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Jaromír John
E S K A M O T É R JOSEF
Máš-li v duši hřejivou naději návratu, jsi povýšen nad všemi trampotami světa.
S klidem snášíš hlas četníka. Bez ponížení se zahledíš na svraštělé
obočí hospodyně, šafáře či čeledína, který po nesmělém zaklepání došel
otevřít vrátka. Bez pokoření sneseš, jestliže před tebou byla chatrná veřej
mlčky přibouchnuta; jestliže ti zarachocení petlice příkře povědělo, že
tvým nocležním místem jest volný zemský prostor bez hranic, že tvým
obědem jsou poletující sněhové vločky - zvláště dnes, když ani není třeba,
abys je teplem úst rozehříval, protože v oblevě tají samy.
Přečetné bouchaly branky před Josefem, Marií a v sluch dvou dětí;
zapadala dvířka ozvučnou ranou jako xylofonní desky; přemnoho přirážených vesnických vrátek zaškvířilo v jejich uši vrzavými panty, aby si
přece uvědomili, kam patří, že všude jinam než právě sem.
Růženec byl klik vyvrácených, nalomených i pouhých provázků k tahavým petlicím, ale také pák řádných, mosazných u vrat domů kupeckých
a vil faktorských s plátnem, jež popravním cvaknutím stejnou řeč vedly:
»Zaklesly jsme se do zdířky a otevřeme se až o posledním soudu!«
Ach ouvej! Písklavě před nimi skřípal i kdejaký rezavý zámeček s nemalým kvílením a takovým chvatem, jako by se pominul. A otočiv se jednou, neměl na tom dost, nýbrž rozmysliv se vteřinu otočil se honem po
druhé, utvrdiv se tak v jistotě své bytelnosti.
Škvírou vrat vídávali natřásající se panímámu, honem spěchající počítat . slepice. Skrz mřížové plotní tyče, železné, jako vězeňské, patřili na
děvečku volající přes plot k sousedovům: »Honynku! Zavřete vrata! Jsou
tady cikáni!«
Sukem vyraženým ve vratech zahlédli hospodáře, kterak odvazuje zuřícího psa, a to se stalo časně ráno, kdy Josef podstrčením pod vrátka zvířeti
poctivě vracel rozbitý pekáč, který večer uzmul, plný žrádla, v tom dvoře
žebraje.
Ovšemže! Člověk je zrozen spíše k mírnosti ovce, která pokorně mlčí
i tehdy, když jí vlnu, důstojnost jedinou, stříhají, než k tomu, aby byl
hyenou trhající každého na potkání.
Proto raději slyšeli slova: »Nemáme co drátovat!« - »Práci nemáme!«
- »Nikdo není doma!« než bezeslovná bouchnutí, kničení zámků, nadávky
nebo hrozby vypráskáním bičem: »Holoto! Pakáži žebrácká!«
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Smrákalo se v pozdní odpoledne v tom prudce zdviženém kraji Orlických hor, kudy spěchali po silnici, jež nebetyčně stoupala svítíc do mračných temnot jako pásová pila božího verštatu.
Byl právě mrazivý den, zvaný Štědrý, když se octli na dně silniční vlny,
v černotě hlubokého údolí.
»Kde to jsme?« ptal se Josef a zastavil se.
Také na Marii, vedoucí Růženku za ruku, padla tíseň z černé zemské
jámy, ďáblova kotle, kráteru bez života, v němž nehybně čněl mrtvý
vzduch. Rozhlédla se a zazdálo se jí, že v této rokli už byla nejednou ve
snech a mnohokráte v transu. A přece rozpomínajíc se nemohla srovnat
vzpomínky se skutečností, v níž nyní byla. Náhle promluvila.
»Co povídáš ?« protrhl se Josef. »Cos povídala ?«
»Slzavé údolí!«
Dali se do prchavých kroků. Báli se ohlédnout. Táhl je zrak, který je
předbíhal, upínaje se k strmé pásce silnice, vystřelující z černých hlubin,
v nichž byli, výš k nebesům, do mračen, která jako by se před nimi rozestupovala, aby je přijala.
Však také v trojúhelníku fialové nebeské průrvy se začaly objevovat
hvězdy.
»Ach je!« stanula Růženka. »Koukejte...!«
Trhl Josef naříkajícím vozíčkem.
Stanula Marie.
Uviděli na obloze nesmírný vánoční strom planoucí nesčetnými světly.
U širokého modrozeleného jeho spodku, nad lesnatou zemskou obzornicí
bylo na sto rozechvělých lampiček souhvězdí Obrněnce, nejkrásnějŠí to
hvězdné skupiny prosince, který jest měsícem narození Spasitelova. V ten
svatý čas udatný rytíř Orion obléká brnění poseté nejvzácnějšími drahými
kameny, hrajícími nachovými, modrými a žlutými záblesky, tasí k Čestné
hlídce u kolébky Jezulátka skvostný meč se svítícím jilcem, spíná své tělo
pásem, na němž září tři velké ohně a ke vší té nádheře honosně blýská
nárameníky se dvěma cípatými, prudce ohnivými hvězdami, znaky to vysokého důstojenství nebeského maršálka. Zářilo však na vánočním stromu
i třpytné souhvězdí Psa, věrného Orionova průvodce a chvějících se Plejád,
plachých ohnivých ptáčků, třpytných holubinek, vznášejících se nad hvězdným mořem.
Hvězdný svět byl pln velkého očekávání.
Bázlivě se ohlížela Medvědice třpytnýma očima po zlobijci Orionu,
zastánci spravedlnosti. Strachem se třásl Aldebaran, krvavý plápolající

506

oheň, v němž jsou od stvoření člověka spalovány hříchy lidstva a který
vévodí slavnému shromáždění dvou set světel Býka.
N a samém vrcholku hvězdného vánočního stromu, téměř nad hlavami
Josefa a Marie, svítilo skromné, utěšivé světlo Polárky, svědkyně stvoření
vesmíru a vůdkyně bloudícího člověčenstva.
Co tak beze slova stáli, žasnouce nad zázrakem, vykřikla Růženka:
»Hele - dívejte se!«
Z e spodku triumfálního stromu, tam, kde sněhový pás silnice mířící
přes strmý vrch zdál se pentlí spojující je s nebeskou vánoční jedlí, počaly
vyskakovati hvězdičky. Vynořovaly se jedna za druhou, až jich byl hustý
roj. Skrývala se ta světýlka za sebe, rozpojovala se, do řad se rovnala
a nakonec padala se strmé silnice střemhlav k nim jako oharky prskavek.
T o jeli domů na kolech dělníci z blažejovské přádelny s příkrého
svahu a každý svítil si na cestu karbidovou lampičkou.
Růženka si vzdychla.
Tak nesmírný, až k trůnu Slitovníkovu sahající vánoční strom, takové
kristyndle nemělo na ten Štědrý den žádné jiné dítě v celých Čechách ani
na Moravě.
Jenže každé děvčátko nebo pacholík, každý muž i žena měli by vědět,
že, svitne-li jim naděje - natož zazáří-li tak mocně v podobě vánočního
stromu samých nebes - není ještě žádné krátké a příčné cesty k utěšenému
cíli, naopak že podle pravidla utvořeného věky nejtrpčí zkouška teprve
nastane.
Když se tedy oblaženi zjevením lásky zase hnuli, vedeni stromem nadějného vykoupení, opět zakrývaným mračnými závěsy, překročili v půlhodince strmý vrch a našli vlídný útulek v chlévě chalupnické samoty,
s polévkou a kusem vánočky.
Pojídali ve tmě. Nesměli škrtnout sirkou, aby nezapálili, pročež Marie
úzkostně tápajíc sahala na Lojziččiny rozpálené tváře a té noci vycházela
k pumpě a chladila náčinky horečné tělo dítěte.
Dočkali se rozbřesku zimavě štiplavého a světaprázdného rána svátku
Narození Páně.
Lékaři v horských krajích, zkoušení těžkostmi svého povolání, nemají
pouze soucitu se sebou, nýbrž vyznačují se kromobyčejnou lidumilností,
kterou odívají drsnými slovy s úmyslem, aby dobročinnost byla skryta hrubým šatem - jeť tato bohulibá ctnost nejstydlivější ze všech dobrých skutků.
Proto bylo Marii a Josefovi nevybranými slovy nařízeno, aby s Lojzičkou pospíšili, jak by mohli nejrychleji, do nemocnice, nikde se nezastavujíce, aby zhoubnou dětskou nákazu nešířili.
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Pospíchali tedy, jak mohli. Ani času k prošení neměli.
N a den svatého Štěpána vešli k poledni v městys, který slynul sportovně.
»Kdyby tak bylo na vlak!« podotkla Marie, a nemocné dítě majíc
v náručí, posadila se z posledních sil na práh prvního domu.
Stál Josef nad manželkou Marií a dítětem nevěda, kde by rady popadl.
Potom žádal Marii, aby si nejprve odpočinula a pak se vydala s dětmi na
stanici vzdálenou přes tři vrchy a dvě vesnice.
»Pokusím se - poptám se - snad se podaří sehnat na vlak,« pravil Josef
a dal se k náměstí, rovnou do Kalábova hostince.
Z a dvě hodiny potom byly po domech a krámech rozneseny panem
Kalábem juniorem, populárním klubovním brankářem, lístky protlačované
inkoustovou tužkou a napsané písmenami ozdobných brusičských tvaru.
Smích! Dnes na Štepána! Úžas! - Pouze jeden den. - MISTR JOSEF. Recitace, mediální zjevení. Zázračný Gambrinův bezedný sud, který jest
nevyčerpatelný pivem. Obecenstvo bude pohoštěno. Dáma v bubnu. Mistr
Josef utrhne kachnám a slepicím hlavy a opět je nasadí, aniž utrpí škodu.
Zmizení osobního auta i s řidičem. - Hostinec U Kalábu. Začátek v 7 hod.
Po vyčerpání programu tanec.
Když pan František Kaláb senior, nazývaný »chlubné plíce«, hostinský,
řezník a uzenář, prodejce tabáku a školních písanek, přijal od svého syna
peníze vybrané za vstupenky, odpočítal nejprve polovičku za propůjčení,
výtop a osvětlení sálu. Odtáhl potom částku pro dva sekerníky, kteří narychlo postavili nové kozy jeviště. Zbývalo už jen zaplatit správku roztržené ochotnické opony, což on - pan Kaláb - osobně obstará - při čemž panu
kouzelníkovi vůbec nebude počítat nový provaz k stahování. Sám také
ochotně odevzdá poplatek hasičské pokladně za požární hlídku pro všechen případ, kdyby třeba mistr polykal oheň nebo si pálil na oltáři ruku.
Je dále záhodno předem strhnout peníze za vepřovou s knedlíkem, zelím
a tři piva, které pan kouzelník jistě sní a vypije po námaze představení,
potom - ovšemže! - za nocleh a ranní kafe, jedno zda s jednou makovou
či slanou houskou - to proto - račte prominout - aby se neopakovalo nemilé
opominutí pana provazolezce akorát před měsícem, jenž se navečeřel,
napil, vyspal, nasnídal a upláchl - hoňte ho!
»Tak je to, pane kouzelník! Každý musí uznat, jaké jsou těžké časy,
ohromné daně, jak je všecko ve veřejnosti rozeštvané, že by si člověk
odplivl - ten náš starosta třebas, nebo řídící! A richtig, panáčku! Patří
se, abychom zaplatili panu Voženílkovi, majiteli pohřebního ústavu
z Úpice a zároveň veliteli tamější Národní gardy, který tu náhodou mešká
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a zítra vypravuje pohřeb výměnkářce Drobílkové, dej jí Pánbůh lehké
odpočinutí. On to byl, který vám s nevšední ochotou ustrojil na jeviště
černokněžnický stolek, postavil na něj dva svícny - při čemž za svíčky,
nebude-li se svítit, nic nebude počítat - tak abyste to věděl a omylem
neodnesl pokrývku stolečku, která je s kozlíku pohřebního vozu, lemovaná
kuželkami z pravého stříbra a s nápisem POMPES FUNEBRES V O Ž E N Í L E K ÚPICE. Něco nádhernýho...«
Z a té řeči pan Kaláb starší odstavil na pultě láhev s okurkami, loktem
odšoupl krabici pochoutkových rybích karbanátků, aby bylo víc místa,
a když všecko olůvkem spočítal do haléře na kupeckém papíře, ukázalo
se, že pořád ještě zbylo peněz, že jich tolik viděl Josef jen jednou u pokladny Okresní hospodářské záložny v Nové Pace.
Shrábl Josef peníze, převrátil navrch kalíšek rosolky pro úctu a vyšel
krámskými dveřmi na ulici.
Chvíli ve sněhu přešlapoval. Pak si přitáhl Šálu ke krku.
Rozhlédl se napravo, nalevo, do sinavé tmy. Dal se pomalu kolem
radnice, zahnul za roh budovy obecné Školy chlapecké i dívčí, zabočil do
temné uličky - a rozehnal se úprkem do nočních temnot.
Běžel za Marií a dětmi na stanici, až ho v bocích píchalo.
Prolétl lesem jako štvaný jelen a zastavil se, aby vydechl teprve na
vrcholku kopce.
Sundal čepici s hlavy, utřel pot na čele.
V té chvíli uviděl za svitu měsíce na jasné obloze černomračné, pomalu
od severu k jihu se šinoucí, v obrysech mocného těla zářivě osvětlené zvíře
se zdviženým ocasem a napřaženými rohy.
V ů l svatého Tomáše!
N e nadarmo mu chlapci, který rád zalhal, vypravovávala katolická
babička o svatém Tomáškovi, jehož jméno měl její první manžel. Nebylo
na skálu naseto vypravování o světci, jenž byl Kristu k nerozeznání podoben, od čtyř vojínů kopím proboden a jenž pravdomluvností slul už
v dobách jinošských, neboť když byl jednou ve škole vyzván darebnými
spolužáky: »Ty, Tomášku, podívej se, v povětří letí vůl!« svatý jinoch
sepjal ruce a podíval se důvěřivě z okna. Vida pouhý mrak káral spolužáky: »Nepoctiví! Spíše lze, drazí spolužáci, uvěřiti, že voli lítají, než že
pravý křesťan zalže!«
Josef se díval chvíli na kráčejícího vola, když však se počal měnit do
podoby ohyzdné ropuchy, obrátil se a spěchal zpátky do městečka.
»Kde, k čertu, vězíte ?« zvolal zhurta pan Kaláb starší za výčepní stolicí, maje před sebou tucet zpola načepovaných pivních sklenic.
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Sál netrpělivě tleskal.
Josef stál, chtěje se panu Kalábovi staršímu vyzpovídat. Sotva však
otevřel ústa, byl mocnou rukou pana Kalába mladšího uchopen za límec,
vlečen chodbičkou, vytažen po schůdkách a vystrčen na jeviště.
Hned potom hasič pan Burda zazvonil a vytáhl oponu.
Josef spatřil rozlehlý sál, stoly obsazené, hlava na hlavě. Vzadu vystupovali hlučící lidé na židle, neboť tak podařeného kouzelníka, který se
ukazuje v prvním čísle v hadrlumpských šatech, ještě neviděli.
»Sednout!«
»Nevystupujte na lavice!«
Automat dodrnkal paličkami a bubínky slavnostní pochod gladiátorů,
zazněl potlesk na uvítanou a všeobecné utišení.
Josef se skloněnou hlavou díval se do prázdné napovědovy budky.
»Vážené obecenstvo, vy se snad budete na mne hněvat...«
»Nahlas!«
»Velectěné obecenstvo,« zesílil Josef sípavý hlas, »chci s pravdou
ven...«
»Co povídáte ?«
»Mluvte nahlas!«
»Že - já chci tady dělat pokání a povědět pravdu!« vzmužil se Josef,
»že vám chci říci jen a jen pravdu...«
»Co je první číslo ?« ptal se kdosi za kulisami.
»Recitace,« odpověděl hasič pan Burda.
»Ticho!« zazněl tuří hlas ze sálu.
»Neslyšíme!«
»Chci vám říci,« pokračoval Josef, »že já nejsem ten, za kterého jsem
se vydával. Velectěné shromáždění! Já nejsem žádný eskamotérista...«
»Cože - jste opilý ?« zvolal z první řady stolů rázný hlas.
»Dej - si - ješ - tě - jed - nu!« skandovali sportovci na galerii.
Starosta u honoračního stolu uprostřed sálu zvonil pivním táckem
o sklenici: »Nebude-li klid, nechám galerii vyklidit!«
V sále nastalo hrobové ticho.
Měšťanosta, který rozhrnuv Šosy důstojně usedl, rozmyslil se a znovu
vstal: »To platí vám, hoši, na galerii! Pozor! Jsou mezi vámi takoví, kteří
to samé křičeli na poslední schůzi našeho poslance, důstojného pána Vycpálka. Já vás všechny dobře znám. Chovejte se slušně! T o jste sportovci?«
a obrátiv se k Josefovi na jevišti, volal: »Pane, já vás prosím jménem většiny slušných přítomných, abyste pokračoval! Já vám za pořádek ručím!«
Sál se nyní soustředil k jevišti.
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U stolu vlevo pod galerií bylo zvrhnuto pivo. Jakás žena výskla.
Josef pohnul bezděčně levou rukou a jeho oči klesly k vlastním, hanbivě zabláceným střevícům.
»Chtěl jsem se přiznat, že jsem jenom sklář - sklář bez zaměstnání od
Nové Paky a že jsem šel - lidičky - za prací ke švagrovi do Polomu -«
»I ty kujóne!« vesele zvolal uchvátaný pan Kaláb starší, vstupuje
z výčepu s náručí sklenic. Málem však že se nesrazil se svým synem Kalábem juniorem: »Frantíku, tři vlevo dole a na trojku první řada dva
párky, honem!«
»Mluv - dál, - sta - rá - vy - ko - páv - ko!« pravila galerie.
Ozval se dětský hlásek u podia: »Co ten pán povídá, babičko?«
»Já se jmenuji Josef Kohoutek, jsem sklář bez zaměstnání, mám dítě
stonavé, musím s ním do nemocnice - pro Ježíše mi to odpusťte - vrátím
peníze!«
V té chvíli kdosi zakopl za kulisami o žebřík, jenž padl temnou ranou
na prkna podia za zadním prospektem, znázorňujícím zámeckou komnatu
s obrazy šlechtických předků.
»Já vás obelhal,« pokračoval Josef za obecné pozornosti. »Peníze mám
tady - ano, tady - ? ujišťoval a sáhl do pravé kapsy.
Vyňal však jenom červený kapesník.
»Nás - to - ne - ba - ví!« pravila galerie.
Pan Kaláb starší prodral se svým mohutným tělem k rampě jeviště:
»Co se to opovažuješ, ty lumpe! Dělej kouzla a nehřej recitaci!«
»Spá - nem - bo - hem!« volala galerie.
V nastalém hluku, v němž se mnozí smáli, jiní výtržníky okřikovali,
zanikla Josefova slova: »Pane Kaláb - pro milosrdenství Boží - odpusťte
mi to - já neumím kouzla - -«
Obecenstvo však postihlo smysl slov podle ustrašené Josefovy tváře.
Lidé se bouřili. D o zmateného halasu rozčilených výkřiků znělo vytrvalé
ťukání řídícího učitele na sklenici.
»Prosím, občané, o trochu klidu,« volal ze všech sil, vystupuje na židli
a snaže se o ticho pomalým máváním obou rozpažených rukou, jako by
se chtěl přesvědčit, zda v sále nekrápe.
»Dej - me - ru - ce - na - la - vi - ce!«
Z a rachotivého hluku počal řídící mluviti.
»Máme tu zřejmě - velevážení - zcela zvláštní případ nezaměstnaného
člověka, o němž musíme uvažovati s dávkou rozumu dřív, než přikročíme
k potřebným represaliím. Co nás mate, je to, že tento muž byl poctivý a zároveň nepoctivý. Člověk, svým povoláním sklář, kterého vidíte na jevišti,
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vydával se za kouzelníka, vybral vstupné a - jak vidíte - neutekl, nýbrž
dostavil se mezi nás, aby se přiznal a veškeré peníze nám řádně do haléře
vrátil.«
»A co sál ? Světlo ? Nové podium ?« křikl ze dveří výčepu pan Kaláb
starší.
»I tyto okolnosti uvážíme, pane Kalábe,« odpověděl rozhodným hlasem řídící, protáhl si hrabicí prstů plnovous, vztyčil hrdě hlavu a pokračoval: »Velevážené obecenstvo! Zajisté všichni se podivujeme uměleckým
výrobkům našich sklářů, a to jak napodobeným drahokamům a perlám,
věcem drahocenným, tak také broušeným sklenicím, které od dob Rudolfa
druhého budily závist ciziny. Pílí a dovedností náš národ proslul po
celém světě. Ano, občané, pracovitostí neobyčejnou slynul odjakživa náš
národ, ať myslíme na rolníka v potu tváři chléb ze země dobývajícího, ať
vzpomeneme řemeslníka českého, hotovícího výtečné nářadí, neb dělníka
továrního, z jehož mozolů pocházejí látky, jimiž se odíváme, obouváme
nebo zdobíme. Prosím, velevážení, abych vám pověděl zkušenosti ze své
prázdninové cesty, abych vám vypravoval, jak bydlí rodiny našich sklářů,
jejichž zástupce dnes vidíme na našem ochotnickém jevišti. Je to zpravidla
dřevěná chaloupka, hlinou mezi trámy vymazaná, chudá, avšak čistá. Prošel jsem v Podkrkonoší mnoha sklářskými vískami a viděl jsem všude
pilné ruce mužů, jejich manželek, stařen a starců, ba sotva odrostlých dětí.
A představte si, vy ženy tu přítomné, že v této chvíli rodina tohoto muže,
který k nám zavítal, drží černou hodinku, aby ušetřila drahého petroleje,
a že čeká, jak starostlivý tatíček rozprodejem svých výrobků v naší obci
pořídil - představte si vy, matky, jak dítky se tulí k matce a jak ručky
spínají: Maminko drahá, dej nám chlebíček...«
Řídící se odmlčel a rozhlédl se po sále.
»Tento muž,« ukázal rukou na Josefa stojícího na jevišti, »tento podomní obchodník asi v naší obci nepořídil. Proto se uchýlil z nouze k podvodu. A my, řádně oblečení a nasycení občané, za malou chvíli dáme tomuto muži pouta a uvězníme ho v obecní šatlavě ? Bohdá - toho my neučiníme. Chudý, avšak poctivý sklář, rozmysliv si v poslední chvíli, nebál se
před nás předstoupiti a vyznati se ze svého nekalého úmyslu. Všichni jsme
slyšeli, že je ochoten vrátit vstupné. Navrhuji, abychom mu otcovsky domluvili a propustili ho...«
Pěkně řečnil pan řídící, hezky to vyložil a rovnou, zpaměti jako by si to
předem promyslil, napsal, slovo od slova naučil a s pravým důrazem
přednesl.
Mnozí však počali mu odporovati, volajíce: »Václave! - Václave!«
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čím mínili velkého odpůrce řídícího v obecním zastupitelstvu, zámečníka
pana Václava Pantůčka, aby mu on jak se patří odpověděl. Bylť pan řídící
neoblíben ve straně majitelů domů a zvláště ve straně živnostenské, kterou
vedl Pantůčkův přítel, pan Kaláb starší.
»Kterého Václava ?« ptal se hlas zezadu sálu.«
»To - ho - sva - té - ho!« odpověděla galerie.
Lidé se rozesmáli. Kdosi ve středu začal s hrubými nadávkami. Z a
kulisami, kde v pozoru stál hasič pan Burda, několikrát bouchly dveře,
jako by se jimi přihnali lidé s úmyslem zakročit na jevišti.
Josef trpně stál u černokněžnického stolku. Měl strach. Ničeho se tak
od mládí nebál jako bití.
Maně sáhl do kapsy, kde začal žmolit kapesník. A nahmátl nůž, svou
zahradnickou kudlu. Maně sevřel zbraň svou zpocenou rukou.
Řídící, vida hrozivou situaci, znovu vystoupil na židli.
»Račte zachovati klid - ticho - prosím - chci položit obžalovanému
několik otázek.«
»Pst - pst!« ozvalo se s několika stran.
»Buďte tiše!«
» 0 - táz - ky - mají - o - cás - ky!«
»Vy tam -!« zvolal řídící přísným hlasem k jevišti, »vy tam - opravdu
nejste kouzelník, nýbrž sklář? Odpovězte jasně!«
»Ano, sklář!« kývl Josef hlavou.
»Dobrá, pokračujme dále! V y tedy pravíte o sobě, že žádné kouzelnické kousky neumíte!«
V náhlém tichu každý mohl slyšet Josefovo zamumlání: »Neumím,
pane!«
» N o - rozvažte si to dobře!« pobízel řídící.
»Proboha - nic neumím - pane!«
»Snad přece - vzpomeňte si na své mládí - něco přece dovedete - něco třeba s kartami na příklad - vždyť my všichni víme, že nejde o čáry, nýbrž
o pouhou obratnost prstů - že ano ?«
»Ano,« ochotně kývl Josef.
»Tak se nestyďte, muži dobrý, a vzmužte se. N o -!«
Josef nevěda, co by učinil, pohnul sebou a vytáhl ruku z kapsy.
Lesklá věc blýskla do hlediště.
»Něco vám - teda - ukáži,« zdvihl svou omámenou hlavu a lidem se
v plném světle ukázala vyzáblá fanatická tvář.
»Něco vám ukáži,« opakoval Josef chraptivým hlasem, upíraje vytřeštěné, odhodlané oči do modravého kouře sálu. »Koukejte - lidičky -
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tadyhle mám nůž - nůž -« a zdvihl za spodní konec zavřený křivák oběma
rukama na prsa. Chvíli zůstala lesklá střenka v klidu, pak však se zdvíhala, až dospěla k ústům, kde zase stanula, jako by přijala políbení. Pak
nůž stoupal výš, až se octl nad Josefovou hlavou.
K svému zděšení Josef cítil, že strašná síla, jíž nemůže odolat, pudí
věc výš, že táhne i tělo vzhůru, až se mu křečovitě napíná svalstvo bolavých
nohou a až nestačí ruce.
Náhle se Josefovo tělo skrčilo do bobku, jako by bylo sraženo neviditelnou pěstí, hned potom se však bleskurychle vymrštilo na stolek potažený černým suknem.
Mnozí potom tvrdili, že se tak stalo způsobem zvláštním, protože se
jednonohý stolek ani nezakymácel, že Josefovo tělo se vzneslo volně
vzhůru a dopadlo nohama na černé sukno, jako když zdvihneš kočku za
kůži a postavíš na stůl.
Jiní tvrdili, že Josef neskočil, nýbrž že byl na stůl tažen za drát tak
divně, že jim šel mráz po zádech, s jakou lehkostí se to stalo - jako by
tělo toho člověka vůbec nic nevážilo.
Jenže Josef stojící na stolní desce musil i nyní vztyčovat lesklou střenku chtěj nechtěj, až se zase octla nad jeho hlavou a chtěla ta blýskotná věc
ještě výš, že už ani nedýchal strachem, co se to děje, a jen věděl, jak se
jeho tělo vypíná za hrobového ticha v sále.
Zas tedy nestačily hubené kostnaté paže, zas se napínala vředovatá
lýtka, zas už nedostačovaly křečovitě vztyčené ruce, tvořící prosebný kužel,
na jehož vrcholu se třpytil ocelový předmět - nůž - dýka - či co vlastně
hrozného.
Náhle se rozlehl Josefův křik.
»Vidíte? - pozor dejte! - tento nůž - hle - tento nůž - se otvírá!« a
v téže chvíli vyletěla lesklá čepel ze svého lůžka a jasně kovový náraz péra
slyšeli všichni v sále.
»A teď - vidíte ? - lidičky - dívejte se - tento nůž - tento nůž - se takhle
zavírá!«
Želízko sklaplo. Třpytná čepel zmizela.
Byl to náraz podkrkonošské vichřice s průtrží mračen, který udeřil
náhle do malých skleněných tabulek s vydroleným kytem v jizbě Kohoutkovy vidochovské chalupy a bil do skel rámusivým krupobitím ?
Nikoliv!
T o byla bouře pochvalného potlesku za Josefovu produkci, orkán, jenž
doléhal hromobitím k muži, jenž se v mdlobách zřítil se stolu.
Josefova duše nevědouc ani o času, ani místě oddělila se od omráče-
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ného těla, které bylo odnášeno třemi muži s jeviště a šetrně položeno na
lavici v divadelní šatně.
Zatím hasič pan Burda, který první sebral na jevišti zahradnický nůž,
potěžkával jej v mozolné dlani a dlouho si jej prohlížel.
»Divná věc!« pravil, zakroutil hlavou a podal jej druhým.
Šel křivák z ruky do ruky.
A v té slavné chvíli božího odpuštění v prázdné jizbě vidochovské
chalupy u Nové Paky se rozhýbal vánoční skleněný aušus, visící na provázcích u zčernalých stropních trámů. Rozezvučely se zeleně kovové vánoční zvonce údery něžných srdcí, plesavě se rozhoupaly rumělkové lodičky radostných poselství, rozkývala se růžová jablíčka, vzduchem plavaly
rybičky a o překot na sebe narážely plesající stříbrné koule s dovádějícími
koťátky.
»Sláva Bohu, už jsme ho vzkřísili!« zvolal řídící učitel, znavený umělým dýcháním, a jsa přesně obeznalý v první pomoci, pokynul manželce,
aby položila poslední octový náčinek na čelo nebohého muže.
Když se tedy Josefova duše spojila s tělem, když otevřel oči, spatřil,
že se nad ním naklání mnoho cizích strniskových tváří, vlasatých hlav a
také jedna šeděmodrá četnická helma.
»Jmenujete se Josef Kohoutek ?« tázal se strážmistr.
Přivřel tupě oči na znamení souhlasu a vzpomněl si na dluh za kanony
u Rennstocků.
»Odkud jste ?«
»Od Nové Paky!«
»Tak se už nepotulujte a jděte domů za prací.«
Natahuje v půlnoční svatoštěpánské tmě zčerstva nohy za Marií a
dětmi k železniční stanici, dýchal Josef studený, lahodný vzduch.
Nevida na krok před sebe, sahal si do pravé kapsy a nahmatal hrst
zorek a pytlík burských oříšků.
Sahal do levé kapsy kalhot a nahmatal cosi v mastném papíru. Sáhl do
pravé kapsy kabátu a shledal, že v ní má peníze. Počítal je prsty a zdálo
se mu, že jich má méně, než mu pan Kaláb starší vypočítal, potom však,
znovu prsty počítaje, shledal, že jich bude mnohem víc.
Zvolnil krok, protože měl batoh těžký vánoční nadílkou.
Neměl ani času, ani zápalek, aby se podíval, čím byl obdarován.
Stáhla se jeho hubená tvář vráskami radosti a jeho rty úsměvem.
V ústech měl sacharinovou chuť citronovky a v nose cítil kadidlo.
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Mnohonásobně rozmnožil Hospodin na vidochovském kopci, cožkoli
měl Josef a Marie.
Radost v jejich domácnosti kysala jako nové víno.
Omládly jejich nohy i těla, jako by se vrátili do dětinství.
Obestřel se Josef důstojností, neboť se zmohl na faktorství.
Vznešenou a zdrženlivou se učinila i manželka Marie, davši výhost
duchaření a spádům.
Pozdvihli se jako lidé šatem i držením těla.
Protože pak jarní vichřice způsobila na jejich vidochovské stráni nemálo polomů a zvlášť mnoho zdravých kmenů se srovnalo u rozpadlé
kaple, viděl v tom Josef pokyn, že se Hospodinu to jejich místo opět
zalíbilo a že veškerá vina smazána. Koupil on lacino to dříví a vystavěl
modlitebnu na památku, použiv jediné zachované zdi s oválným oknem.
Pak na protiúčet pořídil ještě harmonium s andělským rejstříkem k doprovodu písní chválících Boha.
Sloužil pak po mnohá léta lidstvu výbavami pro nevěsty, soubory
jemně broušeného skla a vlastními patentovanými specialitami, jimiž byly
salonní svítící vodotrysky, barevně prozařovaná akvaria a umně broušené
talíře na ovoce s vyměnitelnou baterií, jež osvětlovala boží dary podle
přání žlutě, modře nebo červeně.
A narodilo se jim potom ještě jedno děvčátko, takže měli dcery celkem
tři, stejně krásné, s vábným tělem po matce a zbožně ctnostným duchem
po otci, jako kdysi dcery Jobovy, pročež byly zvány Světluškou, Rajskou
vůní a Růžekvítkem.
Byli pak Josef s Marií živi dlouho a zestárli mezi vnoučaty, jsouce plni
svých dnů.
(Ze stejnojmenné povídky.)
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Z d e n ě k Šmíd
PALMA
Neznáš kruh sester, družných palem
Vybičoval tě osud sem...
Neznáš dny oáz, jejich plamen,
Modř nad průzračným pramenem.
Nevíš, jak v písku slunko hoří,
Jak dýchá z čirých zrneček,
Jak na západě nad pohořím
Z poháru žhavě vyteče.
Nešlehlas ve vzduch blízko pěny,
Nezrodila se u bárek...
A nejel kolem s rozedněním
V svých rouškách hrdý Tuareg.
Pleť jitra netkla se tě vlaze,
Polední neznáš rozkoše,
Nespatřila jsi tance gazel,
Nevzňala v azur vrkoče.
Nekralovalas plameňákům
V paprscích, které stříbrem vrou,
Nelaskal Arab v tmavém zraku
Korunu svěží, jiskřivou.
Neviděla jsi karavanu,
Melancholické velbloudy...
Ne, kolem tebe žhavý sammum,
Jak milenec tmou nebloudil.

