozenosti a ubohosti lidství zdvíhá se v něm velmi těžce touha (znovu a znovu
ještě zchromovaná) záplni ti ten prázdný prostor v sobě něčím čistým, velikým, podmanivým, co člověka třebas drtí, ale nadevše - vykupuje z pustoty bezcílného, bludného, jalového vědomí.
Motto z Pascala, před román položené (»Duch věří přirozeně, vůle miluje přirozeně;
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a tak, není-li předmětů pravých, nutně přilnou k nepravým«) sice označuje stanovisko
skeptické, Březovský sám však vícekrát zdůrazňuje: život člověka může být naplněn jen
krásným pathosem bolesti a lásky. Jen ony nám mohou pomoci k tomu, »stvořiti si svět«
a tím nabýti i víry.
Příběh románu není složitý: vidíme, že i zde jde hlavně o vystižení skutečností a dějů
psychických, jako jest právě láska a svoboda duše. Mladý hrdina, vyprávějící o sobě, prožívá běžnou lásku, jež ho nakonec nemůže uspokojit. Rozhodující událostí, která připraví
jeho vnitřní proměnu, je přečtení deníku, jejž mu odkázal jeho strýc Jan, zemřelý před
deseti lety a jejž mu teprve nyní, již dospělému, nemocná matka vydala. Deník strýce Jana,
tvořící umělecky zvláště zdařilou část románu, líčí návrat nevyléčeného bojovníka ze světové války domů, jeho shledání s milenkou mládí a povznesení jeho duše nad útrapy těla,
odsouzeného k smrti.
Matka se děsí v svých vidinách přítomnosti bratra Jana a vyzývá syna, aby strýce
zabil. Jednou, když vstoupí do ložnice i vidina »čisté Sylvie«, Janovy lásky, poslechne syn
vyzývání matčina i samotného strýce a rozmáchne se po přízraku nožem. Zraní však jen
sebe. Tímto tajemným blíženeckým prolnutím proniká však k druhému poznání, »znovu se
narodil« a může již svrchovaně odmítnouti svoji minulost jako pošetilou. - Zakončení románu s nedosti jasným motivem Janova nevykoupení, mělo-li již obstáti, mělo být více
a opatrněji propracováno.
Zdeněk

Urbánek,

jehož jsme poznali z loňské » Jitřenky smutku« zůstává většinou

i v svém druhém souboru »malých próz« (»Úžeh tmou«, sb. Setba, V . Petr, 1940) prozaikem-básníkem, úsilně tříbícím látku slov k postižení unikavých významů. Urbánkův
výraz se zde-však již upevnil, vyjasnil, znatelně vybavil z křečovitosti knížky prvé. K epice,
v níž arci není mu souzeno býti spontánním vypravěčem, bezprostředním ztvárňovatelem
reálné látky životné, propracovává se Urbánek pozvolna. Usilovně promývá, zjítřuje a napíná svůj vnitřní zrak, ustavičně prožehuje a křížově vyslýchá sám sebe, aby se stal schopen destilování čistého, prchavého duševna v člověku, aby se naučil chápati, viděti a rozuměti. V několika »příbězích« této knížky má již slibující nápovědi této »čisté« prózy,
epiky duševna (na př. Pobřežní příběh). Ostatní prózy jsou však převážně »studiemi a
sny«, jak zní výstižný podtitul. Studie, jakási cvičení vnimatelství, analysy a pojmenování
extatických pocitů lethargie, spasné hrůzy, vyššího blaženství, sesterství lásky a smrti, blíží
se vskutku, i snahou o výrazové zpřesnění, formě essaye (Tři nemocní). Sny pak, podobenství metafysické úzkosti zcela rozpoutané a v symbolicky úděsný děj dramatisované
(Vlak od západu), sny, jež však zde jakožto mythy jsou výrazem hlubšího a nejhlubšího
uvědomování celé bytosti, člověka cele vzdaného tváří v tvář hrůze a tajemství, charakterisují Urbánka zvláště výrazně. Připomenou nám z domácích básníků Jakuba Demla. N a
cestě za uskutečněním svého básnického záměru ani Urbánek nic neslevuje pro čtenářovo
pohodlí, nijak si čtenáře nepodplácí. Čtenář naopak sám musí stoupat k němu a s ním.
Vzácné, čisté, pro Urbánka jistě nezbytné úsilí, skryté, nejvnitřnější a nejpravdivější psychické děje, pocity postihovati zavádí jej však mnohdy k nadměrně a neschůdně psychologisujícího analytismu.
Oproti těžkomyslnému Urbánkovi je Jiří Valjd (Vypravěč,

»Setba«, V . Petr, 1940)

prozatér se smyslem pro mírnou ironii, vědoucně shovívavý, zkušeně rozmyslný, aforisticky
duchaplný. Zvláště pro tento poslední sklon si nalezl svou originální (alespoň v našem
prostředí) formu prozaickou: zcela drobný útvar, jako druh nesnadno zařaditelný. Jsou to
jednou jakési lidské bajky, alegorie, jindy pohádkový nebo i zcela civilní příběh v zkratce,
se symbolickým významem; jindy je to rozvedený aforismus nebo zase zhuštěný a popula-

212

risovaný filosofický essay. Vážné postřehy a myšlenky o životě a člověku jsou pověděny
názorným, temperamentním a vtipným způsobem. Tím je dosaženo působivého napětí.
Svým pojetím Člověka je Valja humanista; má pravé pochopení pro mravní hodnoty lidství, uplatňuje tu jakousi dialektiku (chudí milovníci života, štěstí v skromnosti a pod.),
avšak jeho dobrovolné omezení člověka na něho sama, jeho anthropocentrismus, jeho
metafysika redukují rády vše na »lidské«. Valja vidí v životě tragické prvky, ale přece je
svým člověčenstvím, v podstatě estetickým, přiváděn k tomu, že ztrácí míru a upadá do
pragmatisticky zabarveného vitalismu. Valjovo náboženství, ve výraze poněkud familiérní,
činí z Boha vlastně jakýsi vedlejší, výpomocný pojem. Postoj k Bohu, jaksi útrpně a ironicky skeptický, je přivozen u Valji jistou vzdorovitostí »jen člověka«, který je posléze
na svou nedostatečnost trochu lehkovážně hrdý.
Ota Šafránek napsal v svém »Svatebním daru«

(»Setba«, V . Petr, 1940) románek

jaré fabulistiky. Oproti předchozím je Šafránek prozaik-objektivista, s osobitým chápáním
lidských povah. Zdá se Šťastným realistou z prostého, živoucího zaujetí, ac též u něho je
skutečnost poněkud deformována - lehce groteskním vyjadřováním. Šafránek má smysl
pro groteskno jímavosti. Ovládá sytou epickou větu. Vyhýbá se každému citovému komentáři, zejmépa zde, ve Svatebním daru, jenž je pracován až příliš spoře, spěchavě, mosaikoví tě, takže máme dojem okleštění a kusostí motivů.
Je to příběh dvou milenců, kteří se pohněvají a rozejdou.
snaží vyvzdorovati si na osudu

(Ludmila se marně

obstojné živobytí v manželství se starším krasoduchým

mužem), po letech se však opět nalézají a uzavírají zmoudřele sňatek. Úloha, svésti oba
vlastní rodiče opět dohromady, připadla mimoděk jejich synkovi Havlovi, jehož mladistvou
psychologii chlapce bez rodinného života autor též, byť s mezerami, podává.
Celkem - zpod svítivě pestrého ústroje románku vyzírá skutečná znalost lidské bytosti
a zvláště lidského srdce.

