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Vladimír Vokolek
PO PÍSNI MISTRA ZESNULÉHO..
Má duše nástroj hudební

do které vložil všechnu sílu

po písni mistra zesnulého

a nekonečnou důvěru

zastřena rouškou pohřební

k nesmrtelnému dílu,

temného hlasu mého

tón osudného úderu

vzpomínajíc na jeho hru,

toužebně v tichu očekává...

A když se chýlí k večeru,
stín mistrův ze snů vstává
a snímá s mého nástroje
flór smutečního závoje
a struny jasně rozehrává...

Jaroslav Durych
VLASTNÍ TV Á Ř JOSEFA FLORIANA
Hlavní význam Josefa Floriana je v tom, že byl tlumočníkem La
Saletty. Ostatní jeho činnost byla jen doprovodná. S obrazem Matky Boží
La Salettské v rukou byl dán do rakve a do hrobu, a tak se skončila jeho
pozemská pouť.
To vtiskovalo i ráz jeho života a řídilo jeho kroky. Sám věřil poselství
la salettskému pevně a do poslední písmeny, a nejen to: hledal i vedle
toho a nad to. Ne vždy se zdarem. Přílišná horlivost ho někdy sváděla k vý
kladům chybným, které později musil opravovati. Tak se musil vzdáti
svých myšlenek na exodus brazilský i na exodus habešský. Ve své ohnivé
horlivosti mohl se zdáti dětinským, bývalo však i údělem proroků, že pod
léhali omylům v odhadu a výpočtu a přece tyto omyly neubíraly síly jejich
svědectví. Byl totiž sám, neměl v dosažitelné blízkosti sobě rovného nebo
podobného, s kým by byl býval mohl řešiti to, co nebylo dořečeno až do
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konce a s kým by se byl býval mohl vzájemně kontrolovati a opravovati.
To už jest úděl výjimečných duchů v lidském těle. Ale není tu podstatnou
věcí to, v Čem se mýlil, nýbrž to, v čem se mýliti nemohl, poněvadž to
přijal přímo.
Ze všech řečí, které kdy vedl, nejdůležitější byly jeho výklady o křes
ťanských povinnostech ve věcech víry a o křesťanské přípravě na smrt.
Nevím, mluvil-li o tom s mnohými lidmi, jest však jisto, že o tom nemluvil
často, a mluvil-li o tom, činil to se zvláštní vážností, při Čemž jeho hlas
i výraz jeho tváře jako by se proměňoval. V jeho hlase i obličeji bývalo
zpravidla vždy něco ostražitého, výbojného nebo ironického, ať již to podle
okolností potlačoval. Mluvil-li však o vyznání víry podle blahoslaveného
Grignona z Montfortu nebo podle Zjevení la salettského, byla to veliká
chvíle zvláštní důvěřivosti s jakýmsi pokorným a bolestným ztlumením
hlasu, jako kdyby se věřící měl svou soukromou modlitbu modliti před
svědky nahlas. To byl Josef Florian, kterého dosud nikdo nezachytil, a
všecko ostatní, co jsme slyšeli nejen o něm, nýbrž i od něho, byly spíše
takové věci pro dauphina, tu a tam žerty, tu a tam osobní starosti podruž
ného rázu, tu a tam časové plány, které byly leckdy přeceňovány podle
toho, jak kdo sám si chtěl vykouzliti představu o své vlastní důležitosti
před Josefem Florianem, který byl příliš nejen neuchopitelný, nýbrž i ne
pochopitelný. Rád vzpomínám na to, jak se mi svěřil se svým úmyslem postaviti někde blízko Staré Říše kapli ke cti Panny Marie Andělské. To byl
Florian transcendentální, to pak tonulo všecko v záři a takového si ho
představujeme v jeho budoucím oslavení.
Nelze zajisté zmenšovati proto cenu jeho ostatních funkcí v tomto
životě. Mnohé věci uměl skvěle, ale je třeba právě teď po jeho smrti rozlišiti to, co má cenu věčnou, od toho, co má cenu dočasnou. Byl duchovně
mnohem větší, než se zdálo a než se zdá, a to leckdy i v těch malých věcech.
Byl veliký i v tom, co konal proti běžným normám, neboť měl proto dů
vody téměř nevypravitelné, kterých nepochopil snad nikdo. Tak na příklad
jistě se mohl leckomu zdáti vzpurný a svévolný, jako by tyto vlastnosti vy
cházely z jeho povahy a z jeho vnitřního duševního založení. A přece spíše
opak jest pravdou. Toužil po poslušnosti, kterou nepřestával hlásati a
oslavovati. Poslušnost jest vsak dvojí, vnitřní a vnější. Tu vnitřní, která se
osvědčuje v přímém styku s Bohem, mohl ovšem uplatňovati stále. K vý
konu poslušnosti vnější jest však třeba prostředníka, a tohoto prostředníka
Josef Florian nenalézal. Snad nebylo v těch dobách vhodné osoby. A to
ho jistě trápilo a ovšem i dráždilo, takže výsledek jeho snahy se pak zdál
opačný.
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Člověk se může k Bohu i k lidem chovati jen jako člověk. Poměr
k lidem bývá zřejmější a zdá se zajímavější. Lidé milují věci snadno po
chopitelné a zábavné, a tím si předmět své přízně a svého obdivu stahují
níže k sobě. Mělo by se však pochopiti, že mnohem důležitější a vlastně
jediné důležitý jest poměr člověka k Bohu. To jest podstatný Článek života
a historie, to jest kámen úhelný. Co jest do lidí kterýchkoliv a jakýchkoliv,
jejichž poměr k Bohu jest či byl jen mlhavý nebo žádný. Ve skutečném
a pevném vztahu k Bohu jest jediné pravá sláva každého Člověka a jeho
díla. A to platí především o Josefu Florianovi.

O SMRTI JOSEFA FLORIANA
Dopis Antonie Florianové příteli Dobrého Díla K. R. v Praze
14/I 1942
Vřa lé díky za Váš milý dopis a za lásku k bratrovi i k nám zarmouce
ným. I nás překvapil odchod drahého bratra, vždyť týden před smrti ještě
chodil, a zdálo se, že se nemoc lepší, a i lékař to říkal. Pak ale nastal onen
výron krve do páteře, čímž se stlačovala mícha a nervy, což dělalo bratrovi
hrozné bolesti, a také nohy mu tím úplné ochrnuly. Stále byl bratr při
plném vědomí, slyšel, sám si poroučel, co se máme u něj modlit, modlil
se s námi, žehnal nám, a jenom dvě hodiny před smrtí nemohl mluvit.
Díval se někam do dálek, asi do nebe, stále pomaleji dýchal, až o půl páté
zesnul tiše v Pánu. Smrti ale tak zkrásněl, že jsme se na něj nemohli vy
nadívat; a když jsme ho přenesli do knihovny, narovnali kolem něho
květin, rozžali plno svěc, tak to bylo moc pěkné. Ležel si tam tak vznešeně a tak pokojné, jako když spí. Nemohu tomu dosud uvěřit, vůbec tomu
nevěřím, a stále čekám, až zazvoní aneb zavolá. Musíme ale uvěřit a zvyk
nout si na tu osamělost, jinak by se člověk usmutnil... Bratr nezanechal
žádnou závěť... Všechno zůstane klidné stát na svém místě, bude se dál
pracovat v duchu drahého zesnulého, a vůbec nic se nesmí zradit z toho,
co on postavil. Vždyť to nejhorší on překonal, cestu projel, ač s velkou
námahou, tak teď se snadno bude pracovat dál.
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Jan Pilař
BRATR, KTERÝ MI JDE V PATÁCH
Jako bych hvězdu neviděl
a mléčnou dráhu snění,
jako bych sám se v sobě chvěl
v mučivém rozdvojení,
když stoupám příkře nitrem svým
a mířím vzhůru k ústí,
kde naleznout chci to, co zřím,
až před svou tvář mne vpustí.
A bojím se, zda otevře mi,
snad zlatoústý, snad jen němý,
zda vprostřed jasu vidět budu
do jeho písma, do osudů
všech duší, v sebe též ?
Ó, moci k oknům nakloniti
kahance hvězd, jež ve tmě svítí,
tajemství strmou věž!
Ach, slova ne, ta neříkej mi,
můj bratře, kráčející v patách,
s nímž vedu stále dialog,
opuštěnými alejemi
se k tobě ohlížím a strach
mi vzdouvá plášť a zadržuje krok.
A proto znovu v prázdno sahám,
abych tvé tělo zachytil
a rovnováhu vrátil vahám,
jež někdo Věčný vychýlil.
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Kam propadáš se jako stín,
který mi náhle v temnu mizí,
proč vkládáš prst do ran a vin,
ty věčně můj a věčně cizí?
Můj průvodce, mé svědomí!
Noha se chvěje nad propastí,
listí se snáší pod stromy
a krouží v potácivé slasti.
Ty, který napřed odpovídáš,
ty bez konce a bez počátku
a bez tváře a bez těla,
ty, který ve mně bdíš a hlídáš,
půl ďábla a půl anděla!
Neviditelný stíne s duší,
jenž stále stojíš u mých pat,
našeptavači, jehož hluší
slyší. Veď správně prstoklad
mých dnů a doveď je až tam,
kam smířený se dobývám!

ACH, ŘÍCI DOSYTA
Je ještě třeba hledět za věci,
dokud nám unikají,
je ještě třeba uviděti noc
a její barvu v máji.
Ach, říci dosyta, to slovo, které neznám,
to jako kdybych v koruně
se náhle rozplynul,
v té plnosti, jež vzpírá klenbu vzhůru ach, moci dosyta, ne, moci jenom půl.
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Zas čekám horoucnost.
Odkud se hrnou proudy
mrazivých záplav, chladné povodně,
odkud mám stud svůj na čele,
odkud ta touha, jíž jen andělé
se vykoupili z hříchu?
Je ještě třeba hledět za věci,
jak dlouho? Snad až rozpoznám,
že odpověď se může zrodit v tichu,
zde ne, snad tam.

Vladimír Vévoda
PROTO ČLOVĚK
V symbolech se rozednívá, nyní je
slovo tím, co slavík za večerů zpívá,
hudba opojná a melodie tklivá,
ah, to básník zpívá flétnu skrývaje.
Koníčky již odvádějí do stáje,
nad žlabem se chvěje jejich černá hříva,
ale v symbolech se znenadání rozednívá,
v symbolech, v nichž stará pravda skryta je.
Proto člověk oděn pásem Oriona
na Velikém voze jede do neznáma
po cedrovém mostě řeky Lété, kde již
Charon šedovousý podává číš
zapomnění. V symbolech se rozednívá,
kéž je slovo hudbou, kterou slavík zpívá!