Nevíš, jak datle s fíky splývá
Za ovlhlým rtem dívčiny,
Myrrhou tě vánek neovíval
Pod zářným nebem otčiny.
Neviděla jsi pod závojem
Zorničky, blesky v ebenu,
Též boky ne, ty plavné roje,
Živoucí vlny bez třmenů.
Fata-Morgana nezkřídlila
Hejnem svých barev ovzduší,
Širá noc břitce nežířila
Nad tebou v ohni nejvyšším.
A neobjal tě snědý jinoch,
Rozdychtěn hebkým proudem tmy,
Minula ses, ach, s domovinou,
S tím jak ty štíhlým, ztepilým...
Není ti smutno, není teskno
Zde u nás, v přítmí světnice,
Když chladně tak se okna lesknou
A šednou zimné ulice?
Nerozjiskří tě vroucná přání,
Když rána tlačí na víčko,
A nemusíš se žalu bránit,
Když slunko láká vábničkou?
Neteskníš v tmách, když vzklíčí luna
Po soumracích, v nichž není hran
A větérek se koupá v dunách,
K studnici dívky nesou džbán?

Zdeněk Řezníček
UVÍTÁNÍ
Poutníku, neváhej, prach setřes s obuvi,
pel slunka brunátný se na zápraží chví
a květy pohled můj ti věnčí vpadlou skráň.
V mou těžkou pravici vlož důvěřivě dlaň.
Hleď, úsměv radosti se stříbrem řeky pění.
Vstaň z hrobu duše své, již černé skutky plení.
Se stolu přátelství, jenž krmí požehnán,
si do sytosti ber a k ústům přilož džbán
s tím vínem prastarým. Slyš, nemám v srdci zloby,
mou jizbu modlitby a snítky lásky zdobí.
Jsem rád, když v samotách se rozezvučí slova
a v koutku pokojném se bolest bratra schová.
Důvěřuj šeptu stěn a ložem nezhrdni.
Já vyprovodím tě, když kraj se rozední,
a ještě poprosím, bys nesl poselství,
že slunka rudý pel se na mém prahu chví.

Č E S Á N Í JABLEK
Police přetéká zlatými stébly léta,
slavnostní nálada se všude rozhošťuje.
V zášeří komory skořičná vůně stéká.
Vzdušný podzimek snivě paprskuje
uzardělostí lehce pukajících plodů.
Sad setřás do opálek nevídané taje
a zraky udivené podléhají svodu
jak oči prarodičů v blaženosti ráje.
Strom zbaven libé tíhy - větve napřimuje,
štěpnice zulíbána načechrává šat,
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brunátný úsměv čtverácký pažit okrašluje,
medová prška ticha padá do zahrad.
Trámoví pud se prohýbá žertvami radosti,
v sametném kouzlu barev duše umlká.
Nádhera roku proudí smavou zralostí
a plamen slunce ukrývají v sobě jablka.

Jaroslav Červinka
POESIE F R A N T I Š K A H R U B Í N A
Čtyři básnické knížky Františka Hrubína umožňují nám již hlouběji
a uceleněji posouditi poesii mladého dosud lyrika. Můžeme se již pokusiti
stanovit podstatné znaky básnické osobnosti, objasniti typ Hrubínovy
poesie.
I. Hrubín je v základě především lyrický objektivista. Nebereme-li
v úvahu jeho první knížku, Zpíváno z dálky, obsahující převážně lyriku
milostného vznícení (subjektivnost je zde jaksi sama dána thematem),
nenalézáme u Hrubína onoho vášnivého osobního boje, jímž procházeli
mnozí jeho vrstevníci, onoho duchovního boje, do něhož je básník strháván, kdykoliv je nucen popírat tam, kde jeho hlubokou touhou bylo přijímat, přitakávat. Tehdy básník ten čelí v odhodlaném osamocení své zoufalosti, vzpírá se harmonisovat tam, kde z hloubi slyší úzkostný nesouzvuk,
naopak usiluje zmocniti se všech těch skrytých, zákeřných nesouzvuků života. Neodvrací, nemůže odvrátiti tvář od prokletí času, od smrti. Sám
sobě je básník ohniskem neklidu, sám v sobě nese pal svého rozjitřeni.
I on miluje život, i on je schopen lásky, ta jest však u něho vykoupena
trýzní, musí jí dobývat na své hluboké nedůvěře, ba na svém zoufání.
Poesie takovéhoto básníka je svědectvím boje subjektivity o překonání
negace, o klid, o lásku k životu.
Nuže, u Hrubína nenalézáme tohoto zápasivého pathosu subjektivity.
Proto není Hrubín silná básnická individualita, nemaje hluboko zapuštěné
kořeny v půdě své vlastní, probojované zkušenosti. »Padlo mu leccos
darem do klína,« řekl o něm F. X . Šalda. Hrubín není duch spekulativní,
podněcovaný tragickým pocitem života, není duch skeptický a kritický
(jako mnozí jeho básničtí vrstevníci). Hrubín je svou přirozeností umoc-
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ňovatel a ztvárňovatel života daného, vděčně přijímaného. Není básníkem
ve smyslu latinského vates, je pěvcem. Nejvýraznější Hrubínovy básně
vyslovily opojivý pocit vděčnosti za dar života, za život, budiž jakýkoli.
Smyslem poesie u Hrubína jest, lze-li tak říci, stupňování vědomí srdce,
vědomí, které se s žíznivou vášní objektivisuje, to jest přese vše radostně
přitaká, sílíc, rozšiřujíc se láskou. Hrubín nechce rozbíjeti tajemství, nerozrušuje a neleptá obraz života, netrhá celistvost duše, nýbrž tajemství
zdůrazňuje; závrať, jež ho jímá nad velkou souhrnností a jednotou života,
umocňuje. Hrubín je ztvárňovatel: u málokterého básníka nalezneme tak
velký smysl pro čistotu, pevnost, plnost a zvučnost tvaru, pro dokonalost
obrazu a jeho vyslovení, jako u Hrubína.
V daleko převažující a vlastní části své tvorby je Hrubín umělcem,
dávajícím jasněji vystoupiti barvám na obraze života; je jakýmsi vášnivě
zaujatým hráčem na velikém hudebním nástroji života.
II. Svůj básnický osud vyslovil Hrubín sám již v básni Slzy sv. Vavřince
(Zpíváno z dálky): »Živote, postůj, já jsem tvůj, / mám ústa, oči, noc
a řeku, / miluji, vidím, hořím, teku, ,/ radostem pláč můj obětuj, / na
čelo polož vrásku k vrásce, / dej rty mé nocím, smrt mou lásce!« Je to
vášnivé oddání se životu, přilnutí k němu v extatické důvěře. Extatický
úchvat prochvívá mnohou báseň Hrubínovu. Je to žízeň, touha oddati se,
vystoupiti ze sebe a závrativě vzdávati se nádheře života přisouzeného,
byť to byla nádhera prosycená tragičností. Spíše však právě proto: tragika
pomíjivosti, bolestná skutečnost života teprve hloubí velikou propast,
nad níž básník pocítí závrať, onu závrať, kterou vyvažovati láskou je
prudkým, žhavým blaženstvím básníkova srdce. U Hrubína jde o jakýsi
kontrapunktický pocit života. Jeho láska k životu a k zemi sytí se přímo
bolestností, tížící na samém dně člověkovy existence, jde jí vstříc, aby ji
v sebe obsáhla a tak ji popřela. V básni Živote včerejší (Krásná po chudobě) zní to výslovně: » Z hluboké lásky k životu a k zemi / tím radostněji
ztrácím vás, / vy dnové bez domova...« Ano, teprve tímto odporem žhaví
se Hrubínova láska k věcem života, bere si sílu z tohoto odpůrčího vanu,
jím uvolňuje svou ztajenou energii a rozpíná se pak do širosti, vše zalévající. Z kontrapunktu života, hluboko znícího v Hrubínově poesii, vzchází
ona spanilost Hrubínova básnického výrazu, jím je prozníván obraz krajiny i metafora, jež jako by chtěla sevřít zemi do lidského objetí.
Jednotlivé motivické oblasti ilustrují Hrubínův základní vztah k životu. Tak na př. víckrát přicházející motiv putování v chudobě, motiv
pocestného (báseň Píseň pocestného v Zemi po polednách) vyjadřuje
toužený pocit plnosti a bohatosti života. Plnosti, jíž možno nabýt jen
Řád VII. 38.
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bezprostředním stykem se zemí, s jejími drahami a cestami křížem krážem,
jen zcela oddaným zakoušením života v jeho drsné, ale svobodné kráse.
Hojně je u Hrubína vysloven prožitek závratnosti, jímající v milostném úchvatu (Zpíváno z dálky), nad časem, nad zasutou hlubinou osudu.
Je pozoruhodné, že i Hrubínova dikce se zakládá na tomto prožitku. Z d e
zatím zmínku o epithetu „dávný", tak poměrně hojném a tak příznačném
u Hrubína. Toto slovo, zvláště v příslušném kontextu, je po výtce emotivní, a Hrubín ho užil pro zvláštní pocit, nejen pocit závratné dálky času,
ale i bolestné unikavosti života. Užívá ho totiž zhusta nikoli v běžném
významu časovém, nýbrž na způsob máchovský: » Z obláčků ňader svěží
sníh / mně do dlaní jak do dávného kraje, / kde se již stmělo...,« »u dávné řeky mluví hlasy...,« »na dávném rozcestí...« (Zpíváno z dálky), »Do
tvých dávných vlasů sáhla smrt, / jak vichřice do plavého lánu...« (Krásná
po chudobě), »A šaty dávných dívek tály...« (Země po polednách). V podobné funkci je užíváno významů jako navždy, navěky.
Největší část básní první sbírky vyplynula ze žhavého prožitku milostné chvíle (»Dechem ti vlasů světlý skvost /potichu tavím v horké mžení«), která otvírá duši prostor kosmický. Je cosi závratného i v pokorném
očekávání osudu, skrytého v budoucích dnech V y vody v březích nezajaté,

tomu dni, kdy své oči sklopí

praménky teprve,

před září příjemnou

vy, jež pokřtíte závrať mou,

ten já, ten, o němž nevíme,

doneste pozdravení...

mí dnové zaslepení!
(Krásná po chudobě)

Táž závrať nad hlubinou a nesmírností času, jenž se uskuteční, je
mistrně sevřena do strofy básně o tanečku dětí Tisíckrát ještě,

a jejich kosti

jara a podzimy,

stanou se lehčími

spustíte svůj splav -

než seménka trav.
(Krásná po chudobě)

Opojivá závratnost stoupá i ze vzpomínky, neskutečně zpřítomňující
minulé, času propadlé. Ztišená extatičnost osudové nenávratnosti prochvívá verše jedné z nejtypičtějších Hrubínových básní, básně Navěky (Země
po polednách). Zde, vidíme, jest Hrubín básníkem pocitu v podstatě
máchovského. Verše druhé strofy zmíněné básně zřejmě rodově souvisí
s oním slavným kaskádovým thrénem v Máji A šaty dávných dívek tály
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chuť dešťů, které vypršely;

pod naším dotekem jak sníh.

a v němých záhybech se zdvih

T o jenom vzpomínkou se vzňaly

troud našich rukou, jež jsme směli

a vtáhly do všech nitek svých

navěky zapomenout v nich.