Jaroslav

Červinka

Novou sbírku (»Morava«, J . a M. Stejskal, Brno 1940, nákladně vypravenou a provázenou též reprodukcemi kreseb několika malířů - jsou to moravské motivy většinou krajinářské) uspořádal Jaroslav Zatloukal z básní, jež jsou jakýmisi zastaveními na milovné
pouti Moravou tohoto Času. Pathos doby rozkřidluje i tyto verše, které silně dokládají zrod
nové, palčivé vroucnosti. N a dvou, třech místech své sbírky dotýká se Zatloukal vskutku
míst pravých (J. A . Komenský, Slovácko). Takový verš nás zasáhne a protkne jako čisté,
vzlykavé políbení života. Ostatek však Zatloukal skutečnost jen patheticky obkresluje.
V e sbírce souznějí: rozpomínající se a jaksi úzkostně zajatá láska a neohroženost
víry. Zatloukal dovede zladit své verše do drsné, mužné zpěvnosti. To ho zde přímo
svádí, aby improvisoval dnešní ohlas poesie Bezručovy. Vskutku vpadá často do bezručovské noty a napodobuje hořkého básníka i motivem (Karyatidy).
Zatloukalo vu verši nelze upřít výrazový standard. Zůstává však u něho právě jen na
tomto »standardu« - a znovu se zde potvrzuje, že verš, obraz, metafora, byť prokazovaly
autorovu dovednost a schopnost básnického zření, se znehodnocují a rozpadají, nejsou-li
organisovány niterným, oduševňujícím principem vpravdě básnickým. Ostatně tento ne-
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dostatek se musí objevit i v samé struktuře

básně,

v samém organismu výrazovém.

A opravdu nelze i zde nevytknout Zatloukalovi celkový nesoulad, neorganičnost jeho
představ, nedostatek logiky jeho obrazů, pouhou hřmotnost jeho metafor, nadsazení leckterého vágního gesta. Konečně i technické potíže (na př. rýmu) dávají se znát tam,
kde se hněte od povrchu. Jsouť Zatloukalovy verše z těch, které se rodí z vnějšného úsilí
výrazového, v nichž slovo má hlavně funkci mluvní a které jsou zacíleny na sám fakt
obrazu, na jeho působivost a údernost. Obraz je takto roubován z vnějšku, dává se
básni, místo co by byl dán jí samou, místo co by vyrůstal z jejího nitra, z jejího živoucího nitra.
Slovem - básnická myšlenka zde není tak živá a mocná, aby si podrobila látku slov
Jaroslav

a jí se svrchovaně uskutečňovala k svému obrazu.

Žena

Červinka

krásná a dobrá

Těžko si dnes představíme boj, který prodělávaly české ženy v prvé polovině minulého století o proražení hradby předsudků kupících se kolem ženství, o své vyšší
vzdělání, o svou účast na národní kultuře. Mezi jmény Němcové, Světlé, Podlipské
a Krásnohorské svítí jméno Podlipské zvláštním milým světlem. Její rozsáhlé literární
dílo nese většinou pečeť své doby a bylo celkem rychle zapomenuto, ačkoliv se mezi
jejími romány stkví nedávno znovu vydaná » Anežka Přemyslovna«. Co na ní dnes nejvíce poutá, je její lidská osobnost, její veliká laskavost k lidem, vroucí mateřství, služba
dobru všemi prostředky, třebas nedostatečnými. Její filosofování, silně eklektické, má
však přece jednu devisu, která prakticky pro život překonává u ní její sklon k atheismu:
láska. »Kdyby nebylo bytostí, které miluji více než sebe, vím, že bych byla atheistou.«
Tuto podobiznu ženy, skryté v domácnosti, u všední práce a u dětí, a přece hluboce zasahující od svého pracovního stolku do mladých duší i ženského světa, pietně
zachytila Jelena Heidenreichová-Holečková v knížce »Sofie
mínkách,

dopisech

a denících«.

Podlipská

ve svých

vzpo-

Vybrala a uspořádala tu nej významnější projevy Pod-

lipské, pokud se zachovaly v obsáhlé korespondenci a v jejích denících a pokud sama je
uložila do svých vzpomínek. Připojila pečlivě všechny odkazy na studie a vydání již
provedená, zachycujíc přes to stručně jejich výtěžek. N a okraji portrétu Podlipské se tu
rýsují další letmé podobizny Karoliny Světlé, Boženy Němcové, Jaroslava Vrchlického,
dra Podlipského, mihne se tu řada postav tehdejšího českého světa. Zdrželivost, s níž
je tento obraz »krásné a dobré ženy« pořízen, dává čtenáři možnost rekonstruovat si
osobnost Podlipské sám. Je to velká přednost této knížky, která dává nahlédnout do
světa ohrožujícího se Českého ženství. (Vyšlo v Topičových knihách českých osudů 1 9 4 1 . )
J. R.

Próza Johanna

Kirschwenga

Výrazně volený výbor Šesti novel z prozaického díla J. Kirschwenga,
ského básníka a vynikajícího novelisty (Lev
Vyšehrad,

mladého saar-

v jizbě, přeložili K. Dvořák a L. Gruber,

Praha 1 9 4 1 ) , obeznamuje nás s autorem mocné niterné žhavosti, zvládané však

kázní tvůrčí vůle a vyzařované v jas - vítězství, smíru a naplnění, pokud jde o osud
člověka, hrdiny příběhu, a též vítězného dokonání uměleckého tvaru. Zralá plnost, jasná
protříbenost a čistota Kirschwengova stylu má jistě svůj přirozený původ a svou oporu
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ve veliké, uskutečňované vůli k životnému jasu vybojovávanému,

takovému, který se otvírá

až na konci cesty člověka, cesty bloudění, zkoušek a bolesti. Neboť člověk jest u Kirschwenga vydán nutnosti boje o sám první důvod své existence. Tíživý smutek, úzkost,
zlá melancholie hrozí jej neustále rozvrátit nejhlouběji, útočí naň hltavými, temnými
vlnami. N a těsném předělu světla a stínu jako by stál člověk, na to místo jako by byl
původem dán a jako by bylo krutě ponecháno jen jeho ubohým silám, zda se zachrání.
Stín, to je hloubka, závrať, vábivá tma, náručí Paní Melancholie - do něho stačí padnouti - k světlu, jasu života a věčné lásce nutno však jiti. A tak je člověk u Kirschwenga ohrožený poutník, poutník hledající, tápající, zajatý často temnotami. A