František Křelina
AMARÚ SYN HADÍ
Ukázka z rukopisného románu, jehož dějiště je v Jižní Americe v kra
jinách řeky Maraňonu. Páter Jindřich, o němž se tu mluví, je český
misionář Jindřich Václav Richter S. J., rodem z Prostějova na Moravě.
Žil v těchto jihoamerických maynských misiích v letech 1684 až 16 9 6 ;
tohoto roku mu Indiáni kmene Conibů přivodili smrt.

Indián Amarú zatím doběhl k řece. Zůstaly tam některé Čluny; pan
Salvador de Hoyos tak pospíchal se svým úlovkem, že je ani nedal po
topit. Hle, jedno uvázané kanoe se zmítá na vlnách. Skočil do něho, od
poutal je - a již pluje po proudu jako šíp. Tok je tu prudký a jeho le
houčký člun z kůry netíží ani palmová stříška proti slunci. A čím bystřeji
letí k vodám ucayalským, tím víc se zbystřuje jeho mysl. To, co nedávno
prožil, utkvělo v něm v podobě nesmírné prázdnoty. Brání se vsak myslit
na to. Celý se proměňuje v let svého člunu, který se téměř nadnáší nad
vlnami... a vody Pachiteje se před ním šíří, přijímají přítoky, a že v oblas
tech pramenů již nastává období dešťů, kalí se a hučíce ženou se vpřed.
Již po třetí vyšlo slunce od těch dní, kdy tudy plul se svou družinou proti
proudu, tenkrát jej lopotně přemáhali vesly; nyní letí jako bez tíze,
a má-li v ruce veslo, pak víc jako kormidlo. Co se všechno změnilo za tu
dobu, než se třikrát vystřídá den a noc! Tenkrát s ním plula Akija... a to
slovo ho protklo jako šíp. Jediná, která mu zbývá v jeho velké osiřelosti.
To si uvědomuje nejvíc: svou osiřelost. Všecko ztratil; co všechno, na
to se bojí pomyslit.
A připlul tam, kde se Pachitea vlévá do řeky Ucayali. Již se blíží
k zátoce, odkud by mel odrazit k tvrzi. Na pravou ruku! Přirazit člun
ku břehu! Sám na sebe by křičel ty rozkazy. Chce přece k tvrzi! Tam je
Akija. Paní. Ale při tom se vychyluje tělem tak, aby plul na druhou stra
nu; a ruka mu tak sama vládne kormidlem. Ne! pozdvihl se. Bojuje se
svým tělem. V jeho útrobách se však probudil ten cizí. Ze je sám, nestydí
se za slzy. Můj Bože, řekl by, kdyby mu už samo takové pomyšlení ne
činilo prudkou bolest, můj Otče! Připadá si marný - jako by umřel. Z ni
čeho se neraduje, všechno mu je zbytečné. Místo víry mu zbývá žal.
Neodbočil k tvrzi San Salvador. Pluje po řece dolů. Den, dva, tři.
Nese ho vlna rozvodnění. Ani nepřistal u redukce Conibů, kterou po
kládá za svůj domov. Sedí ztrnule na člunu a zírá před sebe... a také by
chtěl plout ještě rychleji, chtěl by letět nad vodou i nad pralesy jako ma-
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raňonský čáp, který napíná svůj rudě žlutý zobák vpřed, a přece nikdy
nedosahuje jeho špičky. Vznášet se. A svá ústa i nos cítit jako cizí zobák
nebo čumák. I jazyk. Ten se mu mrskává z jícnu a on slyší hrozné na
dávky ze svých úst, ó, to už zná. To všechno ten druhý v něm. Had (je-li
to had). Nepřítel. Zavržený.
Konečně uslyšel pokřik. Ačkoliv se tolik děje bez jeho vůle, neztratil
ani v nejmenším své schopnosti nebo své vědění, které získal; právě na
opak, jeho rozum mu slouží (tento mezek slouží všemu se stejnou dů
kladností, dobrému jako zlému). A z těch výkřiků poznal Coniby. Vplul
pod obrubu pralesa a poslouchá. Některé poznává i podle hlasu. A Conibové lovili právě maraňonskou rybu piraruků. Zatajil i dech, aby ho
nezpozorovali, je to sic zbytečné, ale má velkou potřebu tajnosti. Potom
uvázal člun a plíží se k jejich ležení.
A tu ho uviděl. Koho? Kněze. Otce Jindřicha Václava. Odchází od
svých Conibů a Ignácio běží před ním. »Amarú, Amarú!« křičí. On chá
pe, že plaší hady a štíry. Ale přece se přikrčil, jako by se přiblížil k jeho
díře. Takový má pocit, že krče se tu, zároveň zalezl do nějaké díry. Nejradši by syčel. Odejdi, výrostku. Cha, připadá mu tak mladý - jako by
sám zestárl. Zlo je staré - od stvoření světa, všechny jeho vrstvy cítí na
sobě. Teď je kněz sám. Amarú se na něj chvíli dívá. A tu pochopil:
k němu pospíchal celou cestu. A jímal ho smutek pro to, co se stane.
Propuká v něm teď velká příchylnost k misionáři, jenž ho vedl a miloval;
láska; radost. Kdyby teď vystoupil a padl mu k nohám! Otče! zhřešil
jsem, odpusť mi pro lásku Boží. Musí tajit dech, přímo sípe velkým
vzrušením. A představil si v té chvíli, jak kněz přistupoval k oltáři a on
mu ministroval; jak mu oblékal roucha a dotýkal se jeho rukou; jižjiž
zvedne kalich a zazpívá ta slova, jež znějí jako vítězný zpěv - ó, vrátit
se k tomu všemu, k tomu blaženství víry a úkonů, jimiž se všem stával
roven, on, pouhý nalezenec, kterého otec Jindřich vyvedl k sobě a k ra
dosti.
Jeho vytržení je mocné. A nevěda vstává, vztyčuje se, protahuje se do
výšky - proč to činí, chce-li zůstat skryt? To vstává ten druhý v něm; na
tahuje hlavu do výšky; jako by se, stočený, nyní napínal v prut; jako by
se teď zhmotňoval v tíhu, byl-li dřív pouhý pocit. Ale on se mu prve
poddával, ba ještě vždycky dřív, než ho plně ucítil, aby se vyhnul zmítání
a vlastním rozporům. Teď ne. Ví sic o něm, ale přemáhá ho. Cítí, jak
se v něm napíná, on se tedy napíná víc. Ať padne, nemůže-li dostihnout
svého učitele, který mu je otcem i pastýřem. Vystavuje své tělo bolesti
a je k ní necitelný. »Ďábla přemáhám,« zatanulo mu na mysli a ani neví,
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která to jsou slova, ví však, že jsou od Otce Jindřicha, a již pouhým vy
řčením mu přinášejí úlevu.
Probral se jimi k troše vědomí. Co to? Někdo tu syčí. To on sám.
Ta slizká tíha v něm vstala, dosáhla jícnu a z něho syčí, víc, napíná se
jako v ostrý šíp. Zahmatal ve vzduchu, chce dostihnout těch slov o pře
máhání, ale napadají ho jiná slova - huišiná; nápoj; kosti a prach. Bžvííí.
To kvikla Huaja. Kde se tu vzala? Či to je jen vzpomínka? A přece by
mohl otevřít jen ústa a už by ucítil její nápoj. A také už otevřel rty, jícen,
všechny vnitřnosti. Zachvátila ho taková žízeň, že polyká, bezhlesně
chlemstá, a přece cítí v jícnu ten pal, nesmírné nucení; ten předlouhý,
nekonečný červ - je-li to červ - ohýbá jeho tělo v pouhou zkrouceninu.
Otče duchovní, pomozte mi, chce křičet, ale místo slov mu vyvstává od
úst jen pěna a na těle studený pot. I zvedá ruku, že to všechno ze sebe
vyvrhne a hodí k nohám sluhy Božího Jindřicha Václava, jediný on má
moc sejmout to s něho - - - a činí vskutku takové pohyby, něco napíná,
něco vymršťuje od sebe pryč přímo tam, kde před sebou viděl tu hlavu
nevýslovně milou, a přitom jako by jeho tělo bylo zkroucené v luk a ten
druhý v něm jeho samého napřahoval špičkou vpřed - jako šíp. A byl
to doopravdy šíp.
On jej vystřelil po knězi.
Slyší jeho bručivý, vrňavý let.
Již padá shůry, jako by spadl s oblak.
Náraz. Zkroutil se jako do díry, má neobyčejnou zálibu v takových
pohybech: »Zabil, Amarú zabil,« zašeptal.... a současně pocítil úlevu.
Lehkost. Vyskočil a utíká k člunu.
Již vesluje zpátky. Již napíná tělo těmi známými pohyby. A mezi nimi
vyráží slovo, víc, to slovo mu samo vyráží z plic, z útrob, z celé jeho
bytosti: není, není, není. Sípe je do hukotu vod - není! - štěká je vzhůru
do prudkého deště, který na něj chrlí mračna - není! - vyráží je do úderů
vesel i do hučení vod - není, není! Kdyby On byl, chce křičet svým zpup
ným slovem, neustrnula by mu v té chvíli ruka ? Nesjel by blesk s oblak
a neproměnil by mu spár v zuhelnatělý pahýl? Neproměnila by se mu
paže v té chvíli a jen pro ten jediný čin v tělo hadí, které by uštklo jeho
oči, aby neviděly, a ovinulo se mu kolem hrdla, aby je stisklo v smrtící
křeč? V jeho myšlenkách se teď pořád prosmýkává had, had, had - a ten
podle jeho nového ponětí všecko může, jižje docela v jeho zajetí. Není,
není Velký duch bílého muže, který učil divochy spínat ruce (cha cha
cha, slyší vlastní chechtot, a mrtvým je dával spínat na pupek, jako by
je bolel břich od přežrání). Není! Není ani trest. A není-li trest, není
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ani Velký duch. Tak se to točí do kolečka. Ale já jsem. Zatracený. Svr
žený. Zlo. Já. Vtělená pýcha. Satan.
Procitne-li Amarú z toho křiku, pojme ho úzkost. Ví, že On je. Ji
nak by nekřičel. Jinak by ani sám nebyl. Ale teď už je to marné, aby se
vzpíral. Ať křičí. Ať prchá před Coniby, kteří ho pronásledují - i to ví.
Ještě si chvílemi uvědomuje své rozdvojení, ale v daleko menší míře než
kdykoliv dřív. Také jemu se chce smát. Oni ho pronásledují, oni na něm
chtějí vykonat trest, jaká junda! Cha cha cha, chechtá se s ním. Vy slabí!
Jak budete trestat, když to dopustil On. A On to dopustil. Protože není.
Není! Jak by byl, když tolik červů to šeptá se mnou - i ty. Já ne, chce
křiknout Amarú, ale on ho pokroutil hlavou kupředu - dívej se! Novou
zkoušku učiníme spolu.
Uviděl proti sobě lodici. Lehký člun. »Camp - jeden, Camp - jeden,«
odpočítává do úderu svých vesel. Ano, je to Camp, poznává ho určitě
podle účesu, sám byl campský zajatec. A je to Umasapa. Ten, kterého
chtěl přede všemi uvést k tomu černému s lysinou! Cítí před ním stud,
že mohl vůbec někdy pojmout takové předsevzetí... i stud nad tím, co se
stalo, co před chvílí provedl, též prudký žal. A pěnu na rtech. Je to tak
nesnesitelné, že k němu zavesloval blíž. Také on ho asi poznal a stáčí
k němu svou lodici - a tu on napjal luk a vystřelil po něm šíp vrchním
obloukem a zařval válečným pokřikem, když ho první ranou zasáhl hned
do krku, až mu tam zůstal trčet peřím vzhůru - ani toho ať nepožere
hlína! - ó, strhat, zničit, v trosky obrátit všechno, co ještě připomíná tu