A jiné básně Hrubínovy jsou tvořeny z chvil, kdy pocit života stupňuje
se k nejvyššímu napětí, budiž to pocit závratné úzkosti v dusném tichu
před bouří A propast úzkosti své, země vrátká,
mým zrakům chvíli otevřenou nech!
(Zeme po polednách)

budiž to prožitek vstupu básníka do děsu »spanilé smrti«, kdy jde také
o závratně zintensivnělý pohled zpět, na život (Básníkova smrt, Země po
polednách).
Základní básnickou zkušeností Hrubínovou jest: pocit života je stupňován paradoxem - žijeme hlouběji tam, kde o sám život musíme zápasit,
milujeme život tím více, čím více je nám zatěžko jej milovat. I zde jde
o kontrapunkt, o prolínání kontrastů, jímž se život člověka plodně zaplňuje, jímž se hluboce uvědomuje, jímž otevřeně, obnaženě zakouší
a zraje.
Žijte život bolestný,

Žijte život radostný,

radujte se...

zraňujte se...

Hrubín zejména básnicky oživil a zintensivnil křesťanský smysl chudoby a naděje. V chudobě se uskutečňuje jeden z krásných paradoxů
života: chudobě žije naděje, k chudobě přistupuje život nejblíže, chudoba
množí niternou bohatost, niternou energii a lásku v člověku. Hrubínovi
»chudí a bludní«, potulní, »králové odraní a bosé kněžny« jsou právě v své
bídě - vyvolenci života: jejich je naděje, jejich je země (neboť i oni
jsou její) Dnes jako před lety,

zpívá nám v ústrety

když naše ruce obě

zem krásná po chudobě

prázdné se chvějí,

a po naději.
(Krásná po chudobě)

Hrubín poznal heroičnost obnovované naděje v životě člověka. Ono
»znova«, nazdvihující tíži marnosti, je jakýmsi vítězným znamením života,
je výzvou zbrojné lásky, v níž je cosi závratného, extatického, neboť spoléhá jen na odvážnost naděje Vítr nám všechny písně od úst vzal,

a v krámcích marnosti je rozprodal —

jak váží světlo, zvážil slova

a naše ústa prosí znova!
(Země po polednách)

Uvedli jsme již Hrubínův motiv pocestného, strastného poutníka, milujícího svůj bědný úděl přese vše, pokorný úděl kajícnický. Tento úděl
strádavého poutnictví, krásného jítřivého neklidu, nekončící se dobrodružnosti srdce - toť pravý osud básníka. Hrubín pochopil pravdu, že jen
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neklid, který jítří a živí lásku, jest živlem básníkovým. Básník paradoxně
nemůže nalézti klidu leč v neklidu. Básník je svým osudem poutník, a cesta, putování v nepohody tohoto života a této země je pro něho cestou
jedinou V krajinách, jež se k tobě znají,

střevíce v chůzi podrazil mi mráz.

vydals mě nepohodám na pospas,

A hlava má si, teplý klíne,

oděv můj deště prosívají,

jen ve vánicích odpočine.
(Země po polednách)

Nadšení, inspirace básníka počíná se u Hrubína tam, kde se dotkne
tepu života, tam, kde člověk je nejvíce, nejbezprostředněji člověkem, jakoby bolestně, a přece zářivě oslněn pravdou své časnosti, svého lidského
bytí.
Svou láskou otvírá si básník přístup k tvůrčím silám země, přidružuje
se blíženecky k nim, až splývá s nimi. I u Hrubína se setkáváme s onou
přebývající, přetékající plností srdce, s překypujícím proudem, který zaplavuje neoživené bytí a zmocňuje se ho, ruše nepravou clonu lidské subjektivity, odcizující člověka chápání a žití skutečnosti celé. U Hrubína
však zde jde více jen o emocionální, hrubé záblesky vidění, než o hluboce
trpělivé úsilí v řádu poznání. Pohled básníka je zde přece jen ještě držen
v jakémsi barbarském zajetí pouhé lyrisující emocionality.
A ž do ztmavění noci zpívali jsme
o krásném dni, má řeko...

A přece i jen ten směr básníkem zahájený pořádá jeho slova v tušivý
spád niterné melodie a zakládá pravou perspektivu zření, budiž to jen
v takovém obraze krajinné scenerie Jdu městem svým a o daleké nebe
lehce se opřel klínem
šik tažných ptáků, podzime (Krásná po chudobě)

Výslovné potvrzení toho v b. Večer na Běsné (Krásná po chudobě) V hlíně ticha, písni má,

na chvíli jen odhrne

slovo tvé se ujímá

nebe neopatrné

a mým očím, zvyklým zemi,

to, co tají přede všemi.
(Krásná po chudobě)

III. Obraznost, básnický výraz, metafora Hrubínova vyžadují si zvláštní pozornosti. Neboť obraznost a její forma, metafora, u Hrubína jen
aktualisují jeho básnický prožitek, jsou s ním v skutečném funkčním
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sepětí. Obraznost, aspoň již od druhé knihy, nemá u Hrubína funkci tvořivou, budovací, nýbrž ztvárňovací, pořádací, v podstatě ornamentální.
Zejména od sbírky Krásná po chudobě je to jakási obraznost realistická,
obraz vždy roste z konkrétní půdy země, z konkrétnosti věcí a životních
projevů. Tento typ obraznosti a zároveň metafory reálné, životné a sytě
názorné zakládal Hrubín spolu se Zahradníčkem, který jediný rovněž dosahuje intensity tohoto typu. U obou básníků navozuje tuto obraznost
konkrétní láska k nádhernosti tvarů života a všech věcí stvořených na
zemi, láska, jež touží pojmenovati milovný způsob svého vidění. O Hrubínovi lže říci, že ovládá tento typ metaforického výrazu až virtuosně. Odvahu obrazu někdy až přepíná, obraz takto ornamentálně zplaňuje do samoúčelnosti.
Hrubínovo obraznostní nazírání (zhusta na př. země) je po výtce
anthropomorjni, věci přírody a země pojmenovává jmény věcí lidských.
Hrubín v touze pojímati a zmocňovati se přírody a země pohledem srdce,
polidšťuje. A ž s jakousi dravostí, pevným gestem chápe se Hrubínova
metafora přírodní skutečnosti, aby jí vtiskla podobu anthropomorfní vůle
nazírací. Takovouto metaforou je pak realita u Hrubína proteplena, prozářena lidskou účastí, přiblížena a pojata v jakýsi řád lidského srdce.
S řídkými lesy louky píhovaté

Vzpomínám na krajinu

o její (země) chudý Šat se nepohodly.

Spí v povijanu cest...

(Krásná po chudobě)

(Tamže)

... z kožichu lučin na slunci jsi vytřás

... ty (krajiny) z daleka pod nůší lesů dřímou

zlatý prach včel, můj kraji.

a necítí již říčky ozáblé.

(Země po polednách)

(Včelí plást)

Energie, utajená v Hrubínově básnickém pojmenování, toť energie
básnického vidění a prožitku, sevřená a zobrazená metaforou, která jediná
jí může dát promluvit, jako zkratkou Vzlyknutím

jív popraskal led.
(Země po polednách)

Výrazovým reflexem Hrubínova prožitku závratnosti je dynamičnost
leckterého jeho obrazu. Ilusivní nadsázka umocňuje pocit proudu, plynutí
všeho života N a křídlech strání opeřených letí

Z oblaků zlatých na okraji

řeka a hadí zvědové...

dny letící se vyzouvají...

(Krásná po chudobě)

(Tamže)

V Hrubínově obraznosti setkáváme se se zvláštním zjevem, s jakýmsi
sdělným, indukčním zažehováním metafor. Jedna metafora dává ze sebe
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vyrůsti druhé tak, že tato je na ni významově jakoby roubována. Vzniká
pak strukturální obraz celistvý, vytvořený z jednotlivých koordinovaných
obrazů.
N a př.:
Je večer šedý i ako jez,

pad jako list

na chladnou vlnu ženských boků

nás pohled...
(Zpíváno z dálky)

»Realistická«, konkrétní obraznost Hrubínova datuje se, jak řečeno,
od druhé knížky. V prvotině, Zpíváno z dálky, byla Hrubínova obraznost
v kvasu, v růstu (její rejstřík nebyl příliš bohatý - skladebnými prvky byly
zde opětovně: tma, vlny, noc, tekoucí vody, vítr, spánek, tělo, vlas ženy
a pod.). Odvaha mnohé metafory byla zde však plodná, básnický pocitový
slovník obohatila Kéž v světlém podzimu mého těla...

Dechem ti vlasů světlý skvost
potichu tavím v horké mžení...

Jinde však jako bychom stopovali vnější úmysly jen dekorativně novotářské Buď pozorná a nepřevrhni tmu
na bílý papír skrání.

I později pak nejeden obraz vyplyne z jakéhosi přepychově subtilního
mechanismu N a př.:
... zná kroky mé a ptáci lehčí jich
nit dálek přestřihují křídly...

I sám básnický jazyk, dikce Hrubínova vypovídá svým ústrojenstvím
o základní povaze Hrubínovy poesie. Ona, Hrubínovu poesii hluboce
určující touha po kontrapunktické plnosti a intensivnosti života vyjadřuje
se po výtce lyricky, emocionálně. V Hrubínově poesii zjišťujeme výrazové
prostředky, jež jsou s hlediska estetiky jazyka básnického charakteristické
pro genre poesie lyrické. Jsou obecným majetkem lyriky, u Hrubína se
však vyskytují v míře daleko nadprůměrné.
Tak na př. vysloveně emoční ráz mají zhusta kladené otázky (t. zv.
otázky řečnické), uvozené zájmeny nebo adverbii tázacími Příklad za mnohé:
Jablko svírá v své růžové pěsti

v ten marnotratný čas. Pro koho kvésti,

dnů padajících vůní prchavou

pro koho zrát, má dobo, širá tmou.

Stejně tak je tomu s apostrofou, exklamací, jichž Hrubín až nadužívá,
takže už někdy nemá daleko k manýře. Apostrofovány jsou věci a pojmy
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silného citového prízvuku: »Krajino má, domove, živote, vy dnové...,
podzime, vy lesy zelené, večere plný do nachova, má řeko,« a pod.
V emocionálním zámeru je také kladen podmet v objektivistickém plurálu
tam, kde báseň vyplývá z citu subjektivního.*) Nápadným se stává tento
záměr zvláště tam, kde v rámci jedné básně vústí původní singulární
subjekt v chórickou pomnožnost.
V básni Navěky: 1. strofa
Aleje vítr zhas a jinam
za praskající stěnu zim
do nocí dlouhých odcházím...

2. str.:
A šaty dávných dívek tály
pod naším dotekem jak sníh...

V snaze po jímavosti, po jakési tklivé emotivnosti výrazu používá
Hrubín někdy až rafinovaně konstruovaných obratů. Myslím zvláště na
několikeré užití slovesa smeti tam, kdy svým smyslem není plně podepřeno. Výše citovaná strofa básně Navěky na př. pokračuje:
Dnes jenom vzpomínkou se vzňaly

a v němých záhybech se zdvih

a vtáhly do všech nitek svých

troud našich rukou, jež jsme směli

chuť dešťů, které vypršely;

navěky zapomenout v nich.

IV. Včelí plást, sbírka vydaná po třech letech poměrného odmlčení
(1940) zahrnuje novou oblast básníkovy zkušenosti, projevuje též novou
vůli po vývojovém růstu básnickém i uměleckém; zdálo se proto vhodné,
promluvit o ní zvláště. Třebaže již v své prvotině, Zpíváno z dálky (1933)
prokázal se Hrubín podivuhodně básníkem v základě hotovým (několik
básní již z této sbírky bude čítáno k jeho nejcennějším), přece je dnes
patrno, že se zde Hrubín teprve hledal, že tvořil z ne zcela ještě zvládané
záplavy básnivosti, jež mu byla jakýmsi náhlým darem. Svůj přínos, zvláště
umělecký, předjal Hrubín v mnohém už zde. Přece však v celku, od menších kazů rázu technického, od obraznosti v své výbojnosti nepříliš ještě
dbalé na představovou logiku, přesnost a úměrnost, až k poměrné monothematičnosti milostné inspirace - nebylo zde ještě pevných, charakterních obrysů básnické osobnosti. Těch nabývá Hrubín brzy v knize Krásná
po chudobě (1935), která znamená rozhodný krok k objektivaci. Úzce
osobní cit milostný ustoupil Širé máchovské lásce k zemi milované, k zemi
*) Je tomu tak zvláště ve sbírkách Krásná po chudobě a Země po polednách, jako
vůbec uváděné znaky hrubínovské dikce vztahují se na tyto knížky, nikoli tak na »Zpíváno z dálky«.
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nositelce všeho života. Obrazy spanilé chudobné krajiny dokazují, jak se
Hrubínova obraznost zde upevnila, jak zkonkretněla a vykrystalisovala.
V Zemi po polednách (1937) přibyl v II. odd. pathos myšlenky, zpěvnost
byla potlačena ve prospěch hutné a pádné výraznosti úzkostných visí duchovní viny pokolení.
V čelo sbírky Včelí plást položena je jakoby motto báseň Tíha země.
Jako by se nyní Hrubín otevřel doléhání tíhy země a života, »dřív nepovědomé« a tuto tíhu nadlehčoval tím, že ji nechává v sobě zrát. Od občasné dřívější opojivé nadlehčenosti lyrismu spěje zde Hrubín k poesii hutnější a důsažnější, a to i ve výraze. Důraz kladený i zde na plnost a přesnost básnické formy zdá se být funkční nezbytností Hrubínovy poesie.
Ciselérská práce na znělkovém věnci cyklu Město v úplňku nebyla zajisté
nesena původně záměrem jen vnějškovým, ornamentálním. Tato motivická
kružba s návratnými verši měla i smysl být jakýmsi hudebním, melodickým
podložením osudového obsahu básně. Cyklus Město v úplňku je svědectvím, jak i Hrubín byl stržen ve veliké chvění skutečné země v čase,
ve veliké chvění, které přeladilo jeho zpěv, otvírajíc pod ním jiný, netušený
prostor ozvučný. Měsíc v úplňku klade tvrdý, kamenný jas na město,
ztrnule spící v přízrakové atmosféře polosnu. Hrubín, básník denního
světla a života, sestupuje zde pod práh »denního« vědomí a odkrývá si
hlubší tvář skutečnosti viděním nočním. Hrubín se zde nebývale ponořil
v zsinalý sen, v jehož studených, temných vodách zrcadlí se máchovská
Luna, Smrt, Paní, a skutečnost světlého a teplého dne chladne a obnažuje
se v mrazivou pronikavost pravdy, odvážnější, bezohledné pravdy noci.
Duchové síly země probouzejí se v takové noci, vše je přízrakově oživeno
v monumentálním snu ... a se všech stran se k němu (městu) žene zem.

Osvobodivý smysl všeho toho dějství tkví Hrubínovi v naplňovaném pykání za duchovní vinu.
Přes to, co jsme o hlubší funkčnosti formy znělkového věnce pro tento
cyklus řekli, nevím, pokud bylo vhodné, báseň právě tohoto rázu v takovou artistní formu vměstnávat. Přes své umění nevyhnul se Hrubín
úskalím pouhé vynucené, vnějšné formálnosti, která básnickou idei jaksi
vysiluje, zrazuje. Poslední, vrcholící znělka, obnažuje tuto slabinu důrazně.
Druhý větší cyklus sbírky, Včelí plást, je opět pln mírného zářivého
světla, vlahého medového ovzduší, letního života, i v paměti záhrobní.
Zde postupuje Hrubín zase po vlastní cestě své poesie. Je to zbásněná
historie prostého života, báseň včasného rodového rozpomenutí. Vyplynula z básníkova duchovního obcování s drahou postavou jeho venkovské
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rodové minulosti, s jeho dědem. A právě na tuto prostou skutečnost života, věrného zemi a Bohu, skutečnost, kterou v její zjasněné hloubce
i živoucí konkrétnosti pro sebe objevuje, klade Hrubín pohled zvláště
šťastný, její vnitřní, lidské bohatství uvolňující. Vroucí zbožnost vede tento
pohled až do nitra konkrétního jednotlivého života, který se tu jeví jako
krásně zrající plod (»A život zlátne jako včelí plást«). Natolik postoupila Hrubínova »hluboká láska k životu a k zemi«: od pomnožného,
abstraktního vyznavačství docela blízko k známému, určitému obsahu lidského života. Je to nový, další stupeň básnické zkušenosti, pronikající blíže
k těm skutečnostem, jež jmenujeme život a pozemský úděl. - N a samotné
básni, jež je souhrnem osudových zastavení dědovy životní pouti, je působivý postup vyvíjení. Hrubín »nazpátek odvíjí nit života«, to jest od
dědova hrobu zpětně až k početí v lůně matčině - jemně snímá otisk vnitřní, citlivě uchopené tváře dědova osudu.
V odd. Torso mariánského sloupu je Hrubín již vysloveně básníkem
katolickým. Myšlenka duchovní viny je opětně v popředí. Jest dlužno zdůrazniti, jak organicky rostl a zrál Hrubín k plnosti básníka katolického.
Z e svého bezprostředního základního prožitku nádherné kontrastnosti života, jeho kontrapunktické plnosti, ze svého odtud vyplynuvšího rozlišení
těla a duše (»vínem je duše má a tělo révou jest« - ve variaci Žízeň, Země
po polednách) dospívá v prosté důslednosti k poznání, že onen neklid,
ono napětí, prostupující lidský život, je způsobeno nepřekonatelnou neuzavřeností člověka, obnažeností jeho bytí vůči Bohu, který jediný jest
člověku tím, čeho v hloubi svého srdce nejvíce potřebuje: Nadějí.