přece

právě jemu jest dána nejvyšší milost, možnost vidění a poznávání. Tato možnost se
uskutečňuje jen skrze »bolestnou a bojovnou lásku«. Mnozí jsou na své pouti zaskočeni
temným tajemstvím a upadají, pykajíce za vinu jimi nespáchanou, ale v nich trvající,
do záhuby časné, aby ji smyli a své spásy došli na věčnosti (novela Vpád století). Úzkostnou touhou člověkovou po patření, po přiblížení jest Kirschwengovi i všechno žíznivé toužení duše po útěše, hledané v »dokonalých, krásných, smutných věcech«, v umění,
jež je zjevováním božského, krásy. Smutek člověka a krása stvořeného se takto vyhledávají, jsou v hluboké spojitosti (Lev v jizbě). Je-li »jará svobodná krása věcí« některým postavám, zvláště kněžským, jen poloskutečná a v podstatě teskná, je zvláště
u Leonie - příznačně postavy ženské - ze stejnojmenné novely dychtivě a živelně přijímaným opojením, radostnou extasí bytosti oddávající se v kypivém pocitu jistoty a pokrevního spříznění se vším bytím zemi a horkému životu léta. Noc nechová v sobě pro
Leonii děs mrtvé tmy, nýbrž je plna dechu života, otvírají se v ní prameny všeho jsoucna - je to ona »projasněná noc«.
Kirschwengovy příběhy jsou osnovány jednoduše, nicméně jsou syté. Kirschweng
pojímá člověka v celosti a hlubokosti jeho bytí - odtud hlubší ozvučnost každého jednotlivého osudu. Nepsychologisuje, nýbrž konkretisuje a zejména dramatisuje. Neváhá
ani dodati pohnutému dramatu lidského nitra ztělesněné vidiny a nadsmyslné žijící bytosti tajemného poslání. Tím je do »skutečného« děje vnášen, jakožto rovnoprávný
a skutečně dramaticky platný, prvek fantastický (Vpád století, Křest). U Kirschwenga
jej necítíme jako neorganický, protože je jím jen dramatisováno zasahování oné druhé,
nepoznané oblasti tajemna, jíž jsou postavy Kirschwengovy tak otevřeny. Jas, rozlévající
se uměním prózy Kirschwengovy, je svítivý na vzdáleně ustupujícím, tušeném a přece
přítomném pozadí prožitku básníkova. Čistý, nadlehčený tvar byl zde vyhněten ze vzácné
hlíny země, jež obsahovala i temnou tíži v stavu surovém.
Tak » jasné a obsažné slovo« Kirschwengovo zrcadlí vždy hloubku probojované
zkušenosti básnické. Nepochybně je tomu tak i s Kirschwengovým humorem,

hluboce

chápajícím, jehož vynikající ukázkou jsou v tomto výboru »Sestry Sorbovy«.
Překlad je dokonalý, zvláště K. Dvořákův je vynikající úrovně v zdařilé snaze
Jaroslav

o ekvivalenci.

Červinka

Muži v bílém
Bude za čas svrchovaně podnětné zamysliti se do hloubky nad skutečností, že se v současnosti zájem čtenářů vzrušoval tak žíznivě onou lehce tajuplnou siluetou »mužů v bílém«,
ať již šlo o literaturu, divadlo či film. Příčin tohoto davového mythisování chirurgie, o níž
bylo, ostatně zcela právem, řečeno: »toť věda a umění božské!«, je zajisté mnoho a některé
by mohl glosátor uvádět i se špetičkou škodolibosti, jíž by ostatně mířil i proti sobě. Po
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údobí, kdy podle úsudku samotného A. Majocchiho podobala se t. zv. chirurgie bez antiseptických prostředků a bez narkosy jakési »řezničině«, přišla doba úzkostlivé čistoty a namnoze i velké operatérské zručnosti, i vyvstává nyní chirurg, »muž v bílém«, jenž se před
vámi objevuje zpravidla v tragické soutěsce životní, v obraznosti mnohých jako učiněný
princ z pohádky nebo všemocný deus ex machina; věčně doufající mysl lidská škrtá si ráda
z oblasti chirurgie všechny stíny, a i ten největší nedůvěřivec a rýpal byl by možná v skrytu
své dušičky velice rád, kdyby se najednou přesvědčil, že chirurgům, jimž se přece též může
octnout pod skalpelem, ve všem všudy křivdil ; doba, kdy slovo povinnost má dosti špatný
zvuk, hledívá patrně na nezištného, poučeného a obětavého pracovníka jako na výjimku,
má sklon k tomu, aby v dokonalém představiteli »mužů v bílém« viděla jen bílou vránu;
ať již tomu jakkoliv, jisté je, že chirurg vyrostl shodou okolností i některých rozcitlivělých,
rozechvělých strun v povaze t. zv. moderního člověka v skutečného »hrdinu své doby«.
Andrea Majocchi, známý chirurg milánský, získal si však knihou: Život chirurgův
(vydalo ji u nás před časem nakl. Novina) obecného uznání zcela právem. Zaznamenával
ve svém »albu chirurgově« i projevy herectví v životě chirurgů, sám však si vzpomínal na
krušná léta svých začátků s nepředstíranou prostotou a upřímností. Vždyť jednou z příčin
obrovského zevního úspěchu oné knihy byly některé ryze lidské tóny, vyplývající Majocchimu zpod pera též zcela bezelstně. (Autor neurčil zprvu dílo veřejnosti; domnívám se však,
že by při své povaze byl i na objednávku psal přibližně stejně!) Mnohý prostoduchý či
zlovolný pozorovatel, jenž vidí v chirurgii jen stíny, vržené jako v každé jiné oblasti lidského konání karieristy cynickými prospěcháři a hamížníky - Majocchi byl z těch, kteří se
přísně vymkli všem pokoutním svodům chirurgova povolání, každé snadnosti - cítil se jistě
v pravém slova smyslu oslněn tím, že z knihy Majocchiho promluvil svrchovaně citlivý
člověk, který ovsem musí zachovat při výkonu svého povolání neochvějný klid, ale jinak
se o život nemocných chvěje, ba prožívá cizí strádání do hloubi nervů. Majocchi zlidstil
představy o chirurgii, odstranil v mnohém směru velké nedorozumění, uvedl přirozeně
skromným a jemným gestem věci na pravou míru. Každému skutečnému chirurgovi byla
ona knížka ke cti;

méně dokonalým mohla být pobídkou, jinde zrcadlem a výstrahou.

A . Majocchi, muž povahy vážné až chmurné, překvapil též každého pravdivostí svého vyprávění o životě práce, odříkání, oběti. Ať šlo o cokoliv z otázek, jež zjítřují lidskou mysl,
zachovával si Majocchi přímý vztah k životu, nazíranému s hlediska nadčasového i časového, jak to jen bylo možno u člověka takto exponovaného. Majocchi, muž skalpelu, nahlédal i pod životní masky, sám pak se podával bez příkras se svými pochybami, tesknotami a smutky. Pravdu především! Pro toto heslo bušilo v oblasti chirurgie jeho srdce.
V předmluvě ke knize doplňků k »Chirurgovu životu«, jež vyšla česky pod názvem
» V boji o člověka« (Novina 1940. Str. 245. V překladu J . Brechensbauera), doznává sám
autor, že se tentokráte na přání svých čtenářů »pokusil pabérkovati v paměti«. Tentokrát
upomene A . Majocchi častěji na známou methodu D'Amicisova »Srdce«; onen způsob, kde
je všechno v citu důrazně a rozechvěle podtrženo, má ovšem přečetná úskalí, jimž se mohl
lépe vyhnouti spisovatel nežli chirurg, jenž vládne pohotověji skalpelem nežli perem. Zde
získává si nás ovšem Majocchi na mnohém místě vzácnou pravdivostí, jako když se přiznává ke »strachu chirurgickému« (v kapitole Operace). Domnívám se však, že bylo autorovi v chvatu silně ublíženo těžkopádným, neprotříbeným překladem, jenž nepronikl k podstatě italské řeči.
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Zdeněk