lež o Velkém duchu bílého kněze, který už není.
Prchá dál před Coniby na svém lehkém člunu, ne proto, že by se jich
bál (stačilo by, aby se obrátil a všechno jim řekl, oni by Šli s ním), má
však z jejich pachtění chechtavou, křivou radost; a vyptávali by se
a třásli, než by je přesvědčil a než by jim to vtloukl do jejich tupých le
bek, tím by ho zdrželi. Nikdy by je nedonutil k takovému spěchu - lovit,
to je jejich přirozenost. Vede je za sebou jako na provaze, ty divochy,
a kdyby je popoháněl bičem, nevykřesal by z nich přece větší spěch! A on
velmi pospíchá. Kam? K tvrzi. Tam je Akija. Salvador. Z toho drát
kůži kus po kuse a nakonec ho uvrhnout v nicotu! Jako by se mu teprv
teď otvíraly oči pro všechno zlo, ví teprv teď ve vší nahotě, jaký to byl
výslech té noci, kdy to všechno počalo. Vyslýchal! A mne ještě ustanovil,
abych hlídal a poslouchal vzdechy i mlaskání. Musí se olizovat. Velmi
lituje, že tenkrát byl tak nevědomý. Donutit ho znovu k takovému vy
slýchání - a Škvírou se na to dívat. A pak ho mučit za trest - i pro svou
radost. Pomstím ji strašlivěji, než mohou popsat lidská ústa. Bžvííí! Tak
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hle dovedou kvíkat. Plujte za mnou, Conibové, stíhejte mě! Tam se teprv
budou dít věci, už se mi po tom stýská... a odtamtud cítím dech zla!
Ale nepluje přímo k tvrzi San Salvador. Když připlul pod přístaviště
redukce Nejsvětější Trojice, což je osada kmene Conibů, čichá tím smě
rem, kde by našel věž roubeného kostela. Zachrochtal. Ještě tam! Uvá
zal tedy lodici, ale pod druhým svahem. Potom jde po svahu vzhůru na
mírné návrší s mýtinou. Běží. A že ho nikdo nevidí, vrtí zadkem, jako by
za sebou zametal ocasem... jemu samému je to velmi k smíchu, tyhle
jeho skopičiny. Tak se zkroutit, až by hlavu prostrčil mezi nohama a od
tud, kde by byl ocas, dívat se na obrácený svět. Lež dát navrch a pravdu
vespod. A aby všichni křičeli lhouce, sami před sebou aby to předstírali.
To by nebylo zlé, zmátnout jim jazyky v celých množstvích.
V
těch úvahách mu ušla cesta. Brzy před sebou uviděl jednotlivé pří
bytky se střechami z bambusových listí. Rozhlédl se okolo: má sic velkou
zálibu v tajnosti, ta se však vztahuje jen na něj samého, ne na jeho Činy.
Rád by vůbec řečnil před shromážděním. Všechny je svolat do houfu,
tu mě máte, poslouchejte, s velkými věcmi přicházím k vám. Nikoho,
nikoho nemusíte poslouchat! Ve mně jste také všem rovni. Ale jak je
svolat? Od kostela se odvrací, s tím nechce nic mít, křiví se mu huba
při pouhé představě. Ted' zas nastává rozdvojení. Indián Jindřich velmi
touží aspoň ke zvonici, bývalť též zvoník; ale ten olysalý se zdráhá, ač
se mu líbí, že by je rázem zavolal všechny z jejich děr. Polezte! Pospí
chám. Čuchám, čuchám všechno zlo v celém okruhu. Salvador už se dává
v kozlí tanec! No, tak dobrá, udeř v ten hlučící hrnec, zatahej za ten
ocas, už sám sotva hekám.
Jindřich přiskočil ke zvonici. Také on je chce svolat, ale především
touží uslyšet hlas zvonu, který mu zníval v temnotách. Už převelice zžízněl - ne po nápoji, ale po dobách blaženství, kdy ho zvon volával pod
ramena kříže. Ten druhý se přikrčil. Stočil se do klubíčka. To je Amaru.
Syn hadí.
Jindřich postřehl tento jeho pohyb. Ucítil velké ulehčení. Doběhl
k nasypané mohyle, kde visí zvon mezi dvěma cedrovými kmeny. Při
skočil k provazu a konečně jej dosáhl. Zvoní. Uslyšel první uder, druhý.
Naplňuje ho radost. Slyšte zvon, křesťané. A připadá mu, že to všechno
bylo mámení. Vstupuje zas mezi vyvolené, bude účasten blaženství. Ne!
zazmítal se ten druhý v jeho těle. Musí se vší mocí přidržovat provazu
a zvon vydává jen trhavé zvuky jako na poplach. Dost! Již to uslyšeli
a přijdou, sípá v něm ten druhý, ten vzteklý blíženec, ten vtělený chechtot.
Ještě zvoní, ale jen svíjeje se. Slyšte zvon, křesťané. Slyšte zvon mezi
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pralesy jako svědectví, že On nikoho nenechává v samotách zavržení.
Uslyš mě i ty, Otče Jindřichu. Ale on je mrtev, sám jsem po něm vystřelil
šíp! chytil se, pustiv se provazu, za skráně, a nářek a pláč mu zastírá vě
domí. Na to čekal ten v jícnu stočený. Je zbabělý již ze své podstaty, ale
ovládne-li člověka skrze činy, získává nad ním moc. Už mu syčí z jícnu,
už ho přemáhá.
A když se Amarú podíval na prostranství pod zvonicí, uviděl tam
houf Conibů z celé redukce. Tak se změnil, že je nepoznává podle jmen,
a jména pokřtěných jsou mu vůbec neobyčejně protivná a také on sám
zas už není pokřtěný, ale Amarú. Hadí syn.
»Co je? Poplach? Proč zvoníš?« volají k němu. Dívá se po jejich
kšticích a chvíli mlčí, aby roznítil jejich zvědavost. V tom má zas na
jednou velikou zálibu, v tomto veřejném komediantství. Dělat posunky,
napřahovat se, kroutit. Ale z opatrnosti jen vztáhl ruku, aby se zástup
utišil. A najednou křikl:
»Umřel! Umřel!«
»Kdo?« polekali se. »Kdo?«
»Kněz. Váš Otec Indiánů! Otec! cha cha!« vydává při tom všelijaké
zvuky. Nedovede se nevztekat. Otec! A já nejsem váš otec, nevedl jsem
vás dost dlouho, než on sem přivandroval ? Indiáni se však o něj málo
starají; lkají, naříkají. Ale současně se začali rojit, zdvíhat kopí. Ve své
prostotě vědí bez uvažování, že přichází velká změna ve všem jejich ži
votě. Je to trest na ně, že se nedovedli vzdát svých obyčejů. Mladí volají:
»Kde máte kouzelníka, kde se skrývá váš pyú v pralese!« Když one
mocněli, staří k němu ještě pokradmu chodívali a dávali se okuřovat.
Vás pyú to jistě způsobil. Tak se rojí v jednom chumlu a každý chce něco
jiného, křičí, napínají luky, navzájem se obviňují. Ochotně odevzdávali
do rukou Otce Jindřicha své divošství, ale nyní se v nich zas probouzí:
»Kdo zabil otce Indiánů Jindřicha?« obrátili se po chvíli znovu k to
mu u zvonice.
Cha, kdo zabil! Já, roztáhl Syn hadí již svou tlamu, najednou nevý
slovně ohyzdnou, já sám jsem ho zabil touhle rukou, chtěl by pyšně volat,
ale zatím klapá rty jako zobákem, slovo z nich nevyrazí. Úlek se objevil
na jeho tváři. Či oněměl? Či ho již dostihl trest za to, že křičel není, není, není? Ten stočený přece ví, že jest. I jeho bytí by zaniklo,
kdyby nebyl. Zkroutil oči strachem - oči Jindřichovy! - tolik se obává
o své dílo, vždyť právě rozprostřel svou síť na celý prales. Nemá-li to
všechno zas padnout vniveč, musí jim říci o smrti toho v Černé sutaně
a Širáku, toho s lysinou na temeni, musí vésti jejich rozbouřené mysli
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a je vzbouřit proti Salvadorovi, ten už mu je svou zlotřilostí sám nažene
do sítí...
»Kdo zabil? Kdo zabil?« volají dotírajíce.
»Šíp shůry - jako déšť,« zvedl ruku.
Zmlkli. A nesmírný strach jal jejich duse. Šíp shůry! Utkvěli očima
na jeho pravici; připadlo jim, že v ní má moc metat blesky po jejich
obnažených tělech.
»Co se bojíte!« povzbuzuje je - a našel v té chvíli zas svou výmluv
nost, a víc, všechno se v něm napíná, aby dělal nejrozličnější posunky,
no no no, malí, malí, nejradši by je oplácával, tak řezník oplácává svá
hovádka - už jste mí a já se potěším z vašich plecí, kýt, hýždí, ze svého
majetečku, huš, huš, huš, hezky do stádečka. Ale ještě je nemá tak da
leko. S nimi si však poradí snadno, to není pro něj žádný úkol, takovíhle
prosťáci. Tenhleten se cloumal, to ano. Jindřich. Tenhleten, v němž se
usadil. Tenhleten pokropený, ba celý kropáčem načichlý! Ale na tyhle
stačí trochu křiku, nějaký hmat a hnedky je bude mít - i s jejich chocholy.
A také zařičel:
»Salvador s vřešťaní bradou!« Svůj chňár při tom spustil od shora
dolů. Porozuměli tomu rázem. Nejmilejší ministrant otce Jindřicha Vác
lava (toho oni vidí před sebou) přivolává tím pohybem smrt na hlavu
Salvadorovu, kterého oni nenávidí. Proč? Či zavinil on smrt otce jesuity?
Či je on vtělený ďábel, jako byl kněz služebník Boží? Nač by se o to
starali! Chce se jim křičet, skákat. N a oheň toho s vřešťaní bradou! Ne-li
pro nic jiného, tedy z nevázanosti. Ty hloupý, jen proto? Slyšte! Bude se
mstít! Hrozně mstít! To ví jistě i Jindřich, proto přivolává smrt na jeho
hlavu. Zemřel kněz - a nevýslovná hrůza jim sevřela vnitřnosti. Ale
umřel-li on a želíme-li jeho smrti upřímně, ten s vřešťaní bradou musí
zahynout, sic sami upadneme v záhubu. Nadarmo se proti němu nebouří
Pirové! Nadarmo nepostavil tvrz nad jejich sídly - a na tvrzi velký hrom.
Bum, bum. Tím myslí Salvadorovo dělo. Jsou jako děti. Již netruchlí
nad skonem otce Jindřicha. Rojí se v houfech; povykují; zdvíhají kyje
a luky; celí vrhají se v pozdvižení.
»N a Salvadora! N a toho s vřešťaní bradou.«
»N a Čluny! K zátoce!« křikl Amarú, jako by je odedávna vedl, a oni
běží přes osadu, nejen bojovníci, i děti i ženy a zejména stařeny. Všechno
tu zanechte, obětujme to zkáze! Zanikne to všechno, když jeho sklála
smrt. Na lodice! K Pirům! Do pralesů! Jen pryč odtud, co nevidět se
to stane! Pouze pohřbení ať zůstanou v osadě! Utíkej, co otálíš! Dítě si
uvaž na záda, ženská! Ale děti nevezmou na lodice! Bodejť by vzali,
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odveď je do pralesů. Tam je pyú, kouzelník. Zaříká vás všechny proti
moru, proti neštovicím - co ty mu přineseš jako dárek? Já vleču tapíří
mládě za ocas, to mu obětuji. - Takové nastalo pozdvižení. A než slunce
požralo stín postaveného kopí na polovinu jeho délky, utekli všichni do
pralesa, do temnot, odkud je vyvedl páter Jindřich Václav.