Jaroslav Albrecht
D V O Ř Á K O V Y OPERY
A ČESKÁ KRITIKA HUDEBNÍ
Kritická škola Otakara

Hostinského

Poslyšme nyní krátce, co následovalo, když Otakar Hostinský byl na
sklonku století předešlého vyklidil svou kritickou posici. Z jara roku 1901
konala se v divadle Národním památná premiéra Dvořákovy »Rusalky«.
Kritika, jejímž předním mluvčím se nyní po kapitulaci Hostinského stává
zmíněný již Emanuel Chvála, nenalézá ani dosti slov obdivu pro tento
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nádherný skvost, jímž Dvořák již v pokročilém věku obohatil naši hudbu
operní. A s E. Chválou souhlasí v nadšených posudcích i kritikové mladší,
J. Borecký, F. V . Krejčí a celá řada jiných, dnes již zapomenutých. Blíží
se přec také Dvořákovo jubileum, jeho šedesáté narozeniny, a tu pojednou
jako by mělo Dvořákovi být nahrazeno vše, čím mu kdysi česká kritika
operní ublížila.
Avšak v těchto radostných dnech, jež následují po skvělém úspěchu
»Rusalky« a jež předcházejí oslavám jubilejním, stane se pojednou zvláštní,
dnes těžko pochopitelná věc. Z a dobu dosti dlouho po premiéře této
opery, jež - jak již pověděno - byla předními českými kritiky hudebními
přivítána přímo nadšeně, objeví se pojednou v kterémsi z pražských nehudebních časopisů článek, podávající »kritický« rozbor této zpěvohry. Byl
to článek - mírně řečeno - velmi podivný. Mladičký, tou dobou ještě v hudebním světě českém téměř neznámý kritik tu pojednou samozvaně zasedá
na soudnou stolici nad tímto novým dílem Dvořákovým, a soudí opravdu
velmi rázně. - Vše, co již v letech osmdesátých bylo jeho učitelem Otakarem Hostinským vyřčeno proti Dvořákově opeře tragické, opakuje i nyní
proti této teskné lyrické pohádce o »Rusalce«, avšak jakým způsobem! T a tam jest věcnost i výrazová jemnost jeho učitele, noblesní klid Otakara
Hostinského, jeho šetrná, taktní, byť i důrazná formulace výtek. V e volbě
svých výrazů nezná nezkušený mladičký kritik míry, nezná mezí slušnosti.
Chce prostě na čtenáře přesvědčivě zapůsobit, ovlivnit jej, popudit přímo
proti Dvořákovi, kterého nenávidí; nejde mu již proto ovšem o čtenáře
toliko hudebně vzdělané, nýbrž o zcela jiný, všelikým heslům o pokroku
přístupný široký okruh čtenářů. A proto také píše ostře, útočně - velké
Dvořákovo dílo se pokouší zesměšnit! Označuje tu již Dvořáka zjevně
za uměleckého zpátečníka, jenž stojí v cestě spásné myšlence pokroku,
jenž prý stále ještě komponuje podle dávno již prý přežité šablony »staré
opery číslové«. Něco takového jest prý již »naprosto nepřípustno«. A podle
jeho názoru prý Dvořák vůbec není dramatikem, nedovede prý správně
zacházet s příznačnými motivy, neumí prý ani správně deklamovat a v důsledku toho prý také jeho hudba v »Rusalce« i v jiných ještě dílech vokálních jest nečeská. Nadto prý pak ještě v »Rusalce« jsou levné kuplety,
obyčejné valčíky - inu, Bůh ví, co ještě tu zmatený kritik z Dvořákovy
»Rusalky« vyposlechl; je prostě stydno dnes jeho slova opakovat.
Krátce pověděno, kritický nedouk »Rusalku« veřejně prohlásil za dílo
»špatné«, protože nepokrokové. Své čtenáře pak utěšoval tím, že prý
právě pro tyto své velké nedostatky nebude »Rusalka« dlouho na scéně
žít. Po krátkém čase prý s jeviště zmizí, tak prý je nedokonalá, pochybená
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a Dvořák - ten prý za tento svůj nový dramatický výtvor zaslouží - politování !
Jak dnes dobře víme, sliboval si tento nedouk od svého trapného referátu příliš mnoho. »Rusalka« žila dál, žije dodnes, netřeba tu ztrácet
dalších slov.
Je pochopitelné, že tuto »kritiku« nové Dvořákovy opery nebral u nás
zprvu nikdo vážně. Ba nevíme ani, povšiml-li si jí vůbec ten, jehož se
týkala především - sám Antonín Dvořák. Dostala-li se mu však přece náhodou do rukou, patrně se nad ní - jako celá řada jeho ctitelů - útrpně
usmál. Tak to všechno bylo zmatené, smyslu nemající. Nikdo proto ani
s naším »kritikem« neztrácel slov v polemice. Ostatně - mladičkému karateli Dvořákovu bylo tenkrát něco málo přes dvacet let, dívali se proto
mnozí - a mezi nimi nejspíše i sám Otakar Hostinský - na celý tento trapný
případ jen jako na neškodný hřích mládí a ukládali proto, doufajíce, že
kritik přijde časem přec jen k názorům rozumnějším, tento poklesek ad
acta.
Brzy se vsak ukázalo, že to byla chyba, že tato shovívavost byla nemístná. A především to byla chyba samotného Otakara Hostinského, že
proti žáku, jenž svému učiteli tímto zamítavým posudkem »Rusalky« nedělal právě velkou čest, nevystoupil a jeho počínání se nepostavil v cestu.
Ba mnohým se dokonce muselo zdát, že Hostinský - ač způsob pisatelova
vyjadřování mu byl dojista proti mysli - přece jen v některých úsudcích
se svým žákem souhlasí. Tolik je aspoň dnes jisto, že »Rusalka« i předchozí dramatické výtvory Dvořákovy se valné přízni Otakara Hostinského
netěšily.
Z a takovéto situace, kde mladičkému horlivci se nedostalo hned rázného okřiknutí, bylo nasnadě, že další jeho útoky na mistrovo dílo nedají
na sebe dlouho čekat. Žák Otakara Hostinského se opravdu brzy chopil
znovu slova a již tu zašel tam, kam snad ani jeho učitel nikdy nesměřoval.
Otakar Hostinský sice měl své četné výhrady proti dramatickému dílu
Dvořákovu, avšak přesto jako hudebník jemného sluchu nemohl nestáti
plně za Dvořákovou tvorbou symfonickou, jeho díla komorní pak upřímně miloval. Pokud však činil Dvořákovi výtky, vyslovoval je - jak již výše
pověděno - formou vždy svrchovaně taktní, tónem akademickým, noblesním a své zamítavé posudky vždy dokládal připojenými odbornými výklady estetickými. Dbal přísně toho, aby jeho výtek proti Dvořákovi se nemohly zmocniti pro svůj prospěch kruhy neodborné, nepovolané. Celá věc,
celý spor o Dvořáka mu byl spíše problémem akademickým, problémem
ryze uměleckým.
Jinak však tomu bylo již v jeho Škole kritické. Z d e dva z jeho žáků,
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z nichž jednoho jsme již poznali a s druhým se ještě seznámíme, si vytkli
přímo za úkol sesadit Dvořáka s význačného jeho místa v českém světě
hudebním, ponížit jej v očích celé - i nehudební veřejnosti - a na jeho
místo v zájmu falešně chápané myšlenky pokroku dosadit umělce jiného.
O to usilovali po řadu let vší silou.
Počátek byl učiněn ostrým odmítnutím »Rusalky«, další útoky pak
následovaly. Po velmi krátkém čase vydává nám již známý žák Otakara
Hostinského jakousi kompilační příručku o »Dějinách české hudby«,
v níž celý svůj plán již rýsuje s prostomyslností i odvážností historika, jenž
před početím své koncepce se opomine seznámit s historickým materiálem. Proto je tu také Dvořák rázně vysunut ze souvislé vývojové linie
české hudby, a období, jež následovalo po Smetanovi, jest cele zasvěceno
umělci jinému, také sice velkému, zdaleka však ne umělci takového významu, jako byl Antonín Dvořák. Z celé této knížky, spěšně sepsané, lze
hravě vyčíst, jak mladý žák Otakara Hostinského sestavil dějinný vývoj
české hudby ve století devatenáctém z několika mylných názorů Otakara
Hostinského i z výmyslů vlastních, fakta historická při tom ponechávaje
úplně stranou.
Touto kompilační brožurkou, dnes již zcela zapomenutou, měl tedy
Dvořák, jenž právě dokončoval svou životní pout, být vysunut z vývoje
české hudby. Byl to nový útok, avšak ani ten nic nezmohl. Dvořák v našich koncertních síních žil dále, jeho hudba dále zněla v prostorách Národního divadla, dále se scházeli ke hře i k poslechu milovníci jeho hudby
komorní. Karel Kovařovic, tehdejší šéf opery Národního divadla, si »Rusalku« přímo zamiloval, oblíbil si i jiná dramatická díla mistrova a sám
je obnovoval neb svěřoval jich nové nastudování svým kapelníkům. Tak
Dvořák dramatik vábil k sobě stále a stále téměř celý náš svět hudební.
Hlasy proroků, věštící brzký neúspěch Dvořákovým dílům dramatickým, byly tedy falešné. N a jevišti žila stále smutná pohádka o nešťastné
»Rusalce«, žila i rozmarná báchorka o chytré Káči a dobromyslně přihlouplém čertu; žila i oslava českých kantorů muzikantů, rokokovým půvabem dýšící »Jakobín«, a co pro naše falešné proroky nejhoršího: pod
taktovkou geniálního Kovařovice ožil pojednou znovu i Dvořák tragický,
Dvořák prý »velkooperní« ve špatném slova toho smyslu, tedy právě onen
Dvořák, o němž stále ve škole Otakara Hostinského bylo tvrzeno, že svým
odvratem od estetických zásad novoromantických nejen brzdí, nýbrž přímo
znemožňuje plynulý vývoj české hudby. Od premiéry této úchvatné historické tragedie uplynulo sice tenkrát již téměř čtvrt století, avšak dílo toto
pod taktovkou Kovařovicovou rozkvetlo novou krásou hudební a nově
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k sobě připoutalo velký okruh nadšených ctitelů Dvořákových i ctitelů
veškeré naší hudby dramatické.
A tu, za nového vítězství tohoto pronásledovaného díla, zdá se, že
příslušníci kritické školy Otakara Hostinského již cele ztráceli rozvahu.
Viděli, že je nutno toto dílo, o němž již byli pevně přesvědčeni, že na věky
zůstane pohřbeno v hlubinách divadelního archivu, co nejrozhodněji odmítnouti, daleko ještě ostřeji než »Rusalku«. Chtěli přesvědčiti své - hudebně ovšem málo kultivované - posluchače, že prý toto dílo jest ještě
větším »nebezpečím« pro myšlenku pokroku v našem umění hudebním,
než byla »Rusalka«, a že je třeba takovému »nebezpečí« se opříti jednou
provždy.
Čekali toliko na vhodnou příležitost, hledali ji. A našli ji ovšem - jak
ani jinak nemohlo být - velmi brzy. V cyklu přednášek o operách Smetanových, který pořádal přední žák školy Otakara Hostinského, bylo lze při
výkladu o Smetanově »Libuši« poměrně snadno navázat na někdejší myšlenku Otakara Hostinského, že prý Dvořákova velká opera tragická není
vhodným komposičním doplňkem Smetanovy »Libuše«, nýbrž dílem, které třeba klásti spíše do protikladu k slavnostní opeře Smetanově. Odtud
ovšem byl již jen krůček k vyslovení myšlenky další, že prý Dvořák měl
svým dílem Smetanovu »Libuši« - ať již nevědomky či vědomě - zastíniti,
negovati.
Tak dospěli žáci Otakara Hostinského tam, kam on sám dojista nikdy
nesměřoval: nařkli Dvořáka ne-li ze smýšlení, tedy přec aspoň z neuvědomělého jednání protismetanovského a právě od tohoto klamného závěru si slibovali velký úspěch ve svém boji protidvořákovském, v němž
dílo mistra jednoho mělo být ubíjeno a ubito uměleckým odkazem mistra
druhého, Dvořák měl být zabit Smetanou, podle názvosloví jejich zpátečník člověkem pokrokovým.
Aby však celá tato umně zkonstruovaná koncepce jen ještě více vynikla, byl ve škole Otakara Hostinského z několika naprosto nevěrohodných a nedoložených historek a z několika nepřesných údajů ceny velmi
pochybné vymyšlen celý román, v němž vznik Dvořákovy opery tragické
byl položen do myšlenkového i reálného okruhu jakýchsi spiklenců proti
idei pokroku ve světě hudebním. Je samozřejmé, že tito zapřísáhlí zpátečníci musí být současně velkými odpůrci Bedřicha Smetany, že osnují
i spiknutí proti němu. A tomuto spiknutí zde pak Dvořák, prý člověk
velmi důvěřivý, padá za oběť.
Celá věc byla ovšem tak nepromyšlená a vypočtená toliko na kruhy
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hudebně nevzdělané, že v Široké obci českých hudebníků nemohla nikoho
přesvědčit a proti Dvořákovi popudit; pochybností o správnosti Dvořákova postupu tu nevzbudila, zato dala vznik pochybnosti jiné - jak dnes
víme, oprávněné - zda totiž lidé, kteří tak bez ostychu ubíjejí Dvořáka
a současně se licoměrně zakrývají pláštěm Smetanovým, budou míti kdy
dosti schopností k odbornému studiu a výkladu děl Bedřicha Smetany,
i k jiným studiím z dějin naší hudby, když takto svévolně nakládají s jedním z největších děl české literatury operní, když se takto nešetrně chovají
k přednímu členu českého světa hudebního.
Nedalo ovšem mnoho práce, všechna zmatená tvrzení žáka Otakara
Hostinského vyvrátit. Učinila tak po čase Libuše Bráfová, pisatelka v té
věci jistě nad jiné povolaná. Učinila tak způsobem velmi prostým, avšak
tím výmluvnějším: dala své známé brožurce, v níž věcně pojednala o vztazích Riegrových k Dvořákovi a Smetanovi, promluvit prostě faktům historickým, bohaté rodinné korespondenci i deníkovým zápiskům své sestry
Marie Červinkové-Riegrové, které ovšem našemu ukvapenému historikovi
zůstaly neznámy, ač nedalo právě mnoho práce požádat o nahlédnutí Či
o půjčení. A tu se teprve ukázalo, jak svévolný byl postup samozvaných
»ochránců« Bedřicha Smetany proti jeho »odpůrcům«, Dvořákovi a Riegrovi.
Poslyšme však již - aspoň stručně - výklady předního žáka Otakara
Hostinského, výklady, jimiž častoval své důvěřivé posluchače na počátku
století našeho, v době, kdy si již obratně připravoval půdu pro konečné
tažení protidvořákovské.
V kapitole, v níž pojednává o Smetanově »Libuši«, navazuje - jak již
pověděno - také na operní tvorbu Dvořákovu. Zabývá se tu především
pozdními lety sedmdesátými.
Povězme nejprve, co o Dvořákovi v těchto letech vypráví historie České hudby, a porovnejme pak s tím, co o Dvořákovi vykládal jeho odpůrce.
Přejděme v mysli na chvíli do hudební Prahy let sedmdesátých století
minulého a pozorujme tu Dvořáka. Setkáme se tu s ním jako s pilným,
nadšeným, avšak celkem přec jen ještě velmi málo známým skladatelem.
Dvořák je chud, v potu tváři si vydělává svůj vezdejší chléb, žije prostým
životem muzikantským. Hraje v orchestru divadla Prozatímního, vyučuje
hudbě v soukromých, ne příliš výnosných lekcích, v kostele pak, aby si
přivydělal, hrává později varhany. N e ž toto vše mnoho nevynáší, chudoba
jej stále tísní a ani skladby jeho nemají takového úspěchu, jaký si zasluhují. A tu, v této tísni duchové i hmotné připadne pojednou, či je kýmsi
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přiveden na myšlenku: požádá do Vídně o propůjčení stipendia pro mladé
umělce ze zemí rakouských. Opravdu tak učiní a jako doklad své umělecké
zralosti zašle tam některé ze svých skladeb. V porotě, jež rozhoduje o udělení stipendia, zasedají tou dobou právě tři vynikající osobnosti světa
hudebního, proslulý skladatel Brahms, břitký kritik Hanslick a známý
ředitel opery vídeňské Herbeck. T i rázem poznají z přiložených skladeb
velké nadání mladého, dotud neznámého pražského umělce, posoudí jeho
skladby velmi příznivě, navrhnou mu výplatu stipendia a i dále se o něho
přátelsky starají. Sám Brahms velmi brzy a naprosto nezištně dopomůže
skladbám Dvořákovým do světa, Dvořákovi - zcela tak jako před třiceti
lety Liszt Smetanovi - najde ochotného nakladatele; Hanslick pak provází umění mistrovo na prvé pouti světem svým kritickým slovem, jež
v Německu má velkou váhu. Jaký div, že tím vším jest mladý, dotud
přehlížený umělec, radostně povzbuzen, že se znovu a s větší ještě horlivostí chápe práce skladatelské, že jest upevněn v názoru, že kráčí po
cestě pravé, že jest posílen mravně a propůjčeným stipendiem na delší čas
zabezpečen i hmotně. A nadto vše ještě: seznámení s Brahmsem mu vynese přátelství s tímto velkým umělcem, a to věrné přátelství po celý život.
Takový tedy, dojista velmi prostý, avšak pro celou českou hudbu, pro
její další vývoj velmi významný byl sled událostí v letech sedmdesátých.
Genius již vyzrálý pozná pojednou probouzející se velké nadání umělce
mladšího a nabídne mu zprvu ochrannou péči a poté i přátelství. Poslyšme však nyní, co z těchto čistých lidských vztahů, z této čestné
pomoci umělce umělci vytvořil v čarodějné kuchyni své vymýšlivé pseudohistorie nekritický hagiograf smetanovský, nám již známý přední člen Školy
Otakara Hostinského. Této prosté a povždy jímavé historii o vzniku přátelství mezi dvěma spřízněnými dušemi velkých umělců podložil zcela
jiný smysl. Historických faktů neznaje a pokládaje celkem za zbytečno
s nimi se blíže seznámiti, učinil ze šlechetného zásahu Brahmsova hlavní
motiv prvé části své koncepce románové, jakousi předehru, v níž líčí počátek spiknutí protismetanovského.
Aby pak dosáhl náležitých, předem již propočtených kontrastů ve svém
líčení, rozdává světlo i stíny, jak toho právě jeho vymýšlivost i cíl, který
sleduje, žádají. Především ovšem nešetří oněmi stíny. Tak jeho Brahmsovi a jeho Hanslickovi se jich dostává v míře velmi hojné. Tito dva »zapřisáhlí konservativci« - na Herbecka, jenž rovněž rozhodl ve prospěch
Dvořákův, ačkoliv byl přímo členem kruhu výmarského, tu náš »historik«
musel zapomenout - prý stále a stále jen někoho hledají, kdo by proti po-
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krokovému Bayreuthu posílil jejich zpátečnickou baštu vídeňskou. A tu
prý, když se domnívají, že své konservativní posice budou již muset vyklidit, přihlásí se jim pojednou z Prahy mladý, dotud neznámý skladatel Dvořák se žádostí o stipendium. A tu prý oni sice nejprve z jeho přiložených
skladeb seznají, že dosud nekráčí plně jejich cestou, avšak v tom prý se
hned shodnou, že nedá mnoho práce, aby Dvořák byl jimi na tuto cestu
uveden. A hned prý odhadnou, že práce ta bude lehká. Vždyť prý je to
komponista mladý, ctižádostivý a k tomu ke všemu chudý. Hned se prý
proto dají do práce a vymyslí tento záludný plán. Nejprve prý mu dají
stipendium a tím si jej zaváží k vděčnosti. Potom Brahms doporučí Dvořákovy »lehké« skladby, hodící se především pro hudební »diletanty«, pohotovému a ochotnému nakladateli, Hanslick pak trochu zatlačí kritickým
slovem i písmem a - muzikantská dušička Dvořákova bude tak navždy
zlákána a svedena s jedině prý pravé cesty hudebního pokroku.
A jak si tito intrikáni usmyslí, tak také vykonají. Dvořák stipendium
dostane, Brahms se postará o nakladatele, Hanslick vychvaluje, k jeho
chvále se připojí i spřízněný kritik Ehlert, »diletanti« si »lehké« skladby
Dvořákovy za této situace rázem oblíbí, a tu prý se Dvořák najednou, bez
uměleckého boje, cizí pomocí a »takřka přes noc« stává umělcem slaveným. Lze se potom divit - vykládá dále náš vymýšlivý hagiograf smetanovský - že Dvořák zvolna opouští samospasitelnou linii pokroku hudebního, že se pojednou ocitá v náručí vídeňských hudebních zpátečníků?
A ti se pak ovšem radují nad tak dobrým a poměrně snadným a levným
úlovkem.
A tak prý se z Dvořáka, jenž dotud kráčel pevně za Smetanou, za hudebníkem jen a jen pokrokovým, stal zpátečník, reakcionář; Dvořák prý
takto, aniž o tom věděl, co vlastně činí, dal se svésti na nepravou cestu.
Tímto poznatkem končí také prvá část románové koncepce o náhlém
a jinak prý těžce vyložitelném obratu v hudebním myšlení Dvořákově,
koncepce, jež byla po léta tradována v kritické Škole Otakara Hostinského.
Avšak ani na tom nebylo dosti. Vymyšlena tu ještě i druhá část románu, část ještě zmatenější, jejímž dějištěm je Praha raných let osmdesátých.
Poslyšme stručně i tento druhý díl.
I v Praze, podobně jako již dříve ve Vídni, čekají »důvěřivého« Dvořáka zlé nástrahy, avšak v Praze jsou tato nebezpečí ještě větší než ve
Vídni. V e Vídni o Dvořákovo nadání usilovali prý aspoň muzikanti,
v Praze však je tomu jinak: zde čeká na Dvořáka jako na svou oběť
obratný politik - F. L. Rieger, vedoucí Staročechů a tedy prý již eo ipso
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člověk velmi nepokrokový. A opravdu, v pojetí našeho »historika« - jež
bohužel nezůstalo bez vlivu na náš dějepis divadelní, jest Rieger člověkem
nesmírně záludným, zlým; Smetanu prý přímo nenávidí a již prý dlouhou
dobu myslí toliko na to, jak by Smetanu ubil. A především prý Smetana
dramatik je mu trnem v oku. A tento zlý Rieger má dceru, jež píše operní
libreta. Některá již napsala a nyní, v době Dvořákova »svedení« s pravé
cesty hudebního pokroku, má právě rozepsáno libreto k velké opeře tragické. A ž dotud se prý však Rieger přesvědčil o jedné věci: novou zpěvohrou komickou prý Smetanu ubít nelze. Prý se o to již několikráte pokoušel, avšak vždy marně. Nejprve si prý - vypráví stále náš vymýšlivý
smetanovský hagiograf - vyhlédl Blodka jako prvého »staročeského« Smetanova konkurenta, avšak Blodek mu předčasně zemřel. Našel si prý proto
Rieger hned nového Smetanova »rivala«, avšak ani s tím prý dobře nepochodil. Byl to nadaný skladatel Šebor. Šebor však z Prahy brzy odešel za
povoláním vojenského kapelníka a s ním prý zmizela i Riegrovi naděje,
že se mu podaří nalézt Smetanova soka. Než Rieger se prý při své houževnatosti jen tak lehce nedal a v boji proti Smetanovi prý mínil vytrvati.
Pouze taktiku prý změnil: co se nepovedlo s operou komickou, půjde prý
snad lépe s operou vážnou. Nenašel-li se nikdo, kdo by byl schopen »zabít« Smetanovu »Prodanou nevěstu«, snad prý se najde někdo, kdo potře
jeho »Libuši«. Hledá tedy Rieger dále a ve svých intrikách protismetanovských prý neustává ani po odchodu Šeborově z Prahy.
A tu se dostane - pokračuje dále náš hagiograf - do jeho spárů nikdo
jiný a nikdo menší než sám Antonín Dvořák. Jej počne pak Rieger hned
lákat, aby komponoval nějakou »velkou« operu, pokud možno ovšem
hodně newagnerovskou, aby jí byla potřena pokroková »Libuše«. Avšak
s Dvořákem, který - na neštěstí pro našeho hagiografa - je v českém světě
hudebním znám jako upřímný přítel Smetanův, a nadto ještě jako Mladočech, a to prý Mladočech přímo »zuřivý«, musí mít Rieger, vedoucí Staročechů, ovšem tuhou práci. Čeho se však tento Rieger naší oficiální vědy
hudební všeho nedopustí, jen aby došel úspěchu, aby vyhověl své touze
potřít nějakou »staročeskou« operou Smetanovu »mladočeskou« »Libuši«.
A tu Rieger počne hned jednat. V í dobře, že Dvořák touží po libretě
tragickém, a tu prý mu - s určitým již plánem v mysli - nabídne »staroČeské« libreto své dcery a tím jej již na krůček odláká od Smetany i od
Mladočechů. Důvěřivý Dvořák však prý zase »nic netuší«, libreto přijme,
počne komponovat, dílo roste, a ejhle! Riegrův záludný plán se podařil.
Dvořák se prý dal přelstít a libretem koncipovaným ve formě opery předwagnerovské se dal strhnouti k tomu, že vytvořil dílo zpátečnické a tím
Řád VII. 39.
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se z cista jasna - aniž o tom měl nejmenší tušení - octl v řadě odpůrců Smetanových. Taková prý jest jediná a pravdivá historie vzniku této opery
a nyní prý - dodává náš hagiograf - v roce 1907 obecenstvo tleská v divadle oné Dvořákově opeře, jež kdysi měla býti a také byla vytvořena
přímo proti Smetanově »Libuši«. O tempora, o mores!
Po pravdě řečeno: v českém světě hudebním bylo již tehdy málo lidí,
kteří tyto výklady brali vážně. Když pak po čase proti všem těmto nehoráznostem vystoupila nám již známá Libuše Bráfová se svým spiskem,
osvětlujícím jasně pravý vztah Riegrův k oběma našim geniům hudebním, jeho úctu k Bedřichu Smetanovi i jeho obdiv díla Dvořákova, sesypala se celá smyšlenka o »zpátečnickém« a »svedeném« Dvořákovi i o jeho
domnělém činu protismetanovském jako domeček z karet. Z e všech těch
mylných výkladů, dohadů i výmyslů, kterými mělo záměrně být ublíženo
velkému umění Dvořákovu, zbylo pak jen pouhé dokumentární čtení
o tom, jak se »vědecky« pracovalo v kritické škole Otakara Hostinského.
A když pak po letech zasloužilý badatel dvořákovský podrobně a na základě bohatého materiálu vylíčil skutečný vznik této opery, nebylo pak již
ve vážných českých kruzích hudebních naprosto nikoho, kdo by se nad
celou touto románovou smyšlenkou o dvakrát svedeném a vždy při tom
nic netušícím Dvořákovi nepousmál.
N e ž nepředbíhejme. V době, kdy všechny tyto nepravdy o Dvořákovi
byly u nás vymýšleny a v četných přednáškách, v tisku denním i v časopiseckém horlivě Šířeny, našla se přece jen skupinka lidí, která toto vše
brala za bernou minci a nejen tomu uvěřila, nýbrž svým způsobem se ještě
vše snažila »domyslit«. Tím chystala ovšem kyprou půdu pro smutné tažení protidvořákovské. A rozumí se, že v čele těchto nových, mladších
»odpůrců« Dvořákových stanul brzy druhý z důvěřivých žáků Otakara
Hostinského. A ten nám dokonce všechny výtky, které tou dobou postihovaly dílo Dvořákovo, uvedl v objemnou knihu, kterou hrdě nazýval první
českou monografií o Dvořákovi a do jejího podtitulu položil i slibná slova
»Kritická studie«. V e skutečnosti však - jak dnes dobře známo - jest jeho
spis pouhým hanopisem, vydaným proti Dvořákovi a jeho velkému umění.
Případ tohoto, jinak celkem nevýznamného kritika hudebního jest typický pro poměry, jež vládly v oficiální české vědě hudební v letech desátých našeho století, kdy se na krátký čas octla cele v nepovolaných rukou
nejdůvěřivějších žáků Otakara Hostinského.
Z a povšimnutí v tomto obsáhlém pamfletu protidvořákovském stojí
především autorův doslov, naivně upřímná zpověď, kterou svedený kritik
připojuje ke své knize. Zpověď ta je současně těžkou obžalobou těch, kdo
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tenkráte se snažili získat duse mladých, nezkušených hudebníků pro své cíle.
Poslyšme tuto zpověď. Nejprve nám autor vypráví o tom, jak prý měl
za svých studentských let Dvořáka a jeho díla velmi rád, ba byl to prý
přímo jeho »miláček mezi hudebníky«. Proto prý chtěl tomuto oblíbenému
»komponistovi věnovat knihu lásky a obdivu«. A to prý tím spíše, poněvadž si prý Dvořáka nikdo z českých kritiků hudebních blíže nevšímal.
A opravdu také s takovou obdivnou prací počal a máme z ní dochované
i ukázky, jež ovšem mluví o Dvořákově umění zcela jinak než zmíněná již
práce výsledná. Popisuje tu Dvořákovu hudbu komorní - pokud mu ovšem
byla přístupná - a nemůže se ani nabažiti její krásy. A hledá již i nakladatele pro svou práci, ba pomýšlí ji rozšířit na celou knihu o Dvořákovi
a vydat ji ve známé sbírce monografií »Zlatoroh«.
Avšak tu se udá v životě našeho kritika a životopisce Dvořákova in spe
osudný obrat. Seznámí se pojednou s předním členem školy Otakara Hostinského, pozná jeho názory o Dvořákovi a jeho hudbě, a tu mu, jakoby
obratem ruky, počne prý Dvořákova hudba pojednou »blednout«, pročítá
prý znovu dvořákovské partitury, avšak nic to již nepomáhá.
T a tam jest prý dřívější melodičnost skladeb Dvořákových, jejich bohatá harmonie i jiné mnohé přednosti Dvořákova umění. Nic nezní již
tak vábně jako dříve. Estetická dogmata, doktriny zděděné po Otakaru
Hostinském i výmluvná slova jeho žáka umlčely hlas Dvořákova umění
v duši mladého hudebního nadšence.
A tu, neznaje pravé příčiny této změny a nemoha si vysvětlit tento
náhlý obrat, usoudil, že tenkrát, když se mu ještě Dvořákova hudba tak
velmi líbila, když jej uchvacovala, byl toliko »nezkušeným jinochem«, jenž
ve své oblibě Dvořákových děl podléhal toliko pouhé »davové sugesci«,
že jeho hudební vkus nebyl ještě s dostatek vytříben, když se mohl nadchnouti pro takovou hudbu, jako psal Dvořák. Nyní prý však, když vstoupil do kritické Školy Otakara Hostinského, se všechno změnilo. Nyní teprve prohlédl a stal se prý - tak sám o sobě napsal (!) - »kritickým duchem, vědomým závažnosti svých soudů«, a nyní prý se již nedá zmásti ve
svém úsudku o Dvořákovi, nyní se prý již Dvořákovi nejen nepodivuje,
nýbrž jako kritik se cítí povinen říci o Dvořákovi pravdu, s jeho uměním
se vypořádat.
Jak asi takové »vypořádání« s Dvořákem dopadlo, dovedeme si nyní,
kdy známe výklady předchozí, již předem dobře představiti. Lze se proto
nyní, ke konci našich poznámek, spokojiti již jen velmi stručným náčrtem
toho, čím v závěru boje protidvořákovského bylo ještě po Dvořákovi a
jeho umění hozeno.
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V e zmíněném již pamfletu protidvořákovském, jímž tento druhý z odpůrců Dvořákových podle vlastního ohlášení počínal svou činnost vědeckou, je nakupeno tolik nepravd a zmatených tvrzení, že by o tom bylo lze
sepsati celý obšírný spis. Však také budoucí dějepisec české kritiky hudební tu najde přehojný doličný materiál pro svůj soud o duchové úrovni
boje proti Dvořákovi.
Povězme však jen stručně, čeho se všeho nezkušený, jak vidno, umělecky nekultivovaný kritik odvážil proti Dvořákovi napsat. Dvořák sám
jest jím tu opětovně označován za zjev ve světě hudebním toliko přechodný, za pouhého eklektika, jenž nedovede lišit melodií vlastních od cizích,
za jakéhosi podvědomého plagiátora, jenž »své« melodie sbírá po cizích
luzích, za člověka, jenž se již v mládí octl v prostředí tak zhrubělém, že
stopy toho prý možno sledovat v celé jeho tvorbě umělecké a proto prý
také často ve své hudbě zápasí s »nízkými pudy«! Je prý to skladatel, jenž
není ani melodikem - jeho melodie jsou podle názoru našeho Beckmessera velmi často triviální, sentimentální, ba dokonce i banální (!) - není
ani harmonikem, má prý toliko primitivní rytmus. Avšak tento rytmus prý
uplatňuje po způsobu bezvýznamných kapelníků, skládajících všelijaké
řízné pochody, ne tedy způsobem uměleckým, ušlechtilým. A dále tvrdí
náš kritik, že prý Dvořák neumí vůbec správně deklamovat, že se základům hudební deklamace ani do smrti nenaučil a proto prý třeba zavrhnout
všechny jeho skladby vokální. A prý i formální stránka všech jeho skladeb
jest vadná, neuspořádaná, postrádající jednotného slohu. Dvořák prý některé ze svých skladeb dojista psal přímo v »psychické roztržitosti«. A tak
bychom mohli pokračovat ještě po řadu stran dále - avšak, kdo by tu,
v pouhém článku, mohl vypočíst všechny ty nedostatky, poklesky a umělecká prohřešení, které mladý nedouk »objevil« v díle jednoho z největších našich i světových skladatelů. Pohleďme jen namátkou na stránky,
kde promlouvá o Dvořákově opeře tragické. Při hrubých nevědomostech,
při nedostatku umělecké kultury i při velké troufalosti našeho Beckmessera jest samozřejmé, že se tu právě této opeře dostává odsouzení ještě rozhodnějšího, než s jakým jsme se dosud setkali v posudcích Otakara Hostinského a jeho přímého žáka.
Zde se již přímo dočítáme, že prý komposice tohoto díla znamenala
»velký krok nazad, jehož morální váha právě u skladatele tak populárního
a světovým úspěchům se těšícího byla tím větší. Znamenalo to negovat
celou Smetanovu reformu u nás předsevzatou.« Dvořák je tu tedy již zjevně
postaven přímo proti Smetanovi, jest označen za jeho uměleckého nepřítele, jest vylíčen jako umělec, jenž stojí v cestě správnému vývoji naší
hudby, jako skladatel, jenž boří to, co Smetana vybudoval!
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K tak smutným koncům tedy dospeli naši kritičtí pokrokáfi. Dvořáka,
jenž jest jedním ze dvou základních pilířů nádherné a pevné stavby českého umění hudebního, chtěli prostě z vlastního vývoje české hudby vyškrtnout!
Více snad tu prozatím psáti netřeba. Čtenář si jistě již utvořil svůj
úsudek o duchové úrovni těch, kteří vedli po léta zbytečný a marný boj
proti Dvořákovi, a také i o tom, jakým způsobem byl tento boj veden. Doufejme, že blízká budoucnost přinese nám - jakoby v doznění jubilejního
roku Dvořákova - i podrobnou práci o těchto kriticích, kteří, zakrývajíce
se praporem Smetanovým a opírajíce se o kritická dogmata Otakara Hostinského i o příliš časová hesla o »pokroku«, neváhali po léta ubíjet nejen
umění Dvořákovo, nýbrž i všechny oddané jeho žáky a ctitele. Jméno Kovařovicovo, Nedbalovo, Sukovo, Janáčkovo i Novákovo stůjž zde za mnohá jména jiná. A to vše, toto ubíjení předních našich umělců, se dálo pod
svůdným, avšak špatně chápaným heslem »pokroku«.
Co říci závěrem ? Otevřme klavírní výtah kteréhokoliv Dvořákova díla
dramatického. Přehřejme tu onu pasáž, lhostejno kterou. Zda nepromlouvají k nám všechny posud svěží krásou, i když jsou zbaveny nádherného
roucha orchestrálního? - A což teprve, když tyto kouzelné zvuky zazní
v plném orchestru, když se na scéně objeví česká ves doby pozdního baroku, půvabné prostředí zámečku šlechtického, veselé peklo, lesní romantika pohádky o rusálce a mnohé a mnohé jiné scény, jež jevištním svým
kouzlem lyrickým či prudší akcí dramatickou se neodolatelně zmocňují
všech našich smyslů? Zda si tu nepomyslíme, jak jen bylo možné, aby dílo
tak dokonalé bylo po dlouhou řadu let odsuzováno a nakonec i odsouzeno. A zda nedodáme: jen více takovýchto »zpátečnických« děl dramatických a ovšem i méně »pokrokových« nedouků.