Šmíd

Smetaniana
Živelný zájem o českou hudbu a její tvůrce přináší nám nové a nové publikace, hned
objevné, hned retrospektivní či z prachu archivů a zapomenutí vynášející nejeden poznatek a okolnost, které mohou přinést hlubší

poznání a vroucnější pochopení osobnosti

i díla. Tak lze také uvítat výbor korespondence a vzpomínek Smetanova žáka
Jiránka,

Josefa

slaveného klavíristy, které vybrali a uspořádali jeho dcera Blažena Pistoriusová

a jeho vnuk Luboš Pistorius. Jiránek nenapsal a také se bránil napsat své paměti, které
by byly jistě na výsost zajímavé. I k svým příležitostným statím a vzpomínkám se dal
nutit. Jsou roztroušeny po různých časopisech a sbornících a není jich mnoho, takže je
litovat, že nevyšly všechny a nezkráceně. Ale zřejmě zájem popularisující, ohled na široký
okruh čtenářstva řídil tento jinak pěkný výbor, jenž přirozeně nedodržel ani časové pořadí, v němž vzpomínky vycházely. Výbor dopisů, které vyměnili Smetana a Jiránek,
znovu potvrzuje nejen velikou dobrotu Smetanova srdce, který se Jiránka ujal a pečoval
o něj jako o syna, nýbrž i jedinečný charakter Smetanův. Můžeme právem dílo Smetanovo, a počítáme do něho i jeho život, činnost kritickou, projevy soukromé atd., označit
jako školu charakteru. V tomto ohledu je výbor Jiránkových vzpomínek a korespondence
edicí velmi záslužnou. Stačí si povšimnout, co píše Smetana 20. března 1878 Jiránkovi
do Charkova: » Ačkoliv materielně si nyní lépe stojíte (Smetana po prvé Jiránkovi vyká,
poněvadž: »Nejsem Vaším poručníkem více, nýbrž přítelem...«) než v Praze, tož přece
nevidím ve Vašem nynějším postavení většího prospěchu pro umění,

než dříve. Vždyť

Vám pro svoje zdokonalení v umění svém - a proto jste Prahu opustil - nezbývá tolik
času, aby jste mohl, jak náleží, se do studia ponořit; musíte být od samého vyučování
jiných - když dáváte denně 8 až 9 hodin - celý umdlený a pro studium docela unavený ! To jest, co se mně v nynějším Vaším působení nelíbí, a obavou naplňuje, že na té
cestě nedospějete k onomu cíli, který pro Vaši vlast žádoucný jest. Vlast potřebuje
talentův produktivních, a škoda velká, když tyto jinému zaměstnání se oddají, aneb nuceni jsou, se oddati jinému, než komponování.« Vzpomínky vrhají i milé světlo na
způsob života v rodině Smetanově. Doplňují je - v druhé části knihy - vzpomínky Jiránkovy na Antonína Dvořáka, Vítězslava Nováka, České kvarteto a několik cizích
mistrů. Knížka, která jistě vykoná svůj úkol. (Vyšlo v Topičově edici v Praze 1 9 4 1 . )
Již ve 4. vydání vychází v Topičově edici knížka, kterou uspořádal František Bartoš
pod názvem »Smetana

ve vzpomínkách

a dopisech«.

Smetanovský brevíř byl by vhodný

podtitul tohoto znamenitého portrétu nesmrtelného mistra české hudby, nakreslený vlastními slovy i slovy těch, kteří ho znali. Toto vydání, rozhojněné o několik nových dokumentů, rozejde se jistě brzo opět do dychtivých rukou čtenářských a nepotřebuje doporučení. Zrcadlí se v něm nesmrtelný genius české hudby.

Umělecká

Jan Rey

příručka

Už při prvním prohlédnutí knihy Heinricha Liitzelera Průvodce k umění (Führer zur
Kunst, 3. Auflage, Freiburg im Breisgau, Herder et Co. 1940) upoutává náš zájem dvojí
zjištění, i když vyplývá jen z vnějšího pozorování věci: Skutečnost, že teoretická kniha
o umění vyšla ve 2 letech ve 3 vydáních a nadto výčet obdobné použité literatury německé, zaujímající skoro 3 strany bibliografických záznamů. Obojí nasvědčuje, že tématu,
o kterém se v knize pojednává, se v Německu věnovala a věnuje velká pozornost a že

Řád VII. 16
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není tak zhola neúspěšné objasňovali teoretické základy výtvarného umění i širším vrstvám
lidovým, děje-li se tak způsobem názorným, jasným a přesvědčivým. Na druhé straně pak
je zřejmé, že kulturní propagace musí přihlížeti i k prohlubování teoretických vědomostí,
jestliže chce dosáhnouti úspěchu hlubšího a stálejšího a že je třeba hledati jen cesty,
jak učiniti vědu živou složkou současného života.
Bližší prohlédnutí výše uvedeného díla nám totiž vysvětluje velký vnější úspěch
knihy jako plně oprávněný a úměrný jejím vnitřním hodnotám. Všude je patrné, že autor
nejen dobře zná látku co do hloubky i rozsahu, ale že i píše o ní s opravdovou láskou
a zaujetím, a to obojí umí projevit tak, že nenápadně získává čtenáře, aby s ním sdílel
jeho nadšení, byť nebylo nekritické, neboť plyne z dobrého a důkladného poznání věci.
Vidíme tu, že vědec odborně školený vědomě a záměrně prolamuje zeď chladné osobní
neúčasti, aby mohl putovati s čtenářem takřka ruku v ruce do krajin své lásky a svého
obdivu. Zůstávaje vědcem stává se i vedoucím a laskavým průvodcem po oblastech, které
jsou - o tom nenechává nikoho na pochybách - nejen záležitostí jeho rozumu, nýbrž i jeho
srdce. V úvodě svého díla píše : »Právě veliké umění bylo vytvořeno nadšenými lidmi
pro nadšené lidi. Vycházelo z lidu, na lid působilo - zcela jinak než odborná věda, která
jest přístupna vždy jen málokterým.« Lützeler jest jistě odborníkem, ale při tom patří
i k oněm »nadšeným lidem«, pro které bylo velké umění děláno a kteří chtějí, aby jejich
zástup rostl co nejšíře a aby umění se stalo podstatnou součástkou lidství. »Neboť umění
je záležitostí člověka a ne úzkého kruhu znalců,« praví na jiném místě.
Způsob, kterým chce Lützeler vésti člověka k uměleckému dílu, není však jen povzbuzování a horlení pro krásu a mravní poslání umění, nýbrž návod k důkladnému a
pravému poznání díla. Vychází z jasných a srozumitelných definic, seznamuje s látkou
po stránce technické a uvádí ji ve vztah s duchovním světem autora a doby, roztřiďuje
látku a postupuje metodicky od jednoho stupně k druhému, a to vše doprovází názornými příklady z rozsáhlé studnice svých vědomostí a obrazy pořízenými a důmyslně seřazenými pro účely, které autor sleduje. Tak vzniká knížka poučná a poutavá zároveň.
Základem výtvarného umění je Lützelerovi architektura. Pojímá ji jako prostor lidský v prostoru přírody a z toho mu vyplývá nejen vzájemná vázanost obou pojmů, nýbrž
i nutnost bezprostředního styku člověka s architekturou, aby ji mohl pochopit a do ní
vniknout. Přímý styk nemůže nahradit fotografie, neboť je třeba mnoha pohledů zvenčí
i uvnitř, je třeba téměř hmotného dotyku s materiálem stavby a záleží mnoho na tom,
abychom poznali umístění stavby v prostoru. Autor podává jako pomůcku k poznání přehled základních stavitelských forem a návod k zachycení půdorysů a pohledů. Tak ukazuje názorně, jak potřebné jsou technické a řemeslné znalosti, aby bylo možno porozuměti duchovnímu obsahu uměleckého díla. Zdůrazňuje v protivě k některým názorům
moderních architektů, že funkce architektury vytvářeti prostor pro život zahrnuje do sebe
více než strohou účelovost a v tom, kde jde nad ni, stává se uměním. Nechce-li víc, není
uměním a kde napodobuje, aniž by tvořila, je pauměním. N a řadě příkladů, doložených
obrazy, ukazuje pak názorně paumělecké výtvory vedle vrcholných i účelově krásných prací.
Přecházeje k rozboru výtvarných umění dotýká se Lützeler některých zajímavých
problémů základních, jako je otázka, zda a nakolik umělecké dílo napodobuje přírodu
a v čem spočívá těžisko jeho síly. Zde se zmiňuje a vhodně volenými příklady dokládá
své názory o konservaci a restauraci uměleckých děl a velmi pěkně srovnává padělky s originály, provázeje svůj výklad názornými obrázky.
Kapitolu o plastice uvádí úvahou, v níž cituje výrok Berniniho, mistra italského baroka: »Sám Bůh jest sochařem a vytvořil člověka z hlíny - ne zázrakem, nýbrž kus po
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kuse jako sochař.« Už z toho lze usouditi, jak vysoko si Lützeler váží plastiky jako
umění sevřeného zhmotňování