Jan Vladislav
R Á N O NAD STŘECHAMI
Kdo viděl vikýřem město pod sebou a lesklé střechy, šedé, černé,
mokré rosou a trochu zamlžené, neboť dál, na úbočích s pruty polí a vinic
a s tmavým proužkem úzkého lesa, který se zdá tak daleko, že bys tam
nikdy nedošel - tam dál vychází slunce a mění rosu v slabounké páry.
Kdo viděl to město pod sebou? V uzoučkých ulicích jsou zídky zahrad
šedé a zkřivené s dveřmi uprostřed a jedním schodem. A ač zahrada zdola
vábí hustými větvemi nad stříškou zdi, přece v ní není nic tajemného,
není-li tráva a ráno samo tajemstvím; ale přesto nemůžeš být zklamán
a objevíš tisíc příčin, abys pohlížel na tu prostou zahradu s rozkoší, kterou
skoro nelze pochopit. Tisíc příčin objevíš, aby ses podivoval zakřivení
chodníku. A ve skle, jehož úlomek zůstal v tomto okně, kterým vyhlížím
do rána, a v tom úlomku uvidíš zahradu poznovu a ještě kouzelnější pro
měnou, kterou čaruje sklo a tvé oko a kousek obočí, nesmírně zvětšeného
ve skle. A nemusíš ani přemýšlet, jak jsem již pravil, o příčině těch unesení
a okouzlení, těch krás. Ze světlo proudí ještě slabě od východu, je při
rozené, a ostatní jsi jenom ty... a ty střechy pod tebou v záři východu. A tak
se vracíš ponenáhlu zase do zahrady, zasklené střepem skla ve vikýři a jasné, hladké svým světlem - ke střechám a k cihlovým komínům.
Kdo viděl město pod sebou! Ach, otevřít své okno nad střechy, toť
jistě příjemné. A pátrat, kde kdo žije, to je rozkoš zvědavosti. Příběhy,
vymyšlené u tohoto překrásného počínání, by snad naplnily celou mou
knihovnu a nevím, mohl-li by někdo napsat díla tak veliké krásy, jakou
vidím pravým okem volně v proudu vzduchu, v povětří, jež hojí plíce a levým okem v ulomeném kousku skla.
Jsou to dlouhé výpravy a nevíš nikdy, jak ti pravím, kam až dolétneš
a kdy se zase vrátíš, zvečera či na druhý den ráno!
Zvečera? - a unavený budeš jisti chléb a hrozny; toto jídlo má tak
jímavou chuť, že musíš vzpomenout na chvíle, kdy jsi ochutnával kousky
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prsti, listy a hrozny na vinicích s oním stále štědrým, širokým starcem.
To bylo ještě v dobách, kdy jsi chodíval k řece ráno před východem a večer
se služkou, jež prala, v koších majíc uloženo sněžné prádlo: a pleskání
mokrého plátna zvučelo jako údery rybích těl o hladinu! Podivní kapři,
již prý chodí spat až ke břehu, připlavali blíž; ale marně jsem je chtěl
chytit - uplavali a divně rozráželi vlnami chladnou hladinu - a potom se
ozvala světla a zvuky tam z roviny, odkud přicházela stáda krav a pastý
řové, pleskající dlouhými biči.
Schován za záclonou (když tě byl otec poslal zavřít okenice, aby byla
tma i v pokoji i v ložnici), za okenicí jsi je pozoroval skulinami a čekal
na každé rozmáchnutí biče, jehož držadlo bylo oproti řemení tak zcela
krátké; když všechny kravky přešly a po nich i hrozní býci, myslíval jsi
na pastviny mezi Širokými duby (ach, jak dávno jsem již neviděl duby),
kde roste polehavá a hebká tráva, sladká kravkám a tobě, když jsi ulehal
a rozmlouval s pasákem.
Ty krajiny již neuzříš, jen v chuti hroznu se někdy objeví a jen na
chvilku; ale večer vždycky musíš myslet na ně, jak myslíváš předvečerem
na ráno.
A zrána ?
Neurčuji své rozlétlé mysli hranice a nemusím jít po cestách, po kte
rých chodím obvykle!
Kdo viděl město pod sebou a střechy?!
Já hledím vikýřem a splétám nad tou krásou svoje myšlenky do sítě,
do pletence, pro potěchu všech a nejvíce pro svou. Je to hra a myslet si na
milenku a její dům je také láska; vyhledat jeho střechu vsak není těžké :
máme dalekohled. Ale i bez něho, chceš-li, uvidíš ten dum a střechu mezi
střechami, zídku v zdích.
Mohl bys začít opěvovat, mohl bys též toužit; mohl bys v zanícení
opakovat slova milované. Já však budu blahořečit. Blahořečit dlaním,
které vystavěly ten krov svou tichou prací! Blahořečím rose, která padá
na ten krov svou jemnou parou. Blahořečím kameni, že stojí pevně a nese
onen dům a jeho střechu, neboť jen střechu vidím. Blahořečím větrům.
Blahořečím nápisu, jenž je na trámu - můj dalekohled nezklame! A když
odložím tu čarodějnou trubku, blahořečím ránu, které mi ukázalo, co
jsem, já zaslepený, ještě neviděl.
A tak se, vidíš, vracím zase k rozbitému kousku skla a hledám v něm
tvou střechu, milá má, tvůj rodný dům a blahořečím krovu, dlaním, rose
a trámu, stromům, jasnému dni:
Vždyť není jistě lepšího nad tento den!
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Jan Ryba
PTAČÍ H N Í Z D O
Ach, kam až zavoní písek a zelenina!
Zas chodím po mezích; je plamenný den letnic,
zas kaple zdraví mě s vrcholku Cecemína
i socha, která kdys mi zamávala teskníc.
Hle, cibulářův vůz k Všetatům kolébá se...
Proč tenkrát slýchal jsem jen drkotání kol
vždy vzdalujících se. Vždy zaprodaných dálce,
jejíž vítr mi hrál na rákosový stvol.
Teď jenom v myšlenkách se ocítávám blíž
obzoru minula. A nepřeklenu léta.
Nazpět se ohlížím (jen lehký závan stačí)
tam k světci z pískovce. Má hroznů plnou díž
a pláštěm omšelým přikrývá hnízdo ptačí,
kam navracejí se vlaštovky s konce světa.

ŽN Ě
Oblino zářících a hladkých dětských čel...
N a lukách radost si po tanci odpočívá.
Tkanivo ranních par. Hlas flétny. Akvarel
Rumělko, rozluč se! Už brzy barva jiná
s palety soumraku zaplaví červenec.
Až nebe měděné roztaví večernice
z polí se vrátíš sám. Sám. Oklamaný žnec.
Strniště dávných krás! Té něhy není více.
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Kdo se to rozmáchl, kdo zaťal do stébel
meč hvězdných paprsků? (Vždy naříkavě zní to,
když klasy padají.) A kdo vážil zrní?
Noc, sýpka nesmírná, nikdy se nenaplní.
Znamení touhy tvé navěky louhem smyto,
oblino zářících a hladkých dětských čel.

OLŠINA
Šupiny poledne, sníh skorkovského zvonu
po letech spatřuji zas na hladině tát.
Jizero, Jizero, dnes nelze, než se ptát,
kde je brod kouzelný, pěšina z chalcedonů?
Kde odpočinout si, kde omyti prach cest?
Otázky - hejno vran se na písčiště sneslo -.
Vymleté jímky stop už neprozradí heslo
a jinovatky třpyt, toť jenom hebká lest.
V olšině zpřísnělé vzpomínám časů těch,
kdy v květech blatouchů planul sen milostný
a snící z dálek hřál modravý úsměv Řípu.
Stromoví stesků mých (plamene, srdce, šípu)!
Kořeny v zápase o čas v tmu zarostly
a v jíní změnil se horečný kdysi dech.

Řád VIII.