Miloš Matula
ANTIKA A KŘESŤANSTVÍ
»Peneus plyne tiše zelenými břehy, - jak čistý olej tekl by to kamsi;
...přes holé boky skal pak vodopády svlačců - řítí se dolů tryskajíce květy a pohled, vůni vysílají vzhůru - k palácům Věčných.« Takové vskutku
pěkné obrazy, jasné a klidné, jako by člověk opravdu zíral do řeckého
kraje v průzračném jižním vzduchu, se k sobě řadí v básni »Antická kra-
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jina« ze sbírky »V záři hellénského slunce«. A v této Macharově sbírce
je více takovýchto čísel, jejichž lyrického půvabu nelze neuznati. »Večer
v Lakedaimonu«, »Za ranního úsvitu v Athenách« nebo význačné lyrické
prvky v takových básních, jako »Umírající Aischylos«, »Poslední vítězství
Sofoklovo«, »Po západu«, »Polemon« vlévají do duše smírnou pohodu,
vzbuzují ilusi sladkého času, kdy bylo vše prosté a jasné, kdy život plynul jako lehký sen a smrt byla jen přechodem k tichému sebezapomnění.
Stejně i sbírka plná jedu a zloby »Jed z Judey« má více čísel, kde promluvil opravdový básník a evokuje opět sladké obrazy antiky jako doby
fysického blaha a duševní pohody.
A l e právě ty vskutku hodnotné básně z obou sbírek, kde se neprojevil tendenční kazatel, nýbrž poeta, ukazují, že básník sám podvědomě
cítil, že nad Helladou nezářilo pouze žhavé polední slunce, že i tehdy
přelétl po obloze nejeden mrak. Básník v Macharovi viděl více, nežli
chtěl hlásat jednostranně vidoucí propagátor.
Vždyť ty nejkrásnější lyrické obrazy Macharovy antiky nesálají barvou, nedýchají smyslností, nekypí životní rozkoší. Jsou ztlumené, umírněné, leckde až resignované. Machar sám - ač zcela proti své vůli - popřel takto ilusi zářivého hellénského slunce. Jako lehký sen plyne tu život,
ale nebouří, neplane, je pokryt neviditelnou a přece znatelnou rouškou
tesknoty.
Machar snad první v české literatuře vytvořil příkrou antithesu antiky
a křesťanství. Pozdější doby necítily již tohoto protikladu tak ostře. Je
však zajímavo, že jako v dobách poměrně nedávných se u nás projevuje
obroda náboženského života, stále větší příklon k mravním a kulturním
hodnotám křesťanství, tak stoupá i zájem o antickou vzdělanost, jejíž písemné památky se dostávají do rukou čtenáře v nových, moderních překladech a jsou také horlivě čteny. Bylo by podnikem příliš rozsáhlým a
odvážným, zkoumati při této příležitosti znovu v celé jeho šíři poměr
světa a myšlení antického ke křesťanskému. A l e snad nebude bez užitku,
vrhnouti v tomto směru aspoň jeden pohled, aspoň jeden osvětlující paprsek.
Ani to není lehký úkol. Neboť antika, chceme-li už poněkud zúžiti
její pojem, zahrnuje v sobě dobu aspoň půl druhého tisíce let, tedy stejný
časový úsek, jaký nás dělí od stěhování národů. Vždyť vskutku asi tolik
let leží mezi Homérem a takovým Ausoniem nebo Namatianem. Není
pak právě snadno hledati v tak rozlehlém časovém období společné rysy,
jednotící znaky. A jsou-li přece, tedy jistě díky tomu, že všechen život
tehdejší byl pozvolnější, duševní vývoj pomalejší nežli prudké zvraty a
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bouře, které otřásají člověkem od doby toho velikého zlomu, jímž byla
renaissance a zejména reformace.
Jako dětství řecké kultury připadá dnešnímu člověku doba Homérova. »Ilias« i »Odysseia« jsou ovšem mythy. Jejich hrdinové jsou »podobni bohům« a bohové jsou podobni lidem, až na to, že jsou silnější, mohou konati nadpřirozené skutky a jsou nesmrtelní. Ale oč jsou větší nad
člověka, o to nápadněji obrazí v sobě také všechny lidské špatné vlastnosti jako ohromné deformující zrcadlo. Jsou místa na příklad v »Iliadě«, která jsou po té stránce až nechutná a nevkusná. Proto také pozdější
doby vyvíjející se řecké vzdělanosti se až bouřlivě ozývaly proti homérským představám bohů. Snad tu již Rekové sami byli až příliš přísní.
Neboť homérské básně jsou výtvory kulturního dětství - a dítě cítí naprostou svrchovanost a převahu rodičů a dospělých příbuzných vůbec nad
sebou, zároveň však si mnohdy nevyhladitelně vryje v pamět a zveličí i jejich špatné stránky. Takový byl poměr homérského člověka k bohům.
»Ilias« a »Qdyseia« věrně zobrazují pastevecký a válečnický život tehdejšího Řeka, a právě tak spolehlivě tlumočí i jeho názor o bozích.
A jako dítě lpí úzkostlivě na tělesném životě, tak lpěl na něm i homérovský člověk. Jak smutná jsou slova o každém reku, který padá v boji!
A podsvětí? »Podsvětí bylo dusné, tmavé a smutné místo duší zemřel ý c h (Vaňorný) a v duši hrdinově mnohdy těžce zápasily touha po slávě, kterou lze získat statečným bojem, a strach z toho, že tento boj by
mohl hrdinu přivést do onoho chmurného místa. Tak se vyhýbá boji na
příklad Paris, původce trojské války, a je za to ovšem tupen Hektorem,
ač Hektor přiznává, že ani Paris není zbabělec. Dobře je také známo, jak
Achilleus v »Odyssei« praví, že lépe je býti na zemi žebrákem než v podsvětí králem.
Je zřejmo, že homérský člověk sice dětsky úzkostně visel na životě,
nikoli však čistě animálně. Záhada záhrobí ho již mučila (a ta netrápí
živočišného primitiva), nedovedl si jí však uspokojivě rozřešiti tak, aby
její temný stín nezaléhal neodbytně do jeho životních dnů. Tušil bytí
světa nadpřirozeného, ale ani jeho představa o bozích, bydlících v tomto
světě, ani o osudu, který v tomto nadpřirozeném světě čeká člověka, ho
neuspokojovala a nedávala mu vnitřního klidu a vyrovnanosti.
D o systému takřka vědeckého spořádal řeckou mythologii Hesiodos.
Týž Hesiodos však už jinak vidí Dia, nejvyššího Boha, nežli Homér.
U Homéra se druzí bohové stále bouří proti Diovi, klamou jej, a on sám
naprosto není vzorem ctností. A l e Hesiodos praví: »lehko on dodává síly,
však lehko zas silného sklíčí, - lehko on slavného sníží a povznese ne-
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patrného, - vzpřímí pokřivené a lehko naduté zdrtí - vysokohřímavý Zeus,
jenž v síních nejvyšších sídlí.«
Je snad hodně smělé to říci, ale musíme vskutku mysliti na slova
z Mariina chvalozpěvu na Hospodina: »On učinil mocné věci ramenem
svým: - Rozptýlil pyšné smýšlením srdce jejich, - sesadil mocné s trůnu a povýšil nízké. - Lačné naplnil dobrými věcmi - a bohaté propustil
prázdné (Luk. I, 51-53).« Hle, Zeus již se stává - ač jím ovšem ještě
zdaleka není - svrchovaným a nejvýš spravedlivým bohem, vyrovnávajícím každou křivdu.
Z krásných Hesiodových mythů o Prometheovi a Pandoře, dále o pěti
lidských pokoleních, vane veliký životní stesk. »Nesčetná zla dnes po lidech kolkolem bloudí, - plná strastí je zem, a plné strastí je moře.«
»Nyní žije tu železný rod; ti nebudou ve dne - prosti strastí a běd, ni
za noci záhuby prosti; - tíživé starosti vždy jim budou působit bozi, (přec však i pro ně zlo bude smíšeno s nějakým dobrem).« Tak a ještě
pochmurněji to pokračuje v mythu o železném lidském věku, v němž žije
i básník sám. Stejně pesimistická je bajka o jestřábu a ptáku zpěváčku.
Z Hesioda vyplývá už jedno poznání: antický člověk si uvědomuje,
jak málo dobra a pravého štěstí je na světě, jak je naproti tomu lidský
život pln strastí a běd a jak skutečné dobro s opravdovou spravedlností
je nutno hledati jinde, u Boha, který ovšem už nemůže býti jen zveličeným obrazem našich lidských nedostatků.
Herodotos, historik nejslavnějšího období řeckých dějin, kdy se malý
národ svou statečností a inteligencí ubránil barbarské přesile veleříše perské,
vkládá do úst mudrci Solonovi ve vypravování o bratřích Kleobisu a Bitonovi slova: »božstvo na nich ukázalo, že je pro člověka lépe býti mrtev
než žít.« A dále v témže vypravování: »U všeho třeba hleděti ke konci,
jak to dopadne; neboť už mnohým bůh štěstí jen poněkud ukázal a potom je dokořán zahladil.« Tuto zásadu Herodotos dokládá na Polykratovi, Kroisovi a jiných.
Lze tedy mluvit o nezkaleném pozemském štěstí u lidí, kteří v ně
nikdy tuze nevěří, kteří se stále o ně bojí a které děsí temná vidina konce? A je tak zcela protilehlý křesťanskému supranaturalismu názor, který
si troufá až na onom »druhém břehu« hledat pravé blaho člověka?
Po válečné slávě Řecka Miltiadova, Themistokleova a Kimonova září
kulturní rozkvět Perikleových Athén, jehož paprsky pronikají ještě do
následujícího období politického úpadku za peloponeských válek a poroby makedonské. Tehdy žijí a tvoří slavní tragikové, Aischylos, Sofokles, Euripides. V jejich dramatech dostupuje řecké písemnictví jednoho
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ze svých vrcholů, v nich se obráží nejen kulturní úroveň, nýbrž i životní
názor a náboženské pomysly člověka této kulturně nejvýše vypjaté epochy v dějinách starého Řecka. Vždyť drama u Řeků nikdy zcela nepozbylo svého obřadného náboženského rázu, nebylo pouhou zábavou divákovi.
Uvědomíme-li si tento význam řeckého dramatu, oceníme také plně
závažnost každého slova dramatikova. A hle, co praví dramatikové o lidském životě a poměru k nadpřirozenému: »Jeť život lidský vždy bolestí
pln - a není úlevy v strastech. - Však posmrtný život, jenž vděků má víc r
- je v oblaka skryt a zahalen tmou. - My v nemístné lásce jen chováme to,
- co na zemi té se skvělé nám zdá; - neb jiný je život nám neznám než
ten, - co pod zemí však, to ukryto nám« (Euripides, Hippolytos). V témže dramatu Euripides Hippolytovými ústy velmi příkře mluví o ženách
a upírá jim podíl na životě mužově. Mužové prý by »v domě svém měli
bez žen obývati svobodni«. Ostatně starověku vůbec nebyla neznáma odříkavost, ovšem ne z důvodu mravní čistoty, nýbrž proto, že láska a život
rodinný je určitou překážkou tomu, kdo se na příklad chce věnovati ryzímu snažení vědeckému nebo filosofickému a pod. Tento antický názor
znal i Machar, který v básni »Pythagoras« klade do rtů tohoto mudrce
slova: »- vrať domů se a ženu vyber sobě - děti ploď a živ buď podle
zvyku stáda lidského. Či zůstaň a zmizíš, živ jsa, z paměti těch živých...«
Machar a jemu podobní tedy věděli, že už antika chápala trpké kouzlo
mnišského života, kde odříkavost a čistota vede nejen k mravní dokonalosti, nýbrž také k největším výkonům kulturního tvoření. Přece však
dovedou, posuzujíce křesťanský celibát kněží a mnichů, mluviti o zvrácenosti, nepřirozenosti a pod.
V kterémkoli řeckém dramatu lze viděti tento velmi zasmušilý pohled
na život. Nepřízeň bohů, kteří bezdůvodně stíhají nevinné lidi nejkrutějšími pohromami. Všemoc temného a záhadného Osudu, Nezbytnosti
(Ananké), které podléhají lidé i bozi. Život lidský plný útrap, kde štěstí
je vzácným květem. Hádanka záhrobního života, o kterém skeptický Rek
doby největšího kulturního rozvoje Hellady věděl nebo chtěl věděti méně
než Rek doby Homérovy. I když uznáme, že tragedie už svým celkovým
rázem musila zdůrazňovati temné stránky lidského bytí a že se i Řek doby
Perikleovy a Sokratovy dovedl hlaholně smát (jak dokazují zase třeba
komedie Aristofanovy), přece jen zůstává, že životní názor hellénský nebyl tak vlídný, prozářený sluncem, jak by tomu někteří chtěli.
Mluví-li se o antice, míní se tím obyčejně v prvé řadě, a to právem,
kultura řecká. Rím v podstatě jen přejímal a dotvářel její odkaz. Kde se
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římské myšlení projevilo originálněji, jde většinou o nauky praktické, jako
je právo. Metafysické hloubání zajímalo Římana hlavně jen tam, kde se
stýkalo s etikou. Jakmile filosofie pronikla více život vzdělaného římského občana, objevil se povětšině její vliv analytický, vedoucí k pochybování o uznaných hodnotách a k základnímu pesimistickému životnímu názoru. V době největšího vnějšího rozmachu římského impéria, za císařů,
vyvstávají filosofové odříkání, Seneca, Epiktet, konečně filosof na trůně
Marcus Aurelius. Je věru s užitkem čisti takové listy Senecovy, z nichž
výbor v znamenitém překladě a s pěkným úvodem byl nedávno znovu
vydán. Naučí nás věru snášeti bolest a utrpení, jichž život tolik přináší
každému člověku, ať žije kdekoli a kdykoli. Křesťanství nás ovšem přivedlo i nad tuto filosofii, jež za určitých podmínek dovoluje také sebevraždu. A l e i stoická filosofie v pojetí Senecově má s křesťanstvím mnohý styčný bod. Je to láska k bližnímu, je to představa Boha jako všudypřítomné bytosti, dobré a spravedlivé. Křesťanství ovšem hodnotí život
jinak než Seneca, ale i Seneca ukazuje, jak člověk jeho doby už nelpěl
pouze na pozemském životě a nehledal v něm jediný smysl svého bytí.
»Je třeba se povzbudit i obrnit k obojímu, i abychom život příliš nemilovali, i abychom jej neměli příliš v nenávisti.« »Život není ničím velikým.
Veliké jest čestně, moudře a statečně zemříti.«
Při bohatství i těch písemných památek antické kultury, které se
nám vůbec dochovaly, bylo by možno pokračovati do nekonečna v podobných citátech z řecké i římské literatury, jež by nám všechny dotvrdily pravdivost slov italského filosofa, že antický člověk znal dobře
vesmírnou bolest, a je největším omylem mluviti o jeho zcela slunném
a jasném životním názoru. Jenže chyběla mu opora, kterou má křesťan,
jenž sice ještě více než antický člověk si uvědomuje, že tento svět je »vallis lacrimarum«, ale jemuž je Božím příkazem a zásluhou pro ono lepší
bytí, probojovati se statečně tímto slzavým údolím. Křesťanství nemohlo
dojiti až k filosofii sebevraždy.
Jestliže lze tedy klidně popřít výrok o »slunné Helladě«, nelze na
druhé straně ovšem pokládati antický životní názor za zcela chmurný a
černě pesimistický. Nutno jen upustiti od některých klamných představ
o antice, aby se nám zjevil její pravý obraz, který pak už nebude v nějakém naprostém protikladu ke křesťanskému životnímu názoru. Lze snad
přičísti křesťanství, že rozbilo vnější formy antického života, že přispělo
k rozkladu největšího impéria, jež dosud poznaly dějiny. A l e vnitřně,
ideově nepřišlo na půdu zcela nepřipravenou. Kultura unavená rozumovou spekulací, která sama o sobě nemohla a nemůže dáti odpověď na
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nejhlubší otázky, jež hýbou lidským duchem, čekala s vyprahlým nitrem
na osvěžující slova Zjevení. Snad je vskutku nesprávno pokládati známou čtvrtou Vergiliovu Eklogu za jakousi prorockou vidinu Kristova
příchodu. A l e je jisto, že ten kulturně vyspělý řecký a římský svět cítil
mocnou, ať vědomou či nevědomou, touhu po nové pravdě, žízeň po
vodě, po které se nebude žízniti na věky.
Uvědomujíce si to všechno, rádi se budeme vždy vracet k spisům klasických autorů; oceníme jejich čestné úsilí o poznání pravého smyslu lidského života, jejich umění upraviti život podle výsledků, k nimž došli na
této cestě k poznání, jejich čistotu výrazu a jasnost myšlenky, jejich smysl
pro krásu v okolní přírodě, v lidském těle, v uměleckém díle. Nebudeme
zavrhovati antiku ve jménu křesťanství. Vždyť ostatně ani Církev tak nečinila a nečiní. Zůstávajíce poslušnými a věrnými syny této Církve, nezapomeneme nikdy, že dnešní evropský svět a vše, co je v něm dobrého
a velkého, vyrostly z učení Církve a odkazu antiky.