člověka a zvířete.

»Sochařství má kolem sebe vlastní

prostor, který je ohraničen od prostoru, v němž žijeme.« A opět seznamuje čtenáře s technikou práce sochařské, s materiálem, ukazuje na zvláštní, samostatný význam barvy v sochařství a poukazuje na její účelové spojení s architekturou. V závěru této kapitoly hledá
stupně hodnoty a na četných obrazových příkladech ukazuje vnějškové zvládnutí látky
proti mocné výrazovosti dokonalého díla.
V

umění obrazovém rozlišuje Liitzeler tři základní skupiny: malířství, grafiku a

kresbu. Společné jim je vyjádření v ploše a z toho vyplývající vázanost s pozadím, jež
podstatně je odlišuje od plastiky, dávajíc však možnost volného seskupení předmětů. Pojednává pak o funkci a výrazových možnostech barvy v malířství, o různých technikách
a duchovním obsahu grafického umění, o svěžesti kresby dokumentárně podkládající v návrzích hotové dílo a jemnosti její tam, kde směřuje k samostatnému vyjádření.
Jestliže z celé knihy vy zírá autorovo vysoké ocenění společenské a duchovní funkce
umění v životě jednotlivce i celku, pak ústí v závěru knihy ve výslovné přiznání těchto
názorů: »Že člověk je člověkem, není samozřejmostí, nýbrž problémem a úkolem: umění
slouží tvoření člověka v člověku.« - »Umění není záležitostí vkusu nebo ozdobování života: umění sahá ke kořenům lidského bytí« atp. Zajisté, nejsou to pravdy nové, ale jsou
řečeny mnohdy v nových souvislostech a přesvědčivě dokládány, že neztrácejí jak na síle,
tak na časové užitečnosti.
Úkol knihy a látka, kterou je třeba probírati, je ovšem příliš rozsáhlá, než aby se dalo
vyčerpati vše, co by bylo možné a účelné. Dovedl-li autor téma zhustit přímo mistrně,
zůstává v průvodním materiálu obrazovém pro nás poněkud úzce omezen na umění blízké
Čtenářstvu, jemuž je kniha určena. Postup v zásadě jistě správný, ale v pohledu cizím
trochu jednostranný. A ještě poznatek poučný hlavně u knihy mistrně zpracované: Ověřujete si opět, že ve věcech umění ani nejpopulárnější výklad a nejnázornější učení nemůže nahraditi ono citové poznávání, které vzniká jakoby resonancí uměleckého díla při
bezprostředním styku člověka s uměním. Lze zajisté tu resonanční desku duše učinit citlivější, lze ji ladit a upravit, aby tóny byly silnější a čistší, ale nelze ji vpravit tomu, kdo
jí nemá. I tato knížka o umění může být a zajisté bude užitečná především tomu, kdo
umění má rád a slyší jeho hlas, ale mnohému se naučí i ti, kteří mají dobrou vůli a
chtějí se alespoň poučit, i když srdce zůstává hluché nebo nedoslýchavé.

E r b o v n í k n í ž k a na r o k

Leopold

Peřích

1941

Erbovní knížka na rok 1941. Část textovou redigoval Bohumír Lifka, část obrazovou
Břetislav Šorm. V Knihách Řádu vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze 1 9 4 1 , stran 146.
Erbovní knížky vycházejí v Knihách Řádu každoročně od r. 1935. Kniha poslední je
z nejobsáhlejších. Vedle delších článků povahy malých monografií obsahuje t. zv. h e raldickou kroniku« roku 1940-1941, která přináší zajímavé zprávy různých jubileí institucí (na př. 400 let od požáru zemských desk 1 5 4 1 , nebo 700 let kláštera Porta Coeli
v Předklášteří u Tišnova) i osob, kroniku narození, úmrtí, svateb nositelů rodových erbů.
V oddíle Písemnictví a umění čteme Hertlovu úvahu o Šternberské hvězdě, Rynešův článek o starém rodopisci Bartoloměji Paprockém a j.
Úvodní studie Jindřicha Šebánka o strážcích moravského znaku dochází k závěru, že
štítonošem moravského znaku býval vedle andělů koncem 16. stol. a v stol. 17. český lev.
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Karel Schwarzenberg popisuje a kreslí znaky úředních účastníků korunovace Leopolda II.
za krále českého ( 1 7 9 1 ) , Václav Ryneš vykládá znamení řádu jesuitského, Emanuel Hauner píše o znaku kláštera želivského a znaku rodu Leskovců (klášter užíval od r. 1669
ve svém znaku vedle svých zlatých klíčů i leskoveckého znaku stříbrných vidlí. Autor vytýká nedopatření Augustu Sedláčkovi, na jednom místě dosti temperamentně, ale sám
o několik řádků níže píše beze všeho podle staršího Bezděkova článku o události z r. 1424,
»kterou zaznamenal ve své kronice Beneš Krabice z Veitmile« - Beneš Krabice z Veitmile zemřel však již r. 1 3 7 5 ) . Rudolf Holinka podává ukázku heraldické symboliky českého baroka, jak se na př. jevila v pohřebních řečech nad zesnulými šlechtici. Držení
erbu je tu spojeno s ctnostmi křesťanskými a s věrností vlasteneckou a dynastickou.
Edmund Donek, znamenitý litoměřický heraldik, píše s důkladnou znalostí věci poznámky
k legendám, tradicím a pověstem erbovním na Litoměřicku, z nichž mnohé svou zajímavostí došly známosti i mimo okruh litoměřického kraje. Bohumír Lifka vykládá znak
básníka Julia Zeyera (převzatý podle rady Zeyerových přátel Itala Antonia Bonaciny a
Čecha Čeňka Pinskra po vymřelé rodině »von Zeyern«) a podává zajímavé zprávy o předcích a jmenovcích básníkových v 1 7 . a 18. stol., dotýkaje se staré nerozřešené otázky,
byl-li rod Zeyerův původu německého či francouzského. Břetislav Štorm ukazuje, že heraldická kresba není něco ztrnulého a odumřelého, nýbrž že je schopna žíti a vytvářeti
sloh nový. Jeho článek má velmi bystré postřehy a charakteristiky heraldiky 19. století,
jíž v leckterém směru neupírá zásluh.
Erbovní knížka na rok 1 9 4 1 , stejně jako její předchůdkyně, je knihou svého druhu.
Nehledíc k její vskutku krásné vnější úpravě je to kniha, do níž se začte milovník heraldiky a milovník české minulosti s pravým porozuměním a zálibou. Bohumíru Lifkovi
a Břetislavu Štormovi náleží uznání a dík za láskyplnou péči, s níž erbovní knížky uspoJosef

řádávají.