13.
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Oldřich Králík
B Ř E Z I N O V Y RUC E

V
nakladatelství Jana Pohořelého, který si získal zásluhy již vydáním
částí korespondence L. Klímy, vychází nyní majestátní svazek Březinových
Rukou s původním výtvarným doprovodem Fr. Bílka z r. 1901. Podle
tiráže vychází kniha po sedmé, číslo trochu malé, uvážíme-li délku čtyři
ceti let od jejího prvního vydání a jistě nevelký náklad některých otisků.
Nic nepomohla evropská sláva, kterou poslední Březinově sbírce zjednal
německý překlad z r. 1908, ani pověst o její sociálnosti a vesměrném opti
mismu: Březina zůstal dodnes básníkem výlučným, šíře známým jenom
z čítankových čísel jako Moje matka nebo Jarní noc. A přece, přes po
vrchní a klamnou popularitu i přes skutečný nezájem, žije zvláště kniha
Ruce mocným ukrytým životem, její tvůrčí tajemství dráždí k pokusům
o výklad. Je to nesporně nejzáhadnější dílo Březinovo, za ním se prostírají
obzory básníkova dlouholetého mlčení a tak přítomná edice je vítanou
příležitostí k pozornému zaposlouchání do posledního aktu jedinečného
duchovního dramatu.
Nezbytnou pomůckou pro výklad Rukou je chronologie. Dvacet čísel
sbírky vzniklo v době necelých dvou let, ale to je při horečném rytmu
Březinova vnitřního vývoje doba velmi dlouhá. Každá báseň nebo aspoň
každá skupina básní nese odlesk určité chvíle, prozrazuje stupeň tvůrčího
žáru. Je pozoruhodno, že definitivní architektonické rozvržení knihy nerozchází se úplně s chronologickým sledem básní. Velebné tři komposice
z r. 1899 jsou úhelnými kameny knihy, Vedra jsou položena na druhé
místo, na němž pravidelně stává nejvýznamnější báseň - skoro překvapuje,
že na něm nejsou titulní Ruce. Stráž nad mrtvými tvoří střed druhé půlky
knihy a Čas v jejím závěru je zároveň epilogem knižně tištěné básnické
tvorby Březinovy. Čtyři zduchovnělé skladby, které obemykají Stráž nad
mrtvými, vesměs pocházejí z r. 1900, neboť i Čisté jitro, otištěné až v úno
ru následujícího roku, bylo inspirováno prázdninovým pobytem u Otců
v Červeném Hrádku. Báseň Šílenci z téhož období je logicky přiřaděna
rovněž ke Stráži nad mrtvými, ačkoliv svým rázem by se snad stejně dobře
hodila na začátek knihy. Tam jsou umístěny dvě básně z rozhraní r. 1900
a 1901, Hudba slepců a Bolest člověka. Zbývající dvě časopisecky otištěné
básně jsou vnitřně spřízněny s netištěnými, je to prolog a báseň Věčně
znova, která spolu s třemi drobnějšími novými skladbami je postavena
před epilog. Proslulý pětidílný cyklus Rukou ční jako čerstvě vyvřelý hor
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ský masiv za směle rozeklaným předhořím Veder a zastírá aspoň první
pohled na mírnější prahory, značené vrcholky Stráže a Času.
Uvedený časový pořádek je třeba mít dobře na mysli, snad dalšími
rozbory vynikne plasticky jeho smysl a dosah. Ž e prudké změny zasáhly
tehdy celý vnitřní svět Březinův, dosvědčují zvláště zřetelně essaye z doby
Rukou. Stačí číst pozorně Zástupy z r. 1899 a Cíle a Meditace o kráse
a umění z r. 1900 a ihned vycítíme podstatné rozdíly v ovzduší a tónu.
První, nejstarší essay má ještě sytý zvuk nejšťastnějších období básníko
vých, nové dva jsou prostoupeny mučivými pochybnostmi a nemohou zastřít
křečovitost svého úsilí. Leccos se dá vyčíst i ze současné korespondence
básníkovy, třebaže její svědectví netřeba přeceňovat. Samozřejmě budeme
přihlížet i k dvěma básním z té doby, které byly vyloučeny z knižního
souboru. Z nich první, Jak snesem hrůznou krásu tváří svých, patří na sám
začátek tvůrčího období Rukou, druhá, Skrytá láska, byla otištěna zároveň
s Bolestí člověka.
I. Sen a vůle
První věc, která zasvěceného čtenáře překvapí v Rukou, je proměna
kouzelných ostrovů snů, které bývaly panstvím, ovšem vždy ohrožovaným
panstvím básníka-vladaře snů. Nejskvělejším vtělením oné vidiny je Ze
mě vítězů z r. 1898 a téhož roku vyjádřil ji básník v listě F. X. Šaldovi:
»Míti takový kus společné země, kde bychom všichni vedle sebe stavěli
své město, pobřežní kolonii plavců, kteří se vrátili ze všech moří a při
nášejí bohatství zlata a jantaru a snů o podivných souhvězdích jižního
nebe!« V Rukou je z počátku variace Země vítězů, jen nepatrně zmraze
ná: »...Uprostřed černých oceánů zničení / ostrovy mlčení budou naše
sny« (Stráž nad mrtvými). Pak na dlouhou dobu vládne mlčení, až teprve
v posledních básních se obraz znovu vynoří. V Dithyrambu světů čteme
vybičované výkřiky: »Duševní kosmy! / Plující zahrady, Šílící ptactvem, /
země snění!« Nemohu zde dokazovat, že tyto pozdní zahrady snů se drží
ve výši zoufalou vírou v duchovnost a moc písně, vysvitne to v jiných
souvislostech samo sebou. Zato je bez výkladů jasné, jak skepse nahlodala
poslední dvojici z Odpovědí: »K plujícím ostrovům širokou brázdou vůně
plujem... / Plujem a ostrovy plují a nikdy se nepřibližujem... / Krá
lovské vaše zraky klamem vás obestřely: / ostrovy v záři, jež v duši
vám kvetou, před vámi otevřely.« Z duse vyzářený svět, který měl
v Zemi vítězů objektivní platnost, hroutí se tu nazpět do tvůrcova nitra,
je na ně výsměšně vázán. Čteme-li nakonec verse ze Žen, není v nich
zdánlivě téměř žádného posunu proti onomu stále citovanému pratypu
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ostrovů snů ze Země vítězů: »Myšlenek oblaky jak ostrovy do moře
světla ční, / pokryté fosforeskující vegetací měsíční.« Stačilo by opravdu
změnit »myšlenek oblaky« na »oblaky snů«, ale v tom právě je podstatný
rozdíl. Březina důsledně nyní dosazuje za sen myšlenku, možno se dovolat
paralelního místa z Hudby pramenů: »Nejvyšší ledovce myšlenky lidské,
hořící ještě mezi nebem a zemí, když už krajinu, z níž vykypěly, noc uha
sila, ční v zlatém chladu svém ke hvězdám druhého blankytu jako několik
triangulačních bodů, z nichž možno změřiti jen nepatrný úsek z oslňují
cích rozloh duchových říší« (Cíle).
Pochopit tento přechod snu v myšlenku usnadňuje úryvek z dopisu
A. Pammrové, tolik odlišný od dopisu Šaldovi: » Jíti životem oddané, přivésti sladce k platnosti své síly duševní a tělesné, zmírniti žhavost snu
jasností rozumu...« (8. VIII. 1899 - proložená slova podtržena samým
Březinou). Zde je ohlášena kritika snu, která je skutečně provedena ovšem ne po prvé v díle Březinově - v Rukou. Hned v prvních velkých
básních čteme výrazy: »zchladnutí snění rozžhaveného« (Čas), »smrtelné
zblednutí v úpalech snění« (Vedra). Kritika pokračuje v básních z roku
1900: »v letargiích, jak sníme« (Chvíme se nad mocí vůle - méněcennost
snu vystupuje protikladem: »v závojích blesků a síly«), »snění zdroj ma
gický vysech« (Šílenci), »snů množstvím znaveni« (Čisté jitro). Tažení
proti snu se dovršuje v posledních básních. V prologu se mluví jako o dáv
né minulosti »o palád snů, jenž tisícem věží až do hvězd se potápěl; /
a i když ten hořel a ironický vítr kolem mne Šuměl, / bez výkřiku bolesti
zpívat i mlčet jsem uměl«. Nebylo možno, aby tento nepřátelský poměr
ke snu se neprojevil v obou hlavních číslech pětidílného cyklu. V Rukou
si přemožený vladař snů hraje s hvězdami »v tragickém triumfu snění«,
v Kolozpěvu srdcí hned dvě místa se týkají našeho thematu. Jednou opět
kontrastem k »tichému moři zkvetlého světla« stojí »horečné zahrady tro
pů, krve, žízně a knížecích snění«, po druhé čekají bratrstva lovců signály
návratu »v ironických labyrintech pralesa snění«. Ne nadarmo po druhé
již šumí ironie v sadech snů. Ani výraz »v labyrintech pralesa« není ná
hodný, vede k němu cesta od »labyrintů mlčících« (Stráž nad mrtvými)
a »pralesů melancholických krás« (Tichý oceán).
Místo snu dostává se do popředí magie vůle a extase lásky. Nejdříve
se koncepce vůle nijak neodchyluje od obrazu v Stavitelích chrámu, vůle
se zjevuje jako atribut božské moci: »vůle tvé mlčení, tíže a soud« (Čas),
»Ach, z bolestné proměny věcí nad Gehennami poznati slávu tvé vůle«
(Vedra), »Tíž tajemství tvých bolestných jsme přijali jak vůli tvou« (Čisté
jitro). Vlastní drama Rukou se začíná rozvíjet v básni Chvíme se, tam se
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již vůle žhaví v plamenech lásky. Jde o proslulé verše: »Chvíme se nad
mocí své vůle, jež v tohoto života zakletí / zbyla nám jako dědictví kní
žecí z tajuplného pádu.« Revolučnost tohoto pojetí vynikne, srovnáme-li
je s korespondujícími úryvky dvou essayů časově nepříliš vzdálených.
V Kráse světa, která ještě náleží do období Stavitelů chrámu (otištěna
v březnu 1899), čteme větu: »řady snů, které slouží duši v exilu země,
jsou zbytkem jejího královského dvoru z druhdy«. Byla tedy provedena
záměna snu za vůli, což je přesně v duchu vznikající knihy. Druhý essay,
jehož se chceme dovolávat, vyšel na začátku r. 1900 a jeho závěr zní:
»nepochopili závratného tajemství lásky, jež rod náš nese v sobě jako
skrytý poklad a které rozzařuje naděje milujících tak, že přesahují všechno,
co jsme dosud slyšeli z rozhovoru země s hvězdami«. Zde se láska a vůle
nevylučují navzájem, naopak, jsou dvěma aspekty, dvěma jmény pro tutéž
mocnost, u vytržení vzývanou. Je téměř pravidlem, že kdykoliv zazvučí
jedno zaklinadlo, ozve se hned druhé. V essayi předchází »tajemství lásky«
slovo o »uzdravující vůli světců«, v básni »moc vůle« je připravena »extasemi lásky«. V nádherném finale Zástupů se láska s vůlí prolnula zcela
neoddělitelně: »Mlčení nadějí, poněvadž věděli, že vítězství patřilo vždy
těm, kdo pochopili Nejvyšší vůli, že v svatých rukou i uschlé ratolesti roz
kvetou jako lilie, a že pohledy milujících hovoří magickou řečí, jež vládne
duším a událostem.« V závratném akordu splývá tu s láskou a vůlí ještě
jeden motiv, vláda nad dušemi a událostmi. Také tento tón zaznívá v básni
Chvíme se: »Jenž nad všemi prostory, nad větry staletí / zrakům duší, od
věků do věků bdícím, jsi ponechal vládu.«
Tento vášnivý komplex básníkovy touhy a naděje bouří pak nad
vrcholky rostoucí knihy, především křtil báseň Šílenci, časově i stavebně
následující hned za básní Chvíme se. Má v ní však nové silové jádro, vlast
ně je ne zcela nové, totiž sen »O slití všech milionů v Jediného Člověka
vykoupeného«, formulovaný o něco dříve v essayi Cíle. Rozložení magne
tických sil zůstává stejné, nejdříve se proklamuje vláda nad dušemi: »a po
korní, jménem tvé mystické moci nad dušemi kralovali«, potom zasálá
láska: »sluncem své lásky jak oblak pozdvihli v azur ilusí vesmír celý«.
Ústřední vidina vykoupeného Člověka je vsazena mezi dvojí oheň vůle,
oheň pozemský a nebeský: »v prahnutí naší vůle jak omdlévající v pole
dním žehu / umlkávali zbledlí, nejdražší naši« - »od hvězdy k hvězdě, jak
roje do nových sídel, v dráždivém červnu tvé vůle, / hierarchie duchů se
snáší«. Také v titulních Rukou nesmírná, nedohledná věta, rozpínající se
více než pres polovinu básně, končí vidinou jediného Člověka, stoupající
z plamenů vůle: »v nárazech tisíce vůlí, stržených proudy tvé mystické
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vůle, / jediný ve všech milionech pracuje člověk...« Konečně v Kolozpěvu