VARIA
„ C h o d í m p o té v l a s t i , s b í r á m

písně..."

»Chodím po té vlasti, sbírám písně,
nalézám vsak jenom úlomy;
tisícleté sklad ten pohromy
přitlumily korou věčné plísně...«
F. Sušil.
(František Sušil: Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými. 3. vydání,
nákladem Činu v Praze 1 9 4 1 ; 794 stran, s notovou sazbou a s četnými hlubotiskovými
přílohami, cena 290 K brož.)
Vzrušený zájem posledních let o lidovou tvorbu v Čechách a na Moravě nejen rozhojnil naše znalosti výtvarné a krojové stránky lidové kultury, nýbrž rozmnožil zvláště
také edice písňové. Vyšlo několik výborů z lidových písní spočívajících na základních
sběratelských pramenech, z nichž vydavatelé sestavovali nové soubory podle subjektivního nebo zvláštního výběrového hlediska (na př. výbor Seidlův, Plickův nebo Úlehlův).
N a druhé strane vyšlo několik souborů s ambicemi namnoze sběratelskými

(Poláčkovy

pěsničky Slováckého krúžku v Brně nebo Poláškovy a Kubešovy valašské pěsničky). Došlo však také k novému vydání dvou základních pokladnic lidové písně - českého souboru Erbenova a moravského Sušilova. Vydavatelé Sušilových Moravských písní, R. Smetana a B. Václavek, došli k tomuto vydání průpravou srovnávacího a heuristického studia
umělých písní společenských 19. století a písní kramářských, jichž dnešní »objev« souvisí
s probuzeným zájmem o básnickou tvorbu barokní. Sušil shromáždil ve své konečné
sbírce pod 840 nadpisy skorém na 2500 variantů, které vydavatelé s menšími evidentními
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a naléhavými opravami vydávají po třetí.

(Počítáme-li vsak, že vydání z roku

1835

a 1840 je vydání první, pak vydání sešitové 1 . — 8 . v l. 1853-1860 je vydáním druhým,
R. Smetanou zjištěné úplné, málo pozmenené a opakované vydání z r. 1860 je vydáním
třetím; pak je tu ještě nové vydání některých rozebraných sešitů druhého, sešitového
vydání (sešit I. - r. 1868, s. V . - 1869, s. V I . 1872, s. VII. - 1874). Bylo by tudíž
vydání Činu již vydáním pátým.
P. František Sušil, podnícen soudobým německým hnutím romantickým a přímo vyzván Fr. L. Čelakovským, sbíral lidové písně již od dvacátých let minulého století na
četných prázdninových cestách po celé Moravě a Slezsku až do roku 1867

(poslední

jeho prázdninová sběratelská cesta na Telecku - 31. května 1868 zemřel).
Písně třídil podobně jako Erben podle námětových hledisek: v posvátné, dějepravné, milostné, svatební, rodinné, při zaměstnání, vojenské, hospodské a společenské,
žertovné, alegorické, obřadné (hry, koledy a t. p.), posléze v dodatky, pak v novou
sbírku a některé písně moravských Chorvatů. Tedy nikoli podle zřetelů dialektických, což,
jak uvidíme, je pro dnešní hlediska důležité.
Přehled a způsob práce Sušilovy zaznamenal původně ve svém životopisném nástinu
Sušilově dodnes platném P. Vychodil (»František Sušil«, nákl. knihtiskárny Benediktinů
rajhradských, v Brně 1898). V tomto směru se o Vychodila opírají i dnešní vydavatelé.
Zajímavý sběratelský způsob Sušilův sledoval již P. Vychodil podle Sušilova pracovního
výtisku z roku 1835. Vychodil dokonce - podobně jako dnešní vydavatelé - otiskl faksimile stránky z tohoto výtisku. Výtisk měl Vychodil od zemského archiváře V . Brandla,
a v zemském archivu jej pak R. Smetana roku 1932 znovu nalezl.
Sušilův sběratelský postup zůstává správný i vzhledem k dnešnímu badání o lidové písni, neboť jiná pracovní methoda není ani myslitelná. Sušil se nepřidržoval tak důsledně dialektologických hledisk jako pozdější jeho velký pokračovatel František Bartoš.
Netřídil písně podle oblastí, nýbrž více mu záleželo na tom, aby srovnáváním tříbil znění zvláště slovní v závěrnou textaci (notace, jak si všimneme později, žádala si arciť
jiných hledisk). »Národní písně za dokonalý obraz podřečí sloužiti nemohou.« Jeho
hledisko třídící a tříbící - uvažme, jak velikou měl praxi sběratelskou - hledalo jedinou
tehdy možnou methodou lidopisnou svéráznost, kterou bylo lze ještě v té době zachytit
z celé řady složek kulturních, anthropologických, z kmenového a nářečového navazování, z chování vrozeného i dobou podmíněného. Slovní formulaci písně měl za výslednici znaků vyjadřujících úhrn. Konec konců lidová píseň jako jev vyplývá z lidopisné
typologie.
Naproti tomu u písní duchovních, jak noví vydavatelé Sušilovi R. Smetana a B. Václavek

ze své zkušenosti

prvek písní kramářských

správně vystihli, lze nejbezpečněji postihnouti

právě umělý

(t. i. tištěných barokních písní kostelních), takže duchovní

písně, jak zjišťují vydavatelé, »již prošly censurou ústní tradice lidové a byly jí přizpůsobeny, i když jejich jádro zůstalo umělé a barokní.«
Hudební stránka a notace lidové písně se ovšem dostala v poslední době do nové
problematiky. T é si vydavatelé také všimli, přidržujíce se však toliko sběratelství Sušilova. Jaký je hudební rozdíl mezi českou písní, tak jak je zaznamenána u Erbena, a
mezi písní moravskou, jak je u Sušila? R. Smetana cítí českou píseň v její metrické
formě stabilisovánu, protože spočívá na pravidelném metrickém řádění 2, 3 nebo 4
taktů, kdežto moravská píseň zpravidla nemá tohoto pravidelného členění, majíc proti
tomu chod spíše táhlý, nečleněný. Je tudíž intonace české písně tvrdá, zatím co moravská je volnější co do toniny.
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(Modulace se u české písně skorem nevyskytuje.)

V české písni proto nalézáme »pravidelné rytmické hodnoty, seskupené do dvou-, tří-,
čtyř-, šesti- a osmidobých taktů s jasným důrazem na těžké taktové doby«. Dále zjišťuje
Smetana souvislost jinou: »U české lidové písně jsme zjistili především zřetelnou podobu hudební formy s formami umělé hudby, zejména hudby nástrojové.« - »Česká
píseň podkládá hudebnímu materiálu kleslému z vrstvy umělé hudby do vrstvy lidové
text, inspirovaný buď jakoukoli mimohudební příležitostí, anebo prostou potřebou vyplniti nápěv slovesným obsahem a uzpůsobiti jej k zpěvu.«
Otázku o rozdílu české a moravské písně nalezneme již u Janáčka a u Zicha. Soud
Janáčkův, že píseň je v podstatě rytmisovaná řeč, zůstává stále nejzávažnější. Je zvláštní,
že to bylo řečeno Janáčkem, jehož hudební genius je tak »neslovní«, t. j. nelogický,
zato tak výbušný, že rytmus je nutno hledat někde jinde než v pravidelných ztrnulých
taktech, na něž je ucho dnešního člověka přímo uzpůsobeno. S Janáčkovou theorií, že
»by píseň vznikla z nápěvků mluvy«, nesouhlasí sběratel slováckých písní a interpret
jejich »dnešního životopisu«, biolog Vladimír Ulehla, i když vlastně přichází s theorií
podobnou, kterou bude třeba také přibrati na pomoc při řešení problematiky

lidové

písně. Ulehlovi (v loňském výběru padesáti moravských písní) je stejně jako kroj i píseň
projevem funkcionálním, který je vázán na úkon a čas. Ráno se začíná písní - jinou
u chlapce, jinou u děvčete, jinou podle věku - a tak jsou písně pracovní (žňové, pastevecké a j.), večerní milostné, snové, baladické a j. (jak je vlastně opět už máme v rozdělení Sušilově). Arciť písně, o něž jde Úlehlovi, jsou především písně slovácké, pak
valašské, jež řadí k písním východního typu. Podle Úlehly však ducha této písně pochopí jen ten, kdo se jim zvláštním hospodařením s dechem naučí v chůzi, »když již
nemáte příležitost zpívat je za jízdy na koni«, jak výslovně říká Ulehla. »Kolébka písňového rytmu našich táhlých písní východního typu ležela - kdysi dávno - v nekonečně
dlouhém pohybovém toku pomalu táhnoucí jízdy.« Podle tohoto výkladu ovšem pak
v reprodukci nelze dělit píseň (dech!) na slabiky, nýbrž na fráze, zpívat »jedním dechem táhle, ba splývavě«.
T u se ovšem záznamy Sušilovy Úlehlovi nezdají. ».Byly zapsány nesprávně hudebníkem, myslícím v pravidlech hudby umělé, a byly v pravém slova smyslu vtěsnány do
tvrdého límce - do panského metra.«
Přes to však, zdá se, tak jednoduché to ani u Sušilova kritika a kritiky není. Úlehlova theorie přiřaďuje zvláště slováckou píseň do ostické oblasti, původ písně vidí v jakémsi nomádském puzení k zpěvnému vyjadřování pocitů. Ovšemže je to v řeči, jež je
u slovácké písně - na rozdíl od České - ve volnějším poměru k měkké, táhlé melodii
i k rytmu pudovému, který se poddává náladě a zrychluje se či se táhne nikoli jakousi
časomírou jako v písni české: je to ta rytmisovaná řeč - a rozdíl je v temperamentu.
Píseň »Mám já kosu, kosenku« v takové kadenci slov a přízvuku nedovedlo by české
ucho pochopit. Melodii i přízvučnost by přizpůsobilo, kdyby jí naslouchalo, českému
jazyku jinak (asi přízvučnost: »já mám kosu, kosenku«, odezírajíc od rytmu).
Rytmus jízdy na koni, třebas lehký cval (přidržíme-li se představy Úlehlovy, je
synkopický a synkopa není mechanický, netvárný rytmus), je takto vzdálen klasicisujícího,
petrifikovaného rytmu písně české. České písně také ve většině vznikaly opačným pochodem (jak zjišťuje Smetana u Erbenova výkladu písně »Červená růžičko«):

»Text

se vkládá do melodie, pokleslé z vrstvy umělé do lidové.« (Smetana.)
Zde jde o otázku stáří lidové písně. Slovácká píseň není barokní. N a vznik české
písně se vztahuje theorie Helfertova o barokním vzniku lidové písně odvozené z umělé
hudby. Jihomoravská píseň je totiž původu prastarého, daleko staršího, než je doba
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barokní.

(Totéž, co lze ovšem zjistiti u krojů.)

Zjišťování písní podle tanců vede

k stejným hypothesám. Mečový tanec nebo danaj, odpovídající slovácké písni, jejímu
rytmu, jejímu stupňování i povolování, je daleko starší tanec nežli mechanické, ztrnulé
tance barokní, bez účastenství tanečníkova temperamentu. A tyto odvozené gavotty a menuetty jsou pak české tance.
Hranici oblastí, v nichž převládá rytmus uzákonený a rytmus volný, nebo v Janáčkově smyslu rytmus mluvy, recitativní, nelze přesně rozlišit. Zdá se, že písně slezské
(srovnej sbírku H. Salichové), horácké a částečně hanácké (zde je vidět, jak byla na
místě Sušilova opatrnost k dialektickým hranicím) mají rytmickou strukturu bližší písni
české.
Vedle těchto

rytmických, nápěvkových, choreografických, barokních a metrických

theorií nelze nedbati ani toho, jak je píseň vyjadřována instrumentálně. Jinak se vytváří píseň při dudech, jinak při hudcích, jinak při plechu. Tato nástrojová theorie by
nám vyložila i leccos ze současného úpadku písňového.
V závěru, v němž se dotkl i otázky rozdílu písně české a moravské (otázka lidové
písně není otázkou samou o sobě), se R. Smetanovi podařilo zároveň obhájit sběratelské
zásady Sušilovy i jeho písňové dílo, jež v podstatě předložili po tolika letech skorem neměněné. Snad právě pro ráz moravské písně lidové byla práce Sušilova v mnohém směru
obtížnější, nežli byla Erbenova při záznamech písní českých.