Hobzek

POZNÁMKY
K odpovědnosti divadelní

kritiky

Intensivní zájem, který je se všech stran věnován naší divadelní kultuře, svědčí jisté
o jejím novém rozmachu, nebo alespoň dává dobrý předpoklad k němu. Proto bychom
měli vážně přemýšlet nejen o principech, ale i o důležitých podrobnostech, které mohou
divadelní kultuře posloužit. Nechci tu mluvit o úrovni a praktickém významu nynější
divadelní kritiky všeobecně. Ale mám neodbytný dojem, že divadelní kritika, odkázaná
bohužel hlavně jen na denní listy, je jen počínáním referentským, které je velmi málo
soustavné a důsledné. Ať už pro nedostatek Času, ať z jakýchkoliv důvodů jiných, jisté je,
že referát je zpravidla souhrnem několika drobných postřehů z premiéry, nestejné hloubky
a závažnosti, ale hlavně nestejných zřetelů. Jednou se spokojí letmým konstatováním rázu
hry a šablonovitým posudkem hereckých výkonů, jednou se obrací k účasti režiséra či
výtvarníka atd. Zdá se mi, že divadelní kritika má též chtít a umět promluvit své slovo
do otázek dramaturgických a - zvlášť při stále vytýkaných nedostatcích současné dramatické tvorby původní - hledět si toho nejzákladnějšího předpokladu divadla: samotné hry,
díla autorova.
Je ovšem poněkud nesnadné po jednom shlédnutí hry v rychlosti bezpečně oddělit
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autorův text, jeho koncepci, komposici i propracování od tvůrčí práce režisérovy a od
výkonu herců, a tím nesnadnější pak každou z těchto složek samostatně a spravedlivě posoudit. Divadelní představení je totiž uměleckým dílem kolektivním, a čím je výsledek
vyšší a plnější, tím obtížnější je na první pohled tento kolektivní projev rozložit zpátky
do jednotlivých složek, jejichž synthesou vzniklo, jakž je však nezbytně nutné pro spravedlivé posouzení.
Jde mi tedy v této poznámce specielně o ten moment divadelní kritiky, který se
obrací k textu básníkovu. A myslím, že by bylo ziskem pro vážnou kritiku a pro celé
naše divadelnictví, kdyby vedoucí divadla tuto analytickou práci kritikům usnadnila. Totiž
tak, že by kritik už několik dní před premiérou měl v rukou text hry, který by si mohl
spolehlivě a klidně prostudovat. Pak by už na představení, jehož jednu, a to nejdůležitější složku by důkladně znal, mohl přesněji sledovat tvořivou účast složek dalších, a jeho
kritika by byla spravedlivější k autoru, k režiséru, k inscenaci i k hercům. Předpokládám
samozřejmě, že svědomitý kritik jde takto připraven na premiéru ve všech takových případech, kdy jde o hru knižně vydanou, ať starou nebo novinku. Ale dobrá polovička her
z repertoáru tuto výhodu nemá. A ředitelství divadel by mohla tento nedostatek bez velkých obtíží nahradit (lhostejno, zdali jde o produkci českou nebo cizí). Při rozpisu hry
by mohla pamatovat s několika kopiemi alespoň na pravidelné významnější referenty,
které zve na premiéru, a alespoň týden před představením jim tyto kopie rozeslat. Je to
maličkost, celkem nenákladná. Ale umožnila by dojista větší svědomitost a důkladnost
soudu, odstranila by mnohou improvisovanost nebo paušálnost posudků. A co hlavního,
nejen že by divadelním kritikům usnadnila práci, ale zároveň by tím zvýšila i jejich
odpovědnost,

kterou po nich musíme požadovat a budeme požadovat stále důrazněji.

Nemám ovšem za to, že by si této prosté myšlenky v časopise povšimla divadla
sama; a proto ji adresuji přímo odpovědným institucím, Dramatickému svazu, divadelní
sekci Kulturní rady a j., aby ji uvážily a přispěly k jejímu uskutečnění.

Sociologie české

Václav Renč

sociologie

N a první pohled možno konstatovat, že půtky ve světě vědeckém nejsou tak časté,
jako v literatuře krásné a v literární kritice, kde je bojovných podnětů víc a osobní mínění rozmanitější. Přes to jsme byli v posledních letech svědky ostrých bojů mezi
prof. Pekařem a ostatními, zejména Janem Slavíkem, o t. zv. českou otázku a názor
na České dějiny vůbec. Kromě skutečného výsledku, který kritická výměna názorů mezi
prof. Pekařem a J . Slavíkem měla (ve prospěch prof. Pekaře), měl tento spor charakter
boje, v němž opravdu o cosi šlo, rozumějme, o cosi podstatného a závažného, co mělo
význam nejen pro historika, nýbrž pro každého člověka: šlo přece o to, co je určující
i nosnou silou českých dějin, což je věc důležitá pro každého.
Nedávno se však rozvinul zase jeden »vědecký« spor, který bychom mohli klidně
ponechat zájmu uzoučkého kruhu odborníků a lehce zapomenout jako nechutnou věc několika lidí, velmi ješitných na to, kdo o jejich knihách píše, a vytýkajících si vzájemně,
kdo z nich přečetl víc knih svého oboru nebo kterou knihu v svém spise vynechal. Mohli
bychom tedy ponechat postiženým, ať si to vyřídí mezi sebou a hádají se dále; nanejvýš
bychom jim mohli poradit, aby si na měření své vědecké práce vzali metr nebo decimálku,
aby jejich práce byla »vědecky« přesnější. Věc je ovšem poněkud jiná, chápeme-li ji jako
případ, osvětlující poměry t. zv. oficielní universitní vědy, tedy jaksi s hlediska sociolo-
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gického; úvaha z toho zorného úhlu jeví se pak jako malý příspěvek k dosud nezaloženému, ale pro nás významnému vědnímu oboru, totiž sociologii české sociologie.
Případ je takový: čtenář snad ví, že v Praze vychází vědecký časopis, který se kdysi
nazýval »Sociální problémy«, nyní