srdcí poslední oddíl začíná výkřikem: »Paroxysmy lásky a vůle!« a ne
chybí ani vláda nad dušemi: »Pro mystické účastenství naše / v práci
všech dobyvatelů, / kteří poznamenávají události jak stádo ke stříži... /
vládnou nad ohněm a bolestí milionů«; závěr důsledně rozezpíval vysokou
nadějí v příchod jediného Člověka.
Básníkova myšlenka o vykoupení lidstva slitím všech milionů,*) zro
zená v takovém vypětí vůle, zasluhuje bližší pozornosti. Není pochyby, že
je souvztažná s uvědoměním individuální slabosti, že je kompensuje. Tam,
kde se s ní setkáme, najdeme obyčejně též hořké poznání hranic lidského
ducha. V Cílech, v nichž po prvé zasvítila vidina Jediného Člověka, je
resignované dosažení hranic vysloveno takto: »Celá rozloha země, s tro
pickým rozkvětem rozkoše a poznání, jevila by se jim jako jedno z nejmenších duchových měst, z něhož vedou cesty do všech viditelných i ne
viditelných říší vesmíru, do závratných duchových metropolí, jichž obraz
nedá se sníti snem člověka.« Zvlášť zřetelně vystupuje vědomí o spoutá* ) Také sen vykupitelský se promenuje uvnitř knihy. Zprvu nese jméno »smíření«,
smíření s Nej vyšším vládcem: »a ve přípitku extatickém životu / a slunci a smíření a na
dějím« (Stráž), »čekáme stále, teskni a tiší, / na sladké usmání smíření tvého, skončení
dní« (Čas) - »Ale snesla by zem tato celé bohatství smíření tvého?« (Vedra) - celá
báseň Místa harmonie a smíření - »hosannah smíření« (Skrytá láska). Země by neunesla
»bohatství smíření«, v Čase »Uhasla země, vysvobozená«, tak se od naděje na smíření
odlučuje pozemštější touha vysvobodit lidstvo. Ve Vedrech utichly písně »v zamlklých
modlitbách volajících: Vysvobození,« ovsem podle komentátora je to »volání po úplném
zmaru«. V básni Chvíme se... nabývá touha určitějšího tvaru, přízrak básníkův »s šeptem
o vykoupení všech lidí ať jemný se zvedne«. Jestliže se tady ještě mluví šeptem, essaye
se vyslovují určitěji: »sen o příštích staletích... Vysvoboditi všechny! To, co z věčnosti
za šťastných podmínek uviděl jeden, aby dovedlo uvidět tisíce bratří!« (Zástupové) »Neboť množství trpí a jeho utrpení přelévá se tajemně z duše do duse, proniká
i v myšlenky tvůrčí, kalí stříbrnou čistotu jejich intonace a každou píseň Štěstí zbavuje
mocných resonancí v duších milionů, jimiž teprv je schopna zahlaholiti do vesmíru svůj
výkřik návratu a osvobození« (Cíle). V těchto tísních a úzkostech se rodí vidina Jediného
Člověka vykoupeného, k níž jsme připjali naši poznámku. V pozdějších básních se ne
přidává k tomuto pojetí již nic nového, v básni Zpívaly vody vystupují jenom zřetelněji
pozemské hranice, když se vítá »člověk... příští vysvoboditel země«, v Odpovedech se
jenom uzavírá začarovaný kruh: »k vysvobození všech bytostí země jste vyvoleni«. A ko
nečně v Kolozpěvu srdcí se objasňuje smysl návratu rozpomínkou na pradávnou dobu,
»než tento kosmos viditelný těžkou nádherou zkvetl«: »Signály návratu, očekávané všemi
bytostmi země, / shromažďující bratrstva lovců / v ironických labyrintech pralesa snění.«
Skutečně osvobozující průvan smrti ulehl, rozhovor člověka s věčností umlkl a zůstal
neřešitelný svár jedince se společností. Marné sní tvůrce o splynutí s vykoupeným lid
stvem, marně násobí své úsilí, aby je vysvobodil, konce nelze dohlédnout. Dříve světelný
úsměv, teď naráží básník na steny ironického labyrintu.
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nosti lidského ducha v Šílencích: »nad každou krajinou krásy, kam zrak
náš výbojem dostih’, / znamení tvého panství suverenniho ve všech nekonečnostích, / před námi hrozivě tmí se vyššími duchy střežené citadely«.
Zoufalé poznání je tu zcela nového data, ještě v básni »Jak snesem hrů
znou krásu tváří svých« byl týž obraz zabarven neskonale útěšněji.
»...v pouštích písku hvězdného / ční věže hradů andělských pro karavany
snů«. Karavany snů již neputují a proto andělské hrady se změnily na
nedobytné citadely. Dost truchlivě se proměňuje v Šílencích také obraz
blankytů. V Místech harmonie a smíření, otištěných sice o měsíc později,
ale zalitých dosud blaženou září, jdeme »chodbami blankytů« v tichém
paláci ilusí, kdežto v Šílencích čteme: »Z blankytu tisíce blankytů vyšlehlo
v gigantských polokruzích / galerie tvé stavby, vždy duchovější, bezmez
nou perspektivou«. Tato bezmeznost neslibuje ohraničenému Člověku nic
dobrého, třebaže v křečovitém úsilí Dithyrambu světů dostává i perspek
tiva blankytů jako zahrady snění vířící jarní spád: »Blankyty nesčetných
zemí svítící jak pomněnky jarní / na březích řeky extatické, / jež letí v roz
pjatou náruč / moře tvého!« Obměnou galerie blankytů je představa stup
ňovitosti světů, jejím doplňkem koncepce hierarchie duchů. Pro první
představu cituji řetězec dokladů: »Jako při Asperges tajemnem po stup
ních světů před námi jdeš, / gestem, jež duhové brány nad věky klene, vše
posvěcuješ« (Místa harmonie a smíření), »klade se světel zlahohlavem /
na světů stupně mystické« (Skrytá láska), »Světy za sebou následující
v tajemství času! / Koberce mystických stupňů!« (Dithyramb světů).
Stupně světů se strou v básních, kde není přímo přivolávána vidina Člo
věka; tam, kde se vidina zjevuje, »od hvězdy k hvězdě... hierarchie duchů
se snáší« (Šílenci). Zcela podobně v Rukou: »A v úderu větru jejich,
smysly zhasínajícím, / cítíme, jak řetěz náš, zachycen rukama bytostí vyš
ších, / v nový řetěz se zapíná do všech prostorů hvězdných / a objímá
světy.« Zjednodušeno je toto vidění hierarchie duchů v závěru Kolozpěvu
srdcí, v němž básník zahlédl, jak vykoupený Člověk »usedne ve tvé ta
jemné radě / mezi knížata kosmu«.
Shrneme-li své dojmy, jediný člověk je dědicem přemoženého vladaře
snů. Básník sám výslovně abdikuje, Cíle i Kolozpěv mluví jasnou řečí.
V essayi musil být dříve zkrušen konkretní člověk, aby mohl v blescích
sestoupit »člověk říše Ducha, jediný v milionech«. Nádherný básnic
ký tvar dal Březina této osobní resignaci v posledním oddíle Kolozpěvu:
»Pro silnou rozkoš rozdrcen býti jako vlna, / pohybem bratrského oceánu
majestátního / a jako trs bílého květu trysknouti k výši pěnou / při úderu
o skaliska země zaslíbené.« V sebevražedném heroismu chce básník uto
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nout v moři milionů, nedoufá již dojít. Jak hluboce jej proniklo odhod
lání vzdát se osobního vykoupení, dosvědčuje i soukromá korespondence.
V prvním listě Fr. Bílkovi odmítá dávat odpovědi sám za sebe, odkazuje
na příští člověka říše Ducha: »Poznati pravdu vymíněno jest Spravedlností
celému mystickému Člověku, který jest jednotou v milionech minulých,
přítomných a budoucích spojen tajemně s celým kosmem, s životem země
a se vším, co na ní trpí a co zasaženo bylo spolu s ním jedním osudem
viny... Jednotlivé stupně našeho očištění znamenány jsou jasnějším a jas
nějším uvědomováním si prvotní jednoty, mystickým rozšířením naší by
tosti na tisíce bratří...« Ještě v Úvodu k Otčenáši Fr. Bílka, psaném v době
dokončování sbírky Ruce, oslňuje básníka jeho vidina, ukazuje velebným
gestem »v místa, kde tisíce rtů spojuje se v jediné rty, rozpálené a věky
oddychující v úpění touhy, a kde z milionů a milionů tváří vystupuje jako
vyzařování skrytého světla, tah za tahem, paprsek za paprskem, mystická
tvář Člověka, bolestná, laskavá a z hlubin času se rozjasňující jako hvězda,
která se blíží«. Březinova tucha o mystickém Člověku nepronikla však
pouze do projevů Bílkovi a o Bílkovi, také v korespondenci A. Pammrové
vyšlehuje velmi naléhavě: »...míti políbení pro každé rty mlčenlivé, pro
všechno kolem nás, co vadne a kvete, aby zemřelo, tráva, květ, slunce, to
je vzepětí velikosti, o níž sním, nádhera lásky, v níž toužím utonout, má
cesta nade mne, mé nejtěžší nedosažitelné úsilí k návratu, sen o vševysvobozent« (list z 20. IV. 1900).
V
literatuře nebyla dosud věnována této žíznivé touze Březinově ná
ležitá pozornost. Marten mluví na příslušných místech o »touze po ná
vratu v řád« a »odvaze indické mystiky«, Durych v knize se vyslovuje
značně odmítavě: »To je víra dle dogmatiky nikoliv náboženské, nýbrž
básnické. Její perspektivou není odpočinutí věčné, nýbrž hrůza nesmrtel
nosti.« Později v Lumíru zmírnil poněkud svůj soud; je jisto, že poslední
slovo tu bude musit pronést theolog. Analysa literární prozatím ukazuje,
že prahnutí vůle, v němž se vidina zrodila, bylo provázeno osudným vy
prahnutím zahrady básníkových snů.
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Rudolf Voříšek
FILOSOFIE KULTURY?
Před lety vydal Tomáš Trnka v Aventinu filosofickou trilogii, z níž
první část se jmenovala »Hledám tajemství života«, druhá »Filosofie kul
tury« a třetí »Člověk a věčnost«. Dnes vydává Trnka tyto knihy znovu
(u E. Beauforta, Praha) a připojuje k nim i ostatní své filosofické spisy,
kdysi již vydané (které budou postupně vycházet).
Tomáš Trnka nebyl a není »Kathederphilosoph«; nedocíroval na žád
né universitě, což je u nás zjev dosti neobvyklý a zaručoval určitou volnost
a svobodu v oblasti, kde se tak často měřila hodnota výkonu podle předem
stanovené a určené etikety. Tomáš Trnka tedy nenáležel k žádnému ofi
cielnímu směru a stal spise stranou, stejně jako Karel Vorovka a několik
jiných. Šel-li ovšem svými vlastními cestami, není to ještě dokladem zvlášt
ní hodnoty jeho díla, a jeho výlučnost mu nijak neposloužila. Jeho dílo je
školským dokladem nestráveného, nejasného, zamotaného a zmateného
filosofického synkretismu, kde najdete ode všeho něco jako na obloženém
chlebíčku. Chcete-li trochu Bergsona, je tu; chcete-li typologii a charakterologii, i tím vám Trnka poslouží; jestliže jste slyšeli mnoho mluvit o theorii relativity, pak ji tu máte; také ohlasy ze Spenglera přizdobil Trnka
svůj pestrý filosofický chlebíček a stýská-li se vám v tomto divokém kon
certu po trošce toho positivismu, i z toho si Trnka v ethických závěrech
všelicos vybere, všechno vyšperkuje mnohými citáty a jmény filosofů,
vědců, básníků, malířů a vytvoří tak spis, jako je tato Filosofie kultury,
který svým názvem mnoho slibuje, ale bohužel nic nedává. Neříkáme, že
by ten, kdo píše o filosofii kultury tohle všechno neměl znát: měl a nadto
jeste víc, ale jeho cílem má byt živoucí a pravá synthesa a nikoli synkretismus podle hesla i tak možno i tak možno.
Nejasnost, zmatek: to jsou dvě slova, která si stále opakujete při Čtení
knihy, i když se někdy zdá, že autor něco opravdu drží a dokazuje. Ne
přáli bychom si ovšem zdánlivý jas a logiku racionalistického výkladu,
tohoto zjednodušování a zplošťování věcí bez úcty k třetímu rozměru,
jímž je hloubka; ať nám ukáže autor hloubku a mysterium a temnoty, ale
ať nás k této propasti opravdu přivede (třeba složitými cestami) a ne
mluví o ní zmateně kdesi v polovině cesty, když ji sám neviděl.
V
tomto myšlenkovém labyrintu je pak ovšem těžko vysledovat ony
základní nosné ideje, které mají tvořit cosi jako strukturu autorovy filo