]an

Hertl

K N I H Y A UMĚNÍ
Z nové
(R. Habřina, Věnec z klokočí.

prózy

Vraha, M. Stejskal 1941. Edice Česká Literární

Mo-

rava sv. 1. - ]. Mařánek, Romance o Závišovi. Praha, Družstevní práce 1941. - ]. Spáčil,
Světla večerní oblohy. Brno, Moravské kolo spisovatelů
Povídkový

triptych Rajmunda

Habřiny,

Věnec

1941.)

z klokočí,

není nikterak

knihou,

která by námi dovedla otřást, která by nám otevřela nové perspektivy, nebo - jak praví
stará fráze - rozezvučela nové struny v našem nitru. A není konečně právě toto příčinou,
proč milujeme a vyhledáváme umění?
Jan Sokol z Lamberka, Opuštěný, Zvoník u svatého Petra - to jsou tři povídky této
knihy. Všechny nás nechávají chladnými a nedovedou upoutat náš zájem. Není také divu.
Habřina si zvykl nanášet barvy příliš silně. Tak silně, že nás z toho po pěti minutách
nutně musí rozbolet hlava: »A Janina otevřená rána je ještě krvavější a hlubší, zařezává
se až do morku kosti, ke kořenu bytosti, že si ve své bezmocnosti přeje necítit, nežít,
nebýt.« (22). Takhle vznikají barvotisky, nikoliv umění. A k tomu ke všemu pracuje
se tu s prázdnými slovy, s konvenčními frázemi, se slovy, která neustálou nadsázkou
a neustálým znásilňováním dávno ztratila příchuť, dosah a vůni původní:» Proklála

ji

v tom okamžiku taková vlna odporu a nenávisti, že by ho byla zabila.« U svatého Mikuláše se to ovšem musí hemžit jako v mraveništi, sen se musí zařezávat do živého těla
myšlení, kanovník Piatejs, který přijde vyjednávat k Žerotínovi, musí nezbytně mít - jako
každý kanovník u mizerného spisovatele - »oči maličké, odporně v tuku zarostlé, které
bodají jako ostří jehel«... A loupeživý rytíř Sokol z Lamberka má podle všech pravidel
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zlověstnou rýhu na čele, záchvaty zuřivosti, místo rukou odporná chlupatá chapadla, hlavu
psí, místo rtů jizvy hříšného zneuctění, místo očí plameny úlisné vášně a jindy v očích
zlověstný plamen; propaluje se jimi do Šera a vysílá krátké blesky - zkrátka nestvůra,
již bychom nechtěli potkat někde v samotě. V ledovém strachu se tu jektá zuby. A tak
to jde dál a dál. Rajmund Habřina jde rozhodně po cestě, která nevede k vítězství aspoň k vítězství uměleckému jistě ne.
Romance

o Závišovi

jest knihou neobyčejně slabou a netalentovanou, což snad

překvapuje, poněvadž její autor, Jiří Mařánek,

dosáhl svým románem »Barbar

Vok«

jisté popularity, ani nemluvě o ceně Akademie.
Doba Otakara II., poručníka Otty, a konečně Václava II., ve které se román dějstvuje, jest nepochybně velmi zajímavá. N e nadarmo přitahovala básníky od Grillparzera po
Hilberta. Jest však také dobou mnohých, velmi zamotaných problémů, jež básnicky rozluštit a zvládnout jest úkolem velmi těžkým. Nestačil na ně zcela ani Hilbert, a tím
méně je zvládl Mařánek.
Pohleďme jen na jeho figury. Především jest tu Záviš z Falkenštejna. Postava zcela
nepromyšlená, básnicky nepochopená, papírová kostra, již se básníkovu umu nepodařilo
ani zcela obalit masem. Ctěte na příklad, jak Záviš vytýká biskupovi, že se dovolává
pomoci Rudolfovy. Jak

nevzpomenout,

že

se předtím

sám opíral

o Rudolfa

proti

Otakarovi? Řeknete: macchiavelistický politik. A l e jak potom může mluvit o vrozené
své rytířskosti, ba o povaze královské? Jak o ní vůbec může mluvit ten, jenž klame mladičkého Václava, zrazuje všechny a vraždí nevinné mnichy, jenž se stává milencem královniným jen proto, aby dosáhl svých cílů politických? Neboť Záviš v pojetí Mařánkově
Kunhutu nemiluje; lépe řečeno, miluje ji jen jako nástroj k dosažení svého cíle. Proto
při její smrti pronáší slova: »Ovšem - krutá rána: královská manželka byla nejbezpečnějším spojem s minulostí slavných králů.« Při tom však myslí již na nové možnosti
a uvažuje, nebylo-li snad dobře, že Kunhuta zemřela. Jest snad toto znakem rytířskosti?
Jaké cíle má však Záviš? Předně dosažení moci a také prý boj proti Habsburkům. Marně
se však tážeme, proč tedy nejdřív Habsburky posílil svou zradou na Otakarovi. Mařánek
nám odpověď zůstává dlužen.
Podívejme se na Kunhutu: miluje, jak se zdá, Otakara i svého syna Václava, nenávidí Záviše, setká se s ním však jednou a za půl hodiny mu padá do náručí a zrazuje
svého manžela i syna. Netvrdíme, že by to nebylo možné, netvrdíme, že taková žena
nemůže existovat, tvrdíme však, že tak, jak to pojal a vylíčil Mařánek, je to nesmysl
a absurdnost.
Nebo Rudolf - jak nepravděpodobně a naivně prozrazuje své plány druhým! N a
několika místech se pokusil Mařánek vylíčit dobu, zachytit její atmosféru. Dopadlo to
však neslavně. Občasné staročeské vsuvky působí rušivě. Jakápak atmosféra doby v románě, kde - a za vlády Přemysla Otakara II. - »pod opětovnými údery houfnice

se

s rachotem řítilo bílé zdivo«?
A ť se obrátíš kamkoliv, všude nacházíš svědectví, že Mařánek lidi nezná a že jim
nerozumí - on, spisovatel. Nebo mohl by je jinak nechat mluvit těmito slovy: »A ulici,
významný hlas ulice jen já jsem vždy dovedl přimět, aby klnul, nebo jásal v pravý čas«...?
Mařánek připojil k románu svou poznámku, v níž upozornil na to, že dostal cenu
Akademie a že se držel historické pravdy - poznámku zcela zbytečnou. T o je přece povinností každého autora historického románu. Nám ovšem již nepřísluší zkoumat, pokud tuto
povinnost splnil.
Jindřichu Spáčilovi

byl dán tichý, žensky měkký, k lyrice tíhnoucí hlas. T o potvr-
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zují i jeho Svetla večerní oblohy.

Dovede se s jemným porozuměním zaposlouchat do

tepu srdce lidí smutných, zklamaných; selže však všude tam, kde má sledovat rušnější
dění. (Proto tak trapně dopadla školní scéna v první povídce.)
Vyšel z žalu, opuštěnosti, z bolestného pocitu neporozumění a nechápavosti jedněch
ke druhým, z přesvědčení o nesplnitelnosti touhy; pojal život jako toužení po lásce toužení, jež bude často nesplněno, ale Šel a jde zde za překlenutím, za zmelodisováním
všeho disharmonického a rušivého. Po té stránce jest charakteristická jeho první povídka
»Světla večerní oblohy«, kde nehezká dívka krásného, melodického hlasu najde uklidnění
a Štěstí. A pak ještě »Cesta za hvězdou«, v níž dva bezdětní manželé žijí neradostným
-životem, životem bez smyslu, životem bez radosti, až nakonec najdou »svou hvězdu« darují svůj majetek na dobročinné účely. T o jsou ovšem jen náznaky a tuchy cesty,
po které se snad bude brát další Spáčilův vývoj. A l e právě v povídce posledně citované
se objevuje jisté nebezpečí - jakási moralistická tendence, která Činí povídku nedokrevnou. Další vývoj Spáčilův jest odvislý od toho, jak se mu naznačené překlenutí podaří.
Překlenout ovšem nesmí znamenat pohrdavé mávnutí rukou, nesmí znamenati přejít,
zneuznat, udusit, bagatelisovat. U Spáčila jest nebezpečí z toho všeho plynoucí tím větší,
čím větší jest jeho sklon k šabloně a schématu, sentimentalitě a frázi. Měl by si uvědomit,
že jeho největší síla jest tam, kde líčí děti nebo poloděti - roztoužené a očekávající,
lačné a udivené. »Jsem podzim, říkala si tiše a stoupala po špičkách vzhůru.« T o je
pěkně pověděno. Jsou vsak ty děti často

zklamány ve svém očekávání a končívají

nešťastně - bohužel příliš často. Mně se aspoň zdá příliš odvážné, dojde-li na 145 stranách
ke třem sebevraždám, dvěma vraždám, jednomu pokusu o vraždu a k jednomu zešílení.
Pavel

Štěpánek

R o m a n c e o lásce a m o u d r o s t i
Carl Tinhofer: Chudých lidí požehnání. Přel. Jitka Fučíková. V

Praze, Vilímek

1941.
Fabule Tinhoferova románu je podkladem pro silnou, životnou ideu. Okouzluje zde
naprostá nepřítomnost sentimentality a banálních, hrubých zásahů. To, že dcera krejčího
a chalupníka, malého sice, ale spořádaného člověka, který je »krejčím s takovou umíněností, jako je jabloň jabloní« (str. 28), se provdala za vagabunda, že pracovali spolu
skoro jako dva nádeníci, měli děti, přeli se o víru, o přednostní právo a mnoho jiných
věcí, ba i to, že tulácké choutky se zmocňovaly muže a táhly ho čas od času z domu,
a nakonec přibližné vyrovnání názorů - to vše je velmi prosté a všední. Básnického půvabu a pravdivosti dosahují právě jednotlivá zrcadla tohoto pestrého bludiště.
Jan, vandrák, se zastaví v domku krejčího Gfaberera. Hledá práci, a snad ji ani
nehledá, a zatím co krejčí, jeho žena a dcera jsou v rozpacích, neboť sami mají sotva
co jíst, řekne tulák tiše a s úsměvem: »Ach, chtěl bych tu s vámi zůstat třeba i na věky.«
(Str. 6.) Odejde, avšak Barbora ho potkává každou chvíli. A bezpochyby proto k němu
pocítí lásku, že je tak ubohý, bezradný, připadá si stále trapně a vůbec se v sobě nevyzná. (»... on zachází sám se sebou tak nemilosrdně jako sedlák se svými dřeváky.«
Str. 11.) A při tom stále o sobě lže a vyhýbá se lidem, a nechce patrně pracovat, dokud nebude mít v hlavě všechno urovnáno. Ale i přes to je to muž, a nejen rozpolcený
snílek, je to muž, který kdykoli v sobě nalezne dosti vzpoury proti světským řádům.
Jejich dialogy jsou vlastně jen nápovědí skryté sympatie, i ve všech rozporech,
a proto jsou tak svěží a roztomilé. Zhloubi nitra, krášlena tichem a smířením, vyvažuje
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matka Barborina, sladce důstojná jménem - Johanka, svá slova pokoje, a každé zní jako
žehnání. Je to víc než pohoda, je to neznatelné, a proto i nad jiné vzácné duchovní
obcování, které váže tyto tri lidi a krejčího, otce rodiny, snad jako stvořeného k patronství všech ctihodných blázínků.
Jan se vnitřně stále více narovnává, a Barbora shledává posléze, že ji v něčem
přerostl. Nemůže mu to hned odpustit, protože si připadá jako matka, která vypiplala
synka zuboženého dlouhou a těžkou nemocí. Existuje v ní stále konflikt mezi tímto
zpola uvedomelým citem mateřským a mezi láskou a pýchou na toho velikána, který je
tak nesmělý a tak záhadný, ale přes to se jí podřídil. Jeho obrácení na víru je vylíčeno
zcela jednoduše. Jan odejde jednoho dne na prosebné procesí, a tím se v něm dovršuje
vyproštění z onoho zmatku, který ho po celý život trápil. Je to skutečně tak, že »v nesčetných lidských srdcích se láska proměňuje v životní sílu, která pomáhá vytrvat a zvítězit. Není to zázrak, nýbrž přirozený, zdravý postup, růst, zrání...« (Str. 233.)
Zápas o převahu životního pocitu mezi mužem, tulákem od věků a bez hranic, znajícím vysoké obzory a daleká zaposlouchání, mužem věčně roztěkaným, a mezi ženou,
která udržuje rod a sílí všechny životy kolem sebe - tento zápas je tu podán s mimořádnou plastičností a vroucností, způsobem vedeným přímo z nitra, slohem zpěvným,
nadneseným, ale důsledně zvládnutým. Je přímo podivuhodné, jak stejnoměrně - na povrchu - plyne hladina tohoto vyprávění, jako sevřená, proudná řeka, a všechny ty nesčetné drobné víry a skaliska lidského života se vynořují jen letmo na povrch. Atmosféra
románu tím získává neobyčejně na průzračnosti a Čistotě epické, aniž jsou porušeny
principy motivů, řešených ryzími, intuitivními závěry tak přesně, že dílo by sneslo i křehké označení »romance«.

Vladimír

Dobrý

Pražák

svět

Bernt von Heiseler: Dobrý svět. Přel. Frant. a Otilie Pastorovi. V Praze, Vyšehrad
1941. Z domova a světa, sv. 5.; řídí A . Skoumal a B. Slavík.
Heiselerovým románem »Dobrý svět« je k nám uveden příběh z tyrolského prostředí
a malebné, realisticky přesné vylíčení života ve svérázné krajině. Hrdina Tomáš vyrůstá
jako schovanec ve vážné a těžce pracující rodině Lechnerů, kde jeho charakter se upevňuje prací a prohloubí se láskou k Cilce, dceři hospodářově. Soucit k dívce ze sousedství,
snad jen podvědomý,

změní se v lehkomyslnou vášeň svůdce, a odtud nastává jeho

očistné bloudění. Je nucen pokračovat a tajit svou lásku k Cilce, pracuje pro Lízu na
jejich statku a účastní se tím jejího ponurého života, v prostředí hrubosti a špinavé omezenosti, která je v ostrém rozporu s jeho dosavadním životem. Zmužnělý a vystřízlivělý,
vrací se přece v myšlenkách s pocitem marného stesku k půvabnému období chlapectví
a dospívání.
Román je omezen na úzké dějiště, ale rozlehlý v množství figur, které jsou podrobně
charakterisovány a tím je dovršena plnost fabule a vyrovnaný postup řetězového rozvoje
kapitol. Rámcem je kronika života nejprostšího, se všemi detaily místních horalských obyčejů. Vyprávění je psychologicky jemné a přesvědčivé, ať je to líčení Tomášových rozpaků a trapných chvil, či pozorné podání života třeba takové Anny Lechnerové, trpké
a přímé povahy, vzácné duševní silou; služka Marie, která chce být nazývána »Maria«
a lituje dlouhých let, jež mohla ztrávit v klášteře, je hašteřivá a neochvějná i přívětivá,
tak všechno pohromadě stejně přirozeně jako slunce svítí a vítr vane, je trpělivá, neúnav-

Řád VII. 40.
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ná a potřeštěná, vážná a prchlivá, »zlostná světice« z lidu, je to pravá obdoba Jouhandeauovy pasačky Nány. Panímáma Lechnerová je pravzor dobré, rozvážné ženy; i její
klidný, těžkopádný muž je typickým horalem, ona vsak oblažuje a možno říci, omilostňuje, uvádí do stavu pokání a víry, všechno své okolí, mírní Annu planoucí pro spravedlnost, chrání svým příkladem rozpory zmítaného Tomáše, ovládá v dobrém smyslu i pevnou, sebejistou Cilku. Vůči novým zjevům staví se plna uvážené pokory a moudrosti,
zkoumá je celou svou přirozeností, důvěřuje zároveň v posilu Boží. Celá rodina Lechnerová dává se více či méně ovlivnit bouřlivým duchem Lukeše Wörlachera, bezohledného
smělce, člověka se širokým svědomím; jen matka bdí a zachovává svůj odstup, při neporušené vlídnosti, a její skryté mínění se potvrdí. Ubohý Fenerant, plachý, nedodělaný
»prosťáček Boží«, hrál tu úlohu využitého

slabocha, člověka

nepostrádajícího

touhy

a snění, ale bez síly a bez vášně.
Nejvýraznější postavou je ovsem Tomáš, který nejvíce chybuje, ale postupuje každou
chybou k vyrovnanosti a povahové zralosti. T o je zkušební kámen Heiselerova realistického pojetí. Hrdina, který by nebyl učedníkem života, s charakteristickými slabostmi, byl by
romantickou fikcí, a především, nestal by se - slavnostně pojato - bojovníkem pro Kristův
řád na zemi, tím, který bude povýšen, prostým a spravedlivým člověkem, jakým se stává
ve svém vyvrcholení. Úžasná životnost této postavy ukazuje se na specifickém průměru
charakteru, který není ani příliš sensitivní, ani tvrdý, náruživostí pokřivený nebo zatížený vrozenou mravní vadou, jak zatěžují své figury naturalisté, a přece je tak dojímavé
lidský a životný. Autor se nedal zlákat k žádnému experimentu, a to je značnou předností, i když jen negativní. Mezi klady vyprávění patří neobyčejně syté povahové kresby
a několik šťastných lyrických vložek, jako je snění Tomášovo na salaši a jeho živé sny,
nebo polo halucinační vidění Mariino při návštěvě města a nešťastná jízda zpět, snad
nejbásničtější kapitola z celé knihy, která při tom nevystupuje z rámce, a je psána tak
sugestivně a s umírněností tak pozoruhodnou.
Slovník Heiselerův je lyrický jak čistotou a prohloubeností výrazu, působivého a průzračného, tak rozvážně naneseným koloritem nářečí a venkovské mluvy vůbec. Něžná,
místy žertovná prostota jazyka zní stejně u sedláka, cikána i faráře, u každého však neméně osobitá jako líbezná. Zároveň dovedl autor scelit i slovní techniku popisu a dialogu
tak, že plyne mohutně a nerušeně. Naivnost tak čistá a jasná je úkaz sám o sobě, básnický
čin a zásluha.

Vladimír

Pražák

nezraje na slunci. Z italštiny přeložila Nina Tučková.

Vydal

Italský román
Milly Dandolo:

Život

mateřství

K . Voleský, 1941, stran 207.
Nejen sociální tendencí svého románu »Život

nezraje na slunci«

(É

caduta una

donna), nýbrž i fragmentárni formou jednotlivých kapitol a slohovou prostotou, jejíž
lyričnost záleží v podstatě v tichu osamění, obklopujícím průzračně osoby a věci, upomíná lyrická i výpravná básnířka Milly Dandolo na slavný svéživotopisný román Ady
Negri »Stella mattutina«. Jenže svěží, orosené vzpomínky epicko-lyrické konfese malé
Dinin jsou zde promítnuty v oblast mužsky tvrdého a náznakového realismu v historii
svobodné matky Diny, jež se vzdává životního pohodlí, aby Šla za tajemným hlasem
svého srdce do velkého města a v strádání žila pro svého syna Feliceho. Jen jednou
opouští ve chvíli slabosti své dítě, ale vrací se pro ně kajícně, nalézajíc tragickou smrt
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při pouliční srážce. V druhé části románu, zabarvené mystickým symbolismem, bdí zduchovnelá nesmrtelná Dina nad blouděním svého strádajícího syna až ke konečnému vykoupení. Právě v tomto visionářském odstínu prastarého námětu, zpracovaného ostatně
několikrát i autorkou samou, tkví novost této knihy, jež především pro svou oslavu mateřské lásky byla poctěna třemi literárními cenami.

Dopisy dvou
Listy úcty a přátelství.

jb

dějepisců

Vzájemná korespondence Jaroslava Golla a Josefa Pekaře.

Vydal Josef Klik. Předmluvu napsal Josef Šusta. V Praze 1941. Vydává nakladatelství
Vyšehrad. České letopisy, svazek I.
Široká obec přátel Pekařova díla uvítá tuto edici, neboť poskytuje řídkou možnost
zamysliti se nad citovým i myšlenkovým životem obou historiků, značně rozdílného rázu
osobního i vědeckého.
Šustova předmluva, která je samostatnou dušezkumnou studií, předvádí tyto charakteristické rozdíly pronikavým a současně taktním způsobem a poslouží znamenitě čtenáři
v orientaci, než se zahloubá do studia korespondence. N a pouhých

devíti

stránkách

shrnul Šusta hlavní výtěžky z korespondence, jichž nesmí zanedbat budoucí životopisec
Pekařův a Gollův.
Celkem lze říci, že publikací získávají oba historikové, tak totiž, že ony rysy, které
jsme u nich považovali za charakteristické, vystupují zde výrazněji a že nám oba ještě
více přiblížily. Není zde zajisté nějakých překvapení, tím méně sensací - a přirozeně nebylo jich možno ani čekat u mužů, jejichž dílo bylo zároveň i dosti zřetelným výrazem
jejich osobností. Tuto nesensačnost mám tedy na mysli, pravím-li nahoře, že oba historikové edicí tou získávají, neboť dotvrzuje, že jsme se v nich nemýlili a že oba byli vyhraněnými osobnostmi, které právem zaujaly ono významné postavení v naší vědě i v národní společnosti.
Jinak ovšem četba těchto dopisů jest velmi zajímavá a zároveň poučná. Právem
zdůrazňuje Šusta, jak u Pekaře i Golla se plně osvědčilo staré rčení, že sloh prozrazuje
člověka, a rozbor Šustův, který bylo by zde reprodukovati celý, ukazuje, co možno vytěžit i z několika pouhých vět a náznaků.
Nejpozoruhodnějším momentem z celé korespondence jest ono napětí v takřka
otcovském poměru Gollově k Pekařovi a jeho konečné vyřešení. Goll, muž vyspělých
tradic

kultury

měšťanské,

obsáhle

vzdělaný

a poněkud

estetický

labužník

ve

vědě

a v umění, vždy však s význačným smyslem pro povinnost i v drobných, formálních
věcech obecného života, hledí od počátku nabýti vlivu nad mladým bouřlivákem selského
původu - jehož neobyčejné nadání poznal ihned - aby si ho přizpůsobil k svému obrazu. Byl přitahován svěží a bezprostřední osobností mladého badatele, který zase lne
k němu s rušnou srdečností, děkuje mu oddaně za všechna dobrodiní jako svému učiteli
a otcovskému příteli, ale zůstává svým a Goll po delším zápasu, nikoliv bez trpkých
chvil pro oba, posléze skládá zbraň. Tato resignace byla však brzo vyvážena poznáním,
že v Pekařovi vyrůstá svérázná postava vědecká, která se jaksi samozřejmě tyčí vedle
svého učitele a razí si cestu vpřed, naslouchajíc pouze svému historickému »daimoniu«
bez ohledu na osoby a vžitá mínění. A tu zase přichází doba, kdy se situace obrací:
stárnoucí Goll hledá psychologickou oporu u svého bývalého žáka. Pekař zajisté vytrvá
při něm po pravdě rytířsky - »věrně a stále«. Jest mnoho dojímavého v tomto poměru
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obou našich mistrů historického myšlení a již to opravňovalo vydání jejich korespondence.
Také pro dějiny České historiografie lze v ní nalézti rozličnou látku - že tam není
leccos, co bychom čekali, osvětluje se zvláštní povahou jejich dopisování, o čemž také
píše Šusta ve své předmluvě. Nejcennější po té stránce jsou snad listy, které vyměňovali mezi sebou, když Pekař začal psáti studii o Kristiánově legendě. V nich se zračí
rozdílný vědecký temperament obou učenců: dravě intuitivní postup synthetika Pekaře
a obzíravý klid subtilního kritika Golla. Zdá se, že Goll, který měl jinak naprostou
důvěru v »historický čich« Pekařův, nedopracoval se v otázce pravosti Kristiánovy určité
představy a že mu něco stále vadilo, aby se bez výhrady a otevřeně postavil na stranu
Pekařovu.
Bohaté poznámky Klikový usnadňují informaci o věcech a osobách, v korespondenci
vzpomínaných.