má název »Sociologie a sociální problémy« a jeho

vrchním redaktorem je univ. prof. Josef Král, takto řádný profesor filosofie a sociologie
české university Karlovy, člen České akademie a celé řady vědeckých institucí - tedy muž
na světské pocty zřejmě bohatý. Jeho nejbližšími spolupracovníky v jmenovaném časopise
jsou pánové doc. Z . Ullrich, doc. O. Machotka a dr. J . Voráček, kteří jsou zároveň
hlavní personae dramatis sociologického divadla. Tito pánové otiskli zároveň s prof. Králem v časopise »Sociologie a sociální problémy « několik tak říkajíc sžíravých kritik prací
Členů jiné skupiny sociologů, sdružených kolem brněnského časopisu »Sociologie« : prof.
Chalupného, doc. Gally, dr. J . Šímy a také prof. J . A . Bláhy. Podrobili kritickému rozboru velké dílo Chalupného, jeho »Sociologii«, poctěnou cenou země České na rok 1940
a některé práce ostatních, píšíce asi v tom smyslu, že jmenovaní autoři neznají tu nebo
onu knihu o projednávané otázce již napsanou, nebo že tvoří, jako prof. Chalupný,
systém, který je fosilií, veteší atp. Postižení autoři, k nimž se přidružil také bývalý ordinář sociologie a Králův předchůdce na universitě prof. Foustka, napsali na obranu delší
projevy, které pak vydali jako zvláštní otisky ze »Sociologie«, dávajíce tak nahlédnout
do podivného pozadí t. zv. české sociologie. Již z názvů těchto separátů »Kritikové a popravčí «, »Škůdcové české vědy«, »Kritika a práce«, »Kritika za každou cenu« je vidět,
že boj je tuhý a pozorovatel by měl málem dojem, že tu opravdu o cosi jde.
Nechceme zde stranit nikomu; zajímá nás spise osobní stránka celého sporu a pak
pojetí sociologie, jaké všichni postižení bez výjimky mají. Pisatel této poznámky také
kdysi navštěvoval sociologický seminář prof. Foustky, maje zájem o sociologii. Několik
přednášek a referátů však stačilo, aby svůj názor na sociologii v tomto semináři pěstovanou změnil, a tak zůstal spise divákem a pozorovatelem divadla po nejedné stránce zajímavého.
Tehdy, kdy byl ředitelem semináře prof. Foustka, stáli ti, kdož na něho dnes útočí,
nápadně o jeho přízeň, což se potvrzuje i v nynější odpovědi prof. Foustky, jenž jim
Škodolibě několik projevů bývalé pozornosti a úcty otiskl. Jeho odchodem do pense a nastoupením prof. Krále na jeho místo se však postoj mnohých obdivovatelů podstatně změnil. Foustkovo místo v srdcích sociologů zaujal prof. Král. Vypadalo to tedy tak, jako
by se vědecká práce nepěstovala z lásky a radosti z poznání, nýbrž z důvodů jiných, pro
všelijaké ty habilitace, nadace a já nevím, co ještě jiného. I to jsou věci celkem potřebné, ale výsledky činnosti, jak se nyní potvrzuje, nebyly úměrné výhodám, kterých se
leckomu dostávalo měrou vrchovatou. Dnes se tedy ty všelijaké nepěkné věci dostávají
na povrch a diváci se mohou pobavit a zasmát, co a jak se všechno dělalo, přečtou-li si
takovou obranu prof. Foustky proti doc. Machotkovi a Ullrichovi.
Díváme-li se na doklady sporu, zdá se nám, byť jenom jako pozorovatelům této
vojny, že pravé prostředí, kde by se měly takové věci projednávat, je spíše pavlač než
vědecká revue. Proto se též mezi polemikami relativně nejlépe vyjímá odpověď prof.
J . A . Bláhy, protože je čtrnáctiřádková. Všichni zúčastnění pánové a zejména skupina
prof. Krále si, tuším, v pochybném zápalu svých osobních polemik a nájezdů neuvědomují, že v očích soudného a vážného pozorovatele dosti už problematickou sociologii
jako vědu diskreditují.
Hádejme se, kdo kolik a které spisy přečetl či nepřečetl, než zasedl za psací stůl
a sestavil ten či onen spis. Tím jsme ovšem naprosto nedokázali, vyslovil-li onen sociolog
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něco podstatného o společnosti, která je předmětem jeho poznávání. Tady je totiž základní omyl všech našich sociologů: domnívají se, že jejich amerikánské metody všelijakých těch dotazníků, statistik atd. je opravdu jediný možný způsob, jak říci něco závažného o společnosti, kterou zkoumají, a že všechny názory ostatní, vycházející prý z filosofických a dokonce snad theologických předpokladů patří mezi veteš, přežitky a něco,
s čím se vážně nepočítá. Bedlivý a pozorný pohled do myšlenkových dějin by je ovšem
důkladně přesvědčil, že opravdovou »sociologii« (chceme-li už užívat tohoto pojmu) nepodali lidé, kteří si nejprve spočítali haldu knih, které přečetli, ani ti, kdo se chvěli
úzkostí, aby se jim do jejich systému nevloudila »nevědecká« pravda, rozumějme pravda,
která je plodem jiného poznání, než jsou jejich poučky, založené na úzkém smyslovém
a - jak se říká - zkušenostním názoru. K jakým absurdnostem naši sociologové docházejí,
vidíme z úplného zmatení pojmů a názorů; jeden z nich, p. Voráček, se na př. docela
vážně hádá s prof. Chalupným, jsou-li lidská povolání rozdělena podle pohlaví a není-li
to jen jakási konvence, načež se prof. Chalupný musí vážně ptát, je-li na př. povolání
kojných povoláním konvencionálním či přirozeně daným. Takto si tedy tito pánové představují sociologii.
Nu, budiž, nechť si tedy snují své polemiky o sčetlosti dále; nemusíme se vůbec
obávat, že by kdy řekli co závažného v oboru, v němž pracují, protože sama metoda této
jejich sociologie je stejně pochybená a pohybuje se jen na okraji skutečného poznávání
společnosti. Tito sociologové totiž stejně nikdy nepochopí, že pravou sociologii - chceme-li už takto mluvit - nepodají nikdy oni ani kdokoli z jejich větších soudruhů, protože
daleko závažnější věci o společnosti řekli jiní duchové, namnoze velmi nesociologičtí,
kteří by asi kašlali na to, dostanou-li Rockefellerovu nadaci nebo jsou-li členy té které vážené instituce vědecké.
Causa našich sociologů z poslední doby jen dokazuje, jak se chápe vědecké poznávání a studium vůbec: nikoli pro ně samotné, nýbrž jako žebříček k poctám a společenskému postavení. Vraťme se však ke sporu, s nímž jsme začali: zanechává v nás trapný
pocit, že se dějí věci, které vrhají velmi špatné světlo na naši universitní vědu a kterých
si dnes naše veřejnost může všimnout, majíc o tom písemné dokumenty. Věc Pekařova,
o které jsme se zmínili na počátku, byla opravdu něčím, byl to spor, kde šlo o otázky
vážné a pro každého důležité: věc našich sociologů je záležitostí trapnou, podloženou
především osobní ješitností a zaujatostí.