185

sofie kultury. Trnka celkem správně vychází z poznání, že kulturní dílo
je neodmyslitelné od člověka a jeho utváření. Z toho by tedy plynul první
logický důsledek, že je třeba nejprve člověka znát, abychom pochopili jeho
dílo, jeho kulturu. Řečeno konkretně měla by být východiskem každé filo
sofie kultury nauka o člověku, filosofická anthropologie, odpověď na
otázku, co je Člověk. Trnka se opravdu o cosi takového pokouší, ale hned
tady na začátku svých úvah nedomýšlí a zjednodušuje (což je jeho trvalá
chyba) : zkoumá toliko nadání člověka jako umělce, a to nadaní psycho
logické, jeho typologické znaky jako básníka, hudebníka, malíře, učence.
Domnívá-li se pak Trnka, že našel klíč k pochopení kultury, když roz
dělil podle starého vzoru tvůrčího člověka na dva typy, označené zhruba
jako klasiky a romantiky (což je analogicky vyjádřeno na př. u Schillera
básníkem sentimentálním a naivním, u Nietzsche apolinským a dionysským, u Kretschmera schyzothymním a cyklothymním, v psychiatrii u Junga intravertním a extravertním atd.), pak tím neobjevil celkem nic nové
ho a nadto se k odpovědi na otázku, co je kultura, nepřiblížil ani o krok.
Trnka se ovšem pokouší o vysledování posledních důvodů této tvůrčí
dvojdomosti a vykládá široce, že se v základě oba tyto typy dají uvést na
kategorii časoprostoru či prostoročasu. Co tyto dvě kategorie znamenají,
vykládá Trnka asi takto: prostor a Čas nesmíme chápat odděleně (to je
chyba racionalismu), jsou vždy spojeny v prostoročas Či časoprostor a pak
možno obojí typ tvůrčích umělců vysvětlit podle toho, kterou kategorii
v tvůrčím ději »akcentují«. Pak je umělec klasický (tedy naivní, apolinský,
realistický, cyklothymní, extravertní atd.) ten, který tvoří převážně pro
storově, je umělcem tvůrčího zraku, umělec romantický (tedy dionysský,
sentimentální, schyzothymní, intravertní) ten, který tvoří převážně časově,
je umělcem tvůrčího sluchu (sluch se tu spojuje s Časem, myšlenka bergsonovská). Tohle tedy Trnka zkonstatoval, jmenuje pak řadu básníků
a malířů, kteří jsou to nebo ono, a dost. Marně Čekáme, jak se z tohoto
hlediska dívat na jednotlivé kulturní styly či kultury národů, Trnka nám
vůbec nevysvětlí, jaká je na př. kultura řecká, egyptská, gotická, barokní,
moderní atd. Obáváme se ovšem, že by se mu to ani nepodařilo, neboť
k tomu jeho zjednodušená dělidla naprosto nestačí. A dále: jak uvede
Trnka toto své rozdělení (které, jak se domníváme, je platnosti nadčaso
vé) v souhlas se svým druhým tvrzením, že každá kultura je útvarem sui
generis, který se nedá převést na kulturu druhou (myšlenka spenglerovská!) ? Jak to, že se kultury tak od sebe liší, když je tvoří dva typy vždy
a stále stejné? Ve filosofii kultury bychom právě Čekali ocenění jednotli
vých kultur a kulturních období, ale tomu se Trnka vyhnul. Mluví neustále,
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že kultura není »všelidská«, že ji tvoří národy a kultury a rasy, ale v Čem
je onen znak národní, kmenový a rasový, to zase neříká.
Náš filosof objevil s velikým hlukem fakt, že všechno na tomto světe
zaniká, i kultura. A právě skutečností smrti chce postihnout smysl kultury.
»Nenalezneme pravého smyslu lidského díla leč pod zorným úhlem smrti
ne v tom smyslu, aby se nám lidské dílo objevilo jako nicotné gesto, nýbrž
abychom nalezli spravedlnost, rovnováhu mezi nimi, a tím i spravedlivou
cenu lidského života.« Hledisko smrti je zajisté vysoké a bylo by s to pod
statně osvětlit lidské dílo. V Trnkově pojetí je však smrt pouhá stafáž,
konec, zánik, který má funkci puntíku za větou a jinak se v kultuře nijak
neprojevuje. Jestliže uváděl Trnka (tuším v Naší době) toto své pojetí
v souvislost s Heideggerem, pak je to omyl, plynoucí asi z neznalosti;
heideggerovský Člověk, existující tváří tvář k smrti, jehož celé bytí je tímto
existenciálním pocitem smrti utvářeno a určeno, nemá vůbec nic obdobné
ho s Trnkovým filosofováním, kam se smrt dostala jen tak ad hoc, bez
hlubšího promyšlení a prožití. Že zanikla kultura řecká (ovšem: zanikla
opravdu a cele?), římská, byzantská atd., to chápeme, i když nepíšeme
smrt s velkým písmenem; u filosofa kultury by nás spíše zajímalo, jak
tyto jednotlivé kultury fakt smrti prožívaly, jak je skutečnost zániku člo
věka a jeho díla modelovala. Jeden z Trnkových učitelů kulturního rela
tivismu, Oswald Spengler má na některých stránkách své knihy Untergang
des Abendlandes opravdu pozoruhodné postřehy o tom, jak smrt určovala
kulturu staroegyptskou, a to by nám vlastně měl každý filosof kultury
vyložit. U Trnky je smrt opravdu jen cosi vnějšího, co autora jen tak fasci
novalo, na čem si dodává zdání hlubokosti, ale z čeho nevytěžil pro své
dílo naprosto nic, jeho chápání smrti nás nechává chladnými, nepřiblížil
nám ji bytostně a životně. Trnka si vůbec pohrává se slovíčky, která mají
budit zdání hloubky, používá s oblibou kulatých výrazů, aby přešel oprav
du závažné otázky. U něho se vědomí vyvinulo z Činnosti, Člověk se vyvinul
v rozumového tvora tím, že tvořil - toto zvratné se používá Trnka s obli
bou, obáváme se jen, aby mu toto slůvko opravdu nezvrátilo celou jeho
soustavu, postavenou stejně na falešných základech.
Ale to stále ještě nejsme u konce. Trnka si klade i otázku po smyslu
kultury. Tady ho zase fascinovalo slůvko spravedlnost. »Kulturní dílo je
spravedlnostní (!) výraz smyslu života toho či onoho člověka, rodiny, ná
roda, lidstva.« Nečekejte zase, že vám autor těchto hlubokomyslných úvah
vysvětlí, co to ta spravedlnost je, nebo co znamená spravedlnost k sobě.
Musíme dlouho bádat, než se nám podaří postihnout, co se tím myslí;
našli jsme si raději sami, co znamená spravedlnost: je to ctnost, která dává
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každému, co mu právem náleží, tedy po pečlivém uvážení všech práv a po
vinností. Spravedlnost je tedy pojem morální a právní, předpokládá vě
domí a svědomí - můžeme takto chápat Trnkovu spravedlnost a spravedlnostní (to hrozné slovo!) výraz? Nikoli, Trnka to zase mate a plete
a myslí v pojmech ontologických, užívaje pojmů morálních a právních:
spravedlnost je totiž v jeho očích cosi jako adekvátní a naprostý výraz pod
staty, života, Či jak to chceme nazvat, a jeho zase nadnesená a hlubokomyslná formulace znamená po lidsku řečeno, že kultura je výrazem lid
ského ducha, národa, lidstva. Co to dá práce, než se z Trnkových bizarních
formulek dostaneme na půdu, kde jakž takž postihneme, oč jde. A teď
si představme, že si tento filosof nedá práci, aby nám svou určitou thesi
vykroužil a vybrousil do jasných tvarů, nýbrž tutéž věc několikrát do únavy
opakuje, zamotává, zase jinak vykládá, ale naprosto nevysvětluje. Tohle
není znak správného myšlení, to je důkaz, že si sám autor docela neujasnil,
co chce říci; nepracuje myšlenkou, nýbrž tušením, nápady, slovíčkařením.
Nechtěli bychom na něm, opakujeme, zdánlivý jas racionalistického myš
lení, které se nám z hloubi srdce protiví; filosof může použít obrazu tam,
kde vidí, že pojem nestačí, ale jako chytá kritik za pačesy básníka, který
básní v obrazech falešných, pokřivených, bez niterné logiky a pravdy, je
to tím spíše nutné u filosofa, jemuž má pravda, opravdovost být věcí
prvotní.
Jaký je Trnka výtečník v logickém myšlení, doložíme aspoň na jednom
příkladě, ačkoli bychom jich našli desítky. Takto tedy definuje nábožen
ství: »Náboženství nemá za ústřední svou ideu boha. Pojem, idea boha
je pouhým vyplývajícím důsledkem poznávacím, vyzařujícím z konkrét
ních formulací kulturně náboženských. Pramenem, podnětem k nábožen
skému tvoření je smrt, mrtvola člověka, pohřbívání.« Doporučujeme
opravdu autorovi »Filosofie kultury«, aby se nenápadně zeptal svého ševče,
jestli mu také vyplyne idea boty, až když ji udělá, a odpověď nám laskavě
sdělil, jsme na ni opravdu zvědavi. Věc je ovšem vážnější. Myslím, že je
přímo povinnosti filosofa kultury, aby studoval náboženství, studoval po