Rudolf

Holinka

Nové české drama, které bylo uvedeno na scénu činohrou Nár. divadla,

Dalibora

Slibný nástup

dramatika

C. Faltise hra Veronika, stojí za povšimnutí nejen proto, že jde o drama mladého autora,
nýbrž i pro značně odvážné uchopení látky, jinak ne nové, a její originální zpracování.
Děj hry vyvolává mnoho pochyb o vážnosti práce, a přece jevištní provedení dosahuje
silného účinu, o který se dělí nejen herecká reprodukce, nýbrž i dramatické kvality díla.
N a první pohled ožívá jánošíkovská romantika v příběhu zločince, pronásledovaného četníky a zachráněného obětavou a milující dívkou, kterou si lupič Janek cele
získal, když hrál Krista v pašijových hrách za onemocnělého představitele role. Dostal
se k tomu čirou náhodou, jako když Štvané zvíře vběhne do osady lidí a v pudu sebezáchovy se uchopí příležitosti jeho vlastnímu světu zcela odlehlé. A Janek je bouřlivák,
nezkrotný, milující volnost neobmezovanou ani světem, ale ani Bohem a jeho zákony.
T u drama, které odtud vyrůstá, přestává být janošíkovské, a stává se spíše hilbertovským.
Soustřeďuje se na boj mezi zbojnickou bezbožnou nevázaností Jankovou a pokornou,
obětavou láskou Veroniky, jež je typem dívky nábožensky zanícené. Boj končí vítězstvím
Veroniky a jejího světa, jemuž se Janek poddává krátce před svou smrtí z rukou světské
spravedlnosti. Čistá láska zbožné dívky a plod této lásky, který ona nosí pod srdcem,
přemohou zlé sklony v duši Jankově, že lituje svých zlých činů a odhodlává se začít
nový život. N a jeho prahu zastihuje ho smrt.
Přiznejme si upřímně, že jak námět, tak jeho rozvedení

nevzbuzují příliš důvěry.

Jde o věci příliš složité a příliš delikátní, než aby je bylo lze rozvíjet a sledovat v ději
dost násilně a hrubě střiženém, výraznými, až křiklavými barvami podmalovaném a - co
je nejožehavějšího - připnutém celým úvodním obrazem na pašije o Kristově umučení,
které doznívá spodním tónem v celé ostatní hře. Nejen ozvukem prvního úhozu, ale
i záměrnými vsuvkami v textu. Násilnictví ústřední postavy jako by přešlo do žil autora,
který se nerozpakuje užít i drastických prostředků, jen aby zvýšil dramatickou efektnost
scény, a kupit je jeden na druhý k zesílení účinu. Dějová pravděpodobnost a psychologická plynulost postav jsou mu veličinami podružnými, kterými se nechce zatěžovat na
cestě za dramatickou účinností a ideovou přesvědčivostí své hry. A to je to, co zachraňuje všecky uvedené i jiné podružnější kazy dramatu: přímá, bezprostřední dramatičnost,
s níž vidí a staví autor své postavy a děje, dramatičnost, vzdálená vší literárnosti a té
ideologické přítěže, která je plodem meditujícího rozumu a moralistně usměrněné vůle.
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Dramatičnost krve, abych tak řekl, pulsující ještě bouřlivé a neukázněně, ale horké a živé
krve tohoto světa. N e nadarmo postavil autor I. obraz na pašijích, silně připomínajících
staré lidové hry: i v ostatních zůstává naplněn týmž duchem neostýchavé přímočarosti,
místy naivní, místy přestřelující, ale vždy odvážně kráčející za vytčeným cílem a projevující se jen a jen divadelně. Dramatičnost není jen ve stavbě a slovním doprovodu
děje; je i v ovzduší, které naplňuje hru. Z a příklad toho může nejlépe sloužit III.
dějství hutně prosycené dramatickým napětím i tam, kde řeč je jakoby o ničem. Naproti
tomu obraz IV., ve kterém autor chce se ve snaze o zdůvodnění duševního obratu Jankova přiblížit formě dramatu psychologického a naplňuje ho moralistními úvahami o lidskosti a novém životě, ztrácí nápadně rychle na účinnosti a přesvědčivosti. T o neznamená
ovšem, že by autor musil nebo měl ustrnouti na formě jemu blízké a hovějící - je třeba
zabírati do Šíře v dramatu i do hloubky - ale jde o to, ukázati na slabé stránky v díle
autora, o kterém se odvažuji tvrditi, že je velmi nadějným zjevem mezi českými dramatiky.
Není naším úkolem rozepisovati se o provedení, jestliže si nemůžeme soustavně
všímati práce našich divadel. Přece však bylo by neúplné, kdybychom přešli mlčením vysokou úroveň představení, která jistě má nemalý podíl na úspěšném díle mladého dramatika. Režie Frejkova volila a našla velmi citlivě správné pojetí hry mezi mírně archaisující a stylisující formou hry lidové a krevnatou hutností hereckého projevu směřujícího
k zachycení baladické atmosféry výrazem poněkud nadneseným, aniž se upadlo do dutého pathosu (sem zapadal někdy - zvláště na počátku - způsob hry sl. Fabiánové v roli
Veroniky, odhmotňující místy postavu do visionářské zanícenosti málo lidské a tedy
i nepřesvědčivé). Vtipně se pracovalo se světlem a scény komparsové byly zvládnuty
k vrcholné účinnosti. Nebylo samoúčelných hříček, prostota a střídmost architektonicky
učleněná dala vyrůst mocnému sklenutí hry v ucelenou a působivou stavbu.
A druhý, kdo vysoko zdvihl a držel úroveň představení, byl herecký výkon

Zd.

Štěpánka v roli zbojníka Janka. O d prvního objevení ovládal sugestivně scénu. S neomylnou jistotou rozlišil vnějškovost hry v roli Krista, aniž upadl v trapné parodování,
od své rovněž spise z vnějška narostlé tvrdosti zbojnické k milované dívce, aby se rozezpíval v hymnický chvalozpěv chlapské síly. Jestliže mu nevyzněly zcela přesvědčivě ty
partie role v závěru, kdy se přerozuje v nového měkčího člověka, dá se to vysvětliti
zmíněnou už slabostí textového podkladu hry. Jeho pohyb, gesto i mimika jsou úsporné
a nanejvýš účelné, takže máte dojem, že tak a nijak jinak nelze v dané situaci se projevit a při tom zůstává vzdálen každé schematičnosti hereckého projevu. A v tom je
herecké mistrovství: typisovat postavu hry, a přece jí dát znaky individuálně vyhraněného
charakteru.
Malíři Trnkovi

se nejlépe podařila scéna salaše: prostorná, pustá a těžká jako hora,

pod níž ležela. Druhé dvě scény byly prostě účelové bez vyššího dramatického účinu.
A l e dekorativní rámec, do něhož scéna byla zasazena, stíral baladickou vážnost scény
i hry. Tento spíše vnějškový ohled na lidový (ve smyslu folkloristickém) ráz hry, daný
snad I. obrazem, stál v protikladu k vlastnímu duchu dramatu.

lp
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POZNÁMKY
N a d k n í ž k a m i pro děti
Přečetl jsem hrst knížek pro děti, s nimiž si nakladatelé přispíšili. A je to hrst
vskutku náhodná, nijak nevybraná. Snad právě proto se mi objevil jistý společný znak,
který je nejspíš - snad s nepatrnými výjimkami - obecným znakem veškeré literatury pro
mládež: dobrodružnost.

Tato dobrodružnost bývá nejen samoúčelná, ale mnohdy je pří-

mo pohodlnictvím. Autor si prostě vymyslí nějakou figuru (může to být stejně člověk
jako zvíře, nebo v řidších případech věc), a tu nyní prožene určitými »dobrodružstvími«.
T o znamená, že ji vystaví nepředvídaným překážkám a situacím, z nichž obvykle vyvázne vítězně. Tedy v podstatě princip pohádek, až ovšem na tendenci, slovesné umění
atd. Neboť v pohádkách se draci zabíjejí a nedávají do zoologické zahrady a je vůbec
zachovávána hierarchie všeho stvoření. Řád pohádek je neochvějný. Porušte jej, a máte
po pohádce. Nebo, chcete-li, máte »moderní pohádku«.
Vraťme se však k onomu rysu dobrodružnosti. Je přirozený a nepřirozený zároveň.
Je přirozený potud, pokud je sám lidský život dobrodružstvím. Velikým a vznešeným
dobrodružstvím narození a smrti, velikým a dobrodružným zápasem mezi tělem a duší,
dobrodružným svárem citu a rozumu, napínavou cestou ke spáse. A l e to si většina lidí
neuvědomuje, přesto že tato pravá dobrodružnost je také podstatou umění. A pak je tu
ona nepřirozená, laciná a falešná dobrodružnost, tolik žádaná a tolik přemílaná, na př.
brakovou literaturou. T a slouží jenom ohlušení, zabíjení nudy, útěku před skutečností,
nejítří, nerozrývá, neklade otázky a nežádá odpovědi. A zde si musíme uvědomit, že
dětská literatura, pokud pracuje s touto falešnou dobrodružnosti, nutně vychovává příští
Čtenáře tuctové brakové literatury.
Velmi oblíbeným námětem dětské literatury jsou dobrodružství zvířat. Pro menší
děti se zvířata personifikují, nechávají rozmlouvat s lidmi jako se sobě rovnými (viz
Vikova dobrodružství medvídka Míši Kuličky, která patrně vyrostou na oblíbený seriál;
Melantrich právě vydal třetí svazek, u něhož opět převažují Trnkovy ilustrace nad textem). Dětem větším se předvádí již zvířecí hrdina, jeho svět je odlišen od světa lidí,
přes to, že většinou zvíře uvažuje jako člověk. Morálka těchto příběhů bývá v tom, že
jisté dobré vlastnosti se tu předvádějí na zvířatech (statečnost, věrnost, obratnost a j.).
Líčení přírody tvořívá rámec k různým dobrodružstvím, vyplývajícím z »boje o život«
a ze srážky s lidským plemenem. Dosti často končívá tento typ literatury smrtí zvířecího
hrdiny. Tyto knížky bývají nejméně závadné. S nepřímo podávanou morálkou seznamují
s životem v přírodě (sem patří románek Karla Nového o lišákovi »Potulný lovec«, který vyšel v Melantrichu). Poněkud se z tohoto typu vymyká pro mládež upravená Melvillova »Bílá velryba« (vydal Vyšehrad), která nám připomene zajímavou okolnost: nejlepší knihy pro mládež vznikly úpravami knih pro dospělé (viz Robinsona, Gullivera,
Quijota), nebo byly vůbec napsány bez ohledu na děti (jako Babička, Poklad na ostrov ě ) . Vnucuje se otázka, není-li nejlepším kriteriem pro dětskou knížku to, přečte-li ji
se zájmem dospělý.
Dobrodružství lidská (vyloučíme-li cestopisy) lze v dětské literatuře rozdělit zhruba na civilní a historická. Druhá bývají pohodlnější, neboť do hotového rámce zasadí
příběh nějakého chlapce (tak to udělal Drnák ve svém románku »Za bílým půlkoněm«,
když chlapce Ješka poslal na výpravu s knížetem Vladislavem do Itálie; zapomněl však
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zle na slovesnou stránku). K hrdinským kouskům je tu příležitosti dost a k opakování
dějepisu také. Civilní příběhy jsou na tom hůře, obzvlášť nejsou-li brány ze skutečného
života, t. j. nevypravují-li život některého vynálezce, inženýra, lékaře a pod. Proto bude
asi přes svůj srdečný tón i ušlechtilou tendenci nudit Holasův příběh o »Dobytém tajemství« jímž je - kapr v tůni (vyšlo v Melantrichu).
Rozkošným příběhem je Matthiessenova »Hadrová Lízinka« (vydal Vyšehrad), která
líčí rozmarná i dojímavá dobrodružství dětské panenky. Andersenovský motiv je tu vyprávěn prostě a poutavě. Zdaleka připomene Andersena též snové dobrodružství Josefa
Trojana »Létal jsem s anděly« (Melantrich), které patrně pobavilo víc autora, než pobaví děti. Ačkoliv autor má dar vyprávěcí a dovede být někdy vzácně bezprostřední,
mnohé z jeho vtipečků kazí celek, který ostatně není sklouben. Je to dobrý nápad, Špatně
rozměřený a vyvážený. Také verse Seifertovy, položené na závěr kapitol, nejsou pro děti.
Přes zvýšenou produkci v oboru dětské literatury je dětská četba stále v začarovaném kruhu. Pevný a zářivý střed tvoří pohádky. Pak je tu několik opravdu klasických
knížek. A kolem nich mnoho pokusů, z nichž málokterý přežije dvoje vánoce. Snad bude
dobře, hledat v literatuře »pro dospělé« knihy, které lze upravovat pro mládež. Neboť
v podstatě existuje jediná literatura: dobrá.

Jan Re y

„Je t ř e b a j a k é s i v á ž n o s t i a d ů s l e d n o s t i . . . "
V 2. čísle letošního Akordu otiskuje T. V. článek Nová básnická generace?, v němž
s rozmarnou sebejistotou dává průchod své pochybnosti o nějakém vůbec významu mé
brožury » 0 nejmladší generaci básnické«, protože prý se zde odvažuji charakterisovat
jako generaci něco, co vlastně vůbec (ještě) neexistuje. T. V. mluví s takovou zdánlivou
převahou, že by jeho omračující argumentaci mohli někteří čtenáři snadno přijmout jako
správně mířenou a zasahující. Tím spise, kdyby autor kritisované brožury mlčel i k této
kritice, která celou věc bere pěkně zkrátka.
Pojem literární generace je T. V. vůbec něčím, nad co je povznesen. Podle toho
asi každý pokus o soustavnější a souhrnnější výklad konkretního literárního dění, v našem případě o charakterisaci nejmladší poesie jakožto nového útvaru, jejž nevím proč
by se nesmělo zvát generačním, bude pro T. V. hrou. Sportem, jako je boxování a kopaná.
T. V. vyňal z mého pojednání o nejmladší generaci »jádro« - tři body - takové, aby
podle nich mohl konstatovat, že generace je nějaký neskutečný fantom bez reálného podkladu, a že všechno je jen neodpovědná sportovní hra. Říci tedy výslovně, co jsem chtěl?
Přispět k poznání onoho společného životního pocitu a duchovního postoje, z něhož vyrůstá tvorba několika mladých básníků a prozaiků, tvorba, jež má nesporně niterné základy společné. Přispět tak k sebepoznání a uvědomení těch, kdož cítí nutnost hledati si
jinou duchovní půdu pro své zakořenění, než byla ta, z níž žili jejich předchůdci. Mohl
jsem se toho odvážiti na základě vlastní vnitřní zkušenosti, přímého poznání, ale i skutečné literární tvorby, která tu jest, ostatně jsem se jí s dostatek dokládal - ne že by jí tu
nebylo, jak tvrdí T. V. Jako tak často, mohlo se i v případě přítomné nejmladší poesie
a spolu prózy mluvit o nějakém směru a pod. Není-li tomu tak, mluví-li se, jaksi z nutnosti, jen o generaci, je to právě dokladem, jak tito mladí jsou vzdáleni vsí vnějšnosti
jen literárních »směrů«. Neboť

termínu generace je zde užíváno jako zcela obecného

a vžitého označení pro přítomnou pospolitost všech těch, kdož si jsou vědomi své hlubší
ideové příslušnosti, dané jim duchovním prožitkem Času, kdož se této příslušnosti ne-
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vzdávají, nýbrž naopak, rádi ji v sobe posilují. Generace jest zde nejspíše se naskýtající
označení pro fakt nového, mladého hnutí v umení, v poesii, jehož nositelé mají vůli,
vtisknouti charakter své existenci. Tak také jsem si výslovně přál (str. 6, kde mimo jiné
připouštím, že generace je teprve vytvářena), aby mi bylo rozuměno. A jistě žádného nepředpojatého čtenáře nenapadlo, že bych se proviňoval tím, co mi podkládá T. V. Vždyť
mi přece nešlo o tak holý nerozum, jakým by bylo chtít registrovat generaci a zajišťovat
jí literárně historické posice. Snad k tomu názoru svedla T. V. má snaha o co možná
věcné založení celé brožury. V jádře však u něho jde o nemilé nedopatření a nedorozumění: o záměnu či smíšení dvojího významového odstínění, dvojího usu při pojmu generace. Usu literárně-historického, kde generace je útvar zjištěný a uzavřený, jejž může
literární historie registrovat ovšem »teprve tehdy, když dílo narostlo..., na .základě určitého počtu děl«, a usu v literární teorii, jež může být aplikována i na přítomné literární
dění. V tomto smyslu, jak již výše pověděno, užíváme označení generace i my. Jen tomu,
kdo nechce, nemůže být tato zřejmost patrná.
V prvém případě je v činnosti literární historik, který ovšem pracuje jen s historickými fakty. V druhém však kritik, který musí mít odvahu, jít i na vlastní vrub dále, sám
tvořivě se účastnit na ozřejmění a ospravedlnění nového, mladého životního i uměleckého
vyznání. Vždycky tomu tak bylo. Či nemluví se právě v témže čísle Akordu (R. Černý,
Umění a estetika, 67) o risiku kritika, o tom, že »kritik je pionýr, který se první dostává
do nové oblasti a který iracionální složkou své činnosti přímo vnímá atmosféru uměleckého díla«? Nuže, neměl jsem při svém pojednání o nejmladší poesii zajisté úmyslů literárního historika, měl jsem vůli kritika. D o jaké míry úspěšně, je jiná otázka. Nelze
však, myslím, kritikovi apriorně vytýkat, že pracuje na základě »něčeho, co není ani
usměrněno, ani utvářeno«. Chtěl jsem také především upřímné konstatování, a myslím,
že každá taková práce při všech možných omylech má tu zásluhu, že staví operný bod,
z něhož se může jít dále poznanou cestou správnou.
Nakonec se toto vše může prohlásit hádáním o slovíčka. Nemusilo by ho být, kdyby
u jeho iniciátora bylo ve věci tak důsažné více »jakési vážnosti a důslednosti«, abych
prostě T . V. opáčil na jeho kritiku to, co žádá na mé sportovní hře.
Jaroslav
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P O U T A V É H O DĚJE A V Y N I K A J Í C Í ÚROVNĚ

R U C E LASKAJÍ ZEMI

Bedřich Svatoš

Mohutný kronikářský obraz života větvitého selského rodu,
prodchnutý ideou silného člověka, zápasícího o udržení
a rozkvět zděděného rodového vlastnictví.
Český román druhu severských ság.
264 stran, brož. 39 K, váz. 52 K.

STÍN

Manuel Gálvez

KLÁŠTERA

Sugestivní román významného argentinského autora, který
dovede znamenitě postihovati podobu, barvitost a vůni starých koloniálních španělských měst své vlasti, typičnost jejich
duchovních tradic a osobitost jejich života. D o tohoto lákavého ovzduší zasazen příběh a zápas vykořeněného vzdělance, jehož teprve láska vrací rodnému prostředí.
Přeložil Zdenek

Šmíd.

Stran 268, brož. 39 K, váz. 52 K.
JohannesKirschweng

PUTOVÁNÍ VĚRNÝCH
Strhující příběh o statečné a obětavé lásce k víře z dob francouzské revoluce. Putování hrdinného kněze Lutvina a jeho
věrného ministranta Linharta, kteří uprostřed vzbouřených
vln záští a pronásledování přinášejí útěchu a posilu umdleným duším, vykreslil vynikající saarsko-lotrinský autor
s hlubokým porozuměním pro heroismus takové oběti.
Přeložil Boh. Durych.
Stran 228, brož. 35 K, váz. 48 K.

Maurice Roelants

VYSNĚNÝ

ŽIVOT

Složitý citový život hrdé dívky, zmítající se mezi láskou,
žárlivostí a duševní trýzní, je v tomto sugestivním románě
zpodoben neobyčejně jemně a hluboce rukou vlámského
umělce, který dovede cudně a opravdově podchytit šerosvit
rodící se lásky, její nížiny, zklamání i vrcholky naplnění.
Stran 160, brož. 32 K, váz. 45 K.
U všech k n i h k u p c ů
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R A D O S T DĚTEM
Novinky

Vánoc

v knížkách

pro

mládež

Vladimír Donát

Zrádný nápoj
Dobrodružný historický román z doby císaře Rudolfa o odvážném chlapci, který statečností a bystrostí
ducha vypátrá hnízdo spiklenců a zachrání život císaři. V e l k ý formát, nádherné barevné ilustrace
H . Mariquity. Stran 156, vázané 78 K.

Marie Holková

Děvče z tichého městečka
Veselý román o hrdinném děvčeti, které přemůže mnoho nástrah, až se splní jeho velký sen - studovat, být lékařkou. Ilustrace Ant. Machourka. Stran 152, brož. 38 K, váz. 5o K.

I. R. Malá

Duhový míč
Rozkošná knížka známé spisovatelky (trilogie Bez počátku a konce) o třech malých sourozencích,
Kati, Petrovi a Bětce, a o všem, co zažili za rok svého pestrého života doma, v městě i na venkově.
Barevné obrázky J. Herinka. Stran 136, vázané 78 K.

Václav Mejstřík

Tajemství zeleného meteoru
Poutavý, rozmarný a vtipný románek z prázdninové chlapecké osady u lesa, kde řádí tlupa divokých
táborníků, u zříceniny starého hradu, kde vládne tajemný doktor Sart. Str. 144, brož. 30 K, váz. 42 K.

Jaroslav Janouch

Pohádka za pohádkou
Nejen vznešený svět králů a princezen, ale i prostí, chudí lidé a dobří čeští hoši a děvčata jsou hrdiny
tohoto nového souboru pohádek, v nichž zlo je přemáháno dobrem, dobro odměňováno, faleš a klam
trestány. Nádherné barevné obrázky akad. mal. Emanuela Frinty. Stran 132, vázané 78 K.

U všech knihkupců
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