Rudolf

Voříšek

A k t i v i s t é o d m í t a j í J. Z a h r a d n í č k a
Pod tímto titulem jsem si přečti v Listu mladých diskrétně zastrčenou poznámku,
doslovně tohoto znění:
» Vojtěch Rozner píše v časopise „Aktivisté" o lyrice Jana Zahradníčka. Nelíbí se
mu, že Zahradníček je básník vysloveně katolického ražení, píše nejen poslední soud,
ale i církev velkým písmenem, ale jeho poesie má i nedostatky jazykové a mnoho oficiálního uznání, množství cen, ztíženou srozumitelnost, zastaralý slovosled a užívá archaických nelibozvučností a klade adjektivum za podstatné jméno, nikoli před ně. Není to jistě to, co v poesii Zahradníčkově určuje její tep a nerv, ale poskytuje to možnost, obírat se skutečně kritičtěji našimi předními básníky, v jejichž jádru leckde může
hlodat červ.«
Panečku, povídám

si, velká písmena, nedostatky

jazykové a množství cen, za-
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staralý slovosled a kejkle s adjektivem, tep a nerv, a ten červ, to není jen tak! To jsou
nějaké literární argumenty! Půjdeš si za tím, propálíš se tím červem až do dřeně a skřípneš velikána. To by tak hrálo, množství cen a obrácené adjektivum! A

ostatně, po-

vídám si s moudrou badatelskou skepsí, možná že to tak v těch „Aktivistech" ani není,
snad si jen List mladých v bujnosti aprílové dělá žerty z rozšafného Vojtěcha Roznera.
I začala pout za časopisem „Aktivistů", pout krušná a neradostná, a bylo nutno
snést mnohý útrpný pohled knihkupeckých očí, než jsem konečně vyslídil tuto representační šestistránkovou revui, číslo 2. Nastojte, lidi dobří! Ten referát tam opravdu je!
Tak teď, povídám si, teď, milý Jene Zahradníčku, se na tebe podívám očima někoho,
kdo tě konečně prokoukl skrz naskrz, teď tě uvidím v celé tvé bídě a neslavnosti!
I sleduji s napětím, jak bystré pero Roznerovo rýsuje »profil básníka náboženského,
oslněného ( ! ) katolictvím a píšícího nejen poslední soud, ale také církev velkým písmenem. Poesie je mu hrou hrůzy a oddává se jí s plamennou vášnivostí křesťanských mučedníků«. Věru, »někdy je až škoda, jak Z . krásnou báseň, třeba o přírodě a jejím rozpuku, svede na konec na pole zcela katolického dogmatu«. Opravdu, víte, to by nemělo být; kdyby se Zahradníček aspoň spokojil s dogmatem částečně katolickým, ale
to on, vidíte, ne! To on, oslněn katolictvím, nehledí napravo, nalevo, a tak se mu
i stane, že »klopýtne o gramatickou správnost jazykovou (,i plodů i penízků není místo
ani plodů, ani penízků - ) « . A »poněvadž Z . platí dnes už za básníka více než

(!)

oficielního, poctěného všemi ( !) cenami a přirovnávaného často k Březinovi nejen pro
nábožensko-filosofickou hloubku, ale také pro ztíženou srozumitelnost ( ! ) , je zajímavo
věnovati pozornost jeho básnické technice. Verš mu není jednolitým citovým a větným ( ! )
výdechem, neboť na jeho konci často rád trhá a odděluje od sebe slova, jež tvoří celek«,
na příklad dokonce »podmět od přísudku« ( ! ) ; je to zkrátka tohleto prožluklé enjambement, s jakým pracují snad jen básníci tak nepatrní, jako třeba Rilke, protože chtějí,
ti nenasytové, aby se celá báseň svázala do jediného mohutného proudu, a zapomněli
si k tomu vzít dovolení u Roznera. Ale kdyby jenom to! On Zahradníček dokonce
z neznámých důvodů (z rytmických totiž, a ty jsou Roznerovi neznámé) »ve skladbě
větné používá zastaralého slovosledu« a »adjektivum skoro výlučně klade jen za podstatné jméno, nikoli před ně«. A co horšího, často hřeší i proti »libozvučnosti«. V tom
ohledu by si měl vzít k srdci klasické poučení Roznerovo : »Podmínkou libozvučnosti
řeči, nemá-li to býti jen libozvučnost pro libozvučnost, je - domnívám se skromně především také větná jasnost, přirozenost a logická srozumitelnosti Ano, tak a nejinak! Ó bludný básníku, duše archaická, jenž jsi doposud ani ve snu neobjevil tuto
skromnou domněnku! Proto se ti stává, že v tvých verších tak zřídkakdy »upozorní na
sebe milostné vytváření umělé hudby slov«; Škoda!
J e zkrátka nad slunce jasnější, že tento oslněný, více než oficielní, nelibozvučný
básník, až na nějaké sem tam milostné vytváření, je nadobro odbyt. Nu, ale což, to je
lapálie, o nějakého Zahradníčka víc nebo míň; důležitý je objev, že teď už aspoň básníci vědí, ke komu se obrátit o radu, když nevědí, kam umístit ve verši podmět a kam
přísudek. Jen jedno mi teď pořád vrtá hlavou: jaký je to asi červ, který hlodá v jádru
Jana Zahradníčka. Snad to množství cen (tuším asi dvě až tři) ? Nebo spíš to velké
písmeno nejen ve slovech poslední soud, ale i ve slově církev? Zpropadený, víte, červ!
J. Porybný
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Hlasem

domova

hovoří k vám nová díla dvou vzácných básníků rodné
země a hlubokých znalců lidských duší

Jakub Demi

Mohyla
Básnický pomník r o d n é m u kraji
Láskyplná kniha horoucí oddanosti k domovu, rodová kronika
básníkova, srdečné a jadrné vyprávění o rázovitém lidu našeho
Horácka.
Kresba Františka Bílka, 9 obraz. příloh, obálka Marie Vořechové.
Vyšlo jako 3. svazek knihovny „Z domova a světa", kterou řídí
A. Skoumal a Dr. B. Slavík. 252 stran, brož. K 48-, váz. K 60'-.

Jan

Čep

Tvář pod pavučinou
Nový soubor románových příběhů jemného vypravěče o hlubinách lidských srdcí a vroucí lásce k zemi. Kniha, která je pro
znalce Čepová díla překvapením.
208 stran, brož. K 33'-, váz. K 45'-. Obálka Ant. Machourka.

Jan

Čep

Zeměžluč
III. vydání. Tesknota lidských cest a krása polních květin dýše
z tohoto souboru mistrných novel, podávajících velká dramata
lidských duší v zápase za vykoupení, radost a věčnou pravdu.
Obálka Marie Stritzkové-Florianové. 208 stran, brož. K 33-,
váz. K 45 *-.
U knihkupců
V

Y

Š

E

H

R

A

D

-

P

R

A

H

A

JÍMAVÝM

DOKUMENTEM

citového života básníka - rytíře

JULIA

ZEYERA

a jeho uměleckého i duchovního růstu je krásná kniha

PŘÁTELSTVÍ
BÁSNÍKA
A MALÍŘKY
Vzájemná korespondence
J u l i a Zeyera a Z d e n k y B r a u n e r o v é
Kniha hlubokého a ušlechtilého přátelství dvou vzácných duší a výsostných umělců, životního setkání, krystalisujícího z dramatiky citového vzplanutí v pevný a vroucí duchovní vztah, který zmírňuje lidské rány obou přátel, rozšiřuje jejich myšlenkový svět a je plodným
podněcovatelem jejich práce a výbojů

Uspořádal Vladimír Hellmuth-Brauner
Stran 252, brož. K 56*- • 2. sv. edice České letopisy
U

Nakladatelství

v š e c h

k n i h k u p c ů

Vyšehrad,

Praha

II,

Karlovo

nám.
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