ctivě a vážně; a bude-li je opravdu znát, nemůže psát nesmysly, které by
nevyslovil ani nejzavilejší positivistický anthropolog. Neboť právě tito
anthropologové se dnes shodují v tom, že i primitivové uznávají při svém
polytheismu nejvyšší bytost jako zřídlo nadpřirozené síly, ať už má jména
jakákoli. Vyplynula jim tato bytost teprve z náboženských děl, jak říká
Trnka, nebo jsou tato díla podmíněna vědomím této ideje? Takovéto otáz
ky ze základů logiky je třeba klást nad Trnkovou knihou.
Otázku morální hodnoty kulturního díla vyřešil Trnka neméně prostě.
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Řekne si pěkně, že morálka neexistuje, neboť není dobra ani zla. »Dobro
a zlo jsou prosté hodnotící pojmy lidské! Život lidský, práce lidská sama
o sobě, tak jak člověk se (!) vynořil (!!) vývojově z přírody, stal se vý
razem samé podstaty přírody a kultura zase výrazem podstaty lidstva, je
dána bez hodnocení.« Hodnocení lidských činů podle dobra a zla je čímsi
druhotným. Děje se podle zvyku a pravidelnosti, »pravidelnost je znám
kou, podle níž něco nazýváme mravem« (Krejčí). Stane-li se tedy pra
vidlem na př. krádež, bude patřit k dobrému mravu podle Trnkovy filo
sofie, ukradnete-li svému sousedu, nač přijdete, neboť samo o sobě je každé
kulturní dílo mimo dobro a zlo, teprve my lidé je nějak hodnotíme podle
pravidel, která jsou zcela náhodná. Takto končí Trnkova filosofie kultury.
První vydání »Filosofie kultury« vyšlo před mnoha lety. Autor snad
změnil sem tam nějakou formulaci, přečetl o několik knih víc, ale nepře
mýšlel a nedomýšlel. Vydal knihu stejně nedonošenou jako kdysi. Psát
o filosofii kultury je úkol odpovědný a předpokládá mnoho studia. Odívat
do záhadných a nadnesených formulací poznatky, které nic neříkají, není
ještě filosofie kultury. Což opravdu není nic, co by bylo měřítkem kultury ?
Je možno zcela vážně tvrdit, že podstatou kultury je vyžívání člověka,
kmene, národa, rasy a lidstva a jenom to ? Co chtěli národové, když tvořili
svá kulturní díla? Co chtěli Egypťané, když stavěli své pyramidy, když
toužili tak po zjevné nesmrtelnosti, že nechtěli, aby jejich těla zanikla?
Tvořili svá kulturní díla jen pro ně sama nebo usilovali svou kulturou
vyjádřit víc? Toto jsou otázky, které si klade filosof kultury a proti nim
jsou problémy nadání a uměleckých typů (kterým věnuje Trnka polovinu
své knihy) jen druhotné. Každá kultura má úběžník mimo sebe, nechce
být a není jen sama sebou a pro sebe, je služebnicí, chválením, adorací
čehosi jiného a vyššího a s tohoto hlediska chce a má být chápána. Trnkovi
chybí orgán pro toto věčné v časných kulturách, které, to nepopíráme, za
nikají a vznikají; nepostřehuje a nemůže postřehnout ono věčné trans,
které je nad každou kulturou, které je její pravou armaturou a bez něhož
se nám svět lidského díla rozpadá v chaos jednotlivých monadických útva
rů, sobě vzájemně cizích. Teprve pochopením tohoto úběžníku se nám
všechny kultury stávají blízké a při vší rozmanitosti je chápeme jako dílo
člověka věčného, při všech rozdílech kmenů, národů a ras přece jednoho.
Tady pak může začínat, Či chcete-li končit pravá filosofie kultury.
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Gabriel Hejzlar
PRVNÍ KŘESŤANSKÁ OBEC V EVROPĚ
Filippy proslavily v dějinách světa zvláště dvě bitvy, svedené zde v říjnu
r. 42 př. Kr. mezi Brutem a Cassiem s jedné a Octavianem a Antoniem
s druhé strany, jež značily obrat v historii římského národa a připravily
úplný převrat ve vývoji jeho ústavy směrem k císařství. Filippy prosluly
však také v prvních desítiletích šíření křesťanství, jsouce velmi důležitou
stanicí na misijních cestách apoštola Pavla a prvním evropským městem,
kde bylo hlásáno evangelium. K jejich významu v dějinách politických a
vojenských přistupuje tak i jejich význačné místo v dějinách náboženských.
Dnes jsou městem mrtvým, dochovaným jen ve zříceninách; leží ve vý
chodní Makedonii v rovině, kterou protéká řeka Angites (Angista) a uza
vírají vrchy na straně severní, východní a západní. Je to uprostřed tabá
kových polí nedaleko Dramy, důležité stanice na trati Soluň-Cařihrad,
v kraji, který podle svědectví Herodotova oplýval kdysi bohatstvím rud
ným a lesy. N a západní straně se pnoucí pohoří Pangaion s doly na zlato
a stříbro přilákalo r. 356 př. Kr. i makedonského krále Filippa II., jenž
obsadil město, původně zvané Krenides a pak Daton, a přezval je po sobě
na Filippoi, ač nebyl jeho zakladatelem. O 200 let později, když se Make
donie stala provincií římskou, dostaly se Filippy pod panství římské. Pů
vodní obyvatelstvo trácké bylo během časů promíšeno živlem řeckým,
makedonským a konečně římskými osadníky, zvláště za císaře Augusta;
podle nich se zvalo město Colonia Augusta Julia Philippensium.
Život Filipp a celá historie města v době římské je těsně spiata se šťast
nou jeho polohou při silnici Egnatiově. Tato via Egnatia měla především
význam vojenský a sloužila římské administrativě; proto byla stále udržo
vána v dobrém stavu. Dodnes dochované její milníky dosvědčují její trasu.
Vycházela z Dyrrhachia (dn. Drač) při moři Adriatickém a probíhala na
příč Balkánem podél jezera Ochridského (stv. Lychnidos) do Soluně;
přibližně týmž směrem běží dnes silnice z Elbassanu v Albánii do Monastiru (Bitolje) a dále železnice do Soluně. Odtud protínala poloostrov
Chalkidiku a přes Filippy ústila do přístavu Neapole (dn. Kavalla), od
kud bylo nejrychlejší a nejpříjemnější spojení po lodi do Alexandrie na
půdě maloasijské; dále běžela podél pobřeží do Byzantia. Byla součástí
komunikační tepny z Říma přes Brindisi do Orientu, připojujíc se na sil
niční síť v Malé Asii. Měly tak Filippy příznivé spojení jak s Itálií, tak
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s východem říše (Efesos, Pergamon, Smyrna, Antiochie a j.) a jsouce
obráceny spíše k Orientu, přijímaly odtud přímé vlivy, jež pronikaly opět
dále na západ. Via Egnatia mela proto význam nejen jako nástroj pořímšťovací a civilisační, ale souvisejí s ní i dějiny šíření křesťanstvi. Po teto
«silnici se ubíral též první misionář křesťanství apoštol Pavel z Filipp do
Thessaloniky (Soluně) na své cestě do Athén.
V té době byly Filíppy městem latinským. I v zříceninách staveb jeví
se jako město římské, zbudované na místě města makedonského. Byla to
nepříliš rozlehlá pevnost, jak dosvědčují ještě dodnes dochované značné
zbytky původního hradebního pásu. Vědecký výzkum tu začali francouzští
archeologové r. 1861, ale soustavně počalo se pracovati až od r. 1920. Vykopávkami, které nejsou skončeny, získává se cenný materiál pro dějiny
antiky a neméně pro křesťanství. Již nyní je patrny celkový plán města,
hlavní jeho veřejné budovy i domy soukromé. Jde skoro vesměs o stavby
z II. stol. po Kr., kdy Filippy dosáhly největšího rozkvětu. Ulice se protí
nají v pravém úhlu a hlavní ulice běží směrem východozápadním, dotý
kajíc se obdélného náměstí ve středu města. N a náměstí, vroubeném na
třech stranách loubím, leží jen zbytky budov, protože jejich staviva se ča
sem užilo k jiným účelům. Byly tam dva chrámy, kaple, řečnická tribuna,
administrativní budovy, obchodní domy, městská knihovna, kašny; zacho
vané base soch svědčí, že náměstí zdobily četné pomníky a čestné sochy
občanů, císařů a bohů. Zde se soustřeďoval obchodní ruch a společen
ský život. Městské divadlo až z doby Filippovy bylo v době římské nove
upraveno na arénu pro zápasy gladiátorské a štvanice zvířat. Po vítězství
křesťanství byly gladiátorské zápasy asi v V. stol. potlačeny, ale štvanice
zvířat jsou zde dosvědčeny i pro VI. stol. Město mělo i značně rozsáhlé
lázně (thermy) a tělocvičnu (gymnasion). Před městskou branou na vý
chodní straně byl hřbitov a jinde jednotlivé hrobky. Poučnými svědky
antického života jsou zde hojné nápisy o úřadech civilních, náboženských,
o různých sdruženích a korporacích a pod.
Vyprávění ve Skutcích apoštolských (16, 13 n.) o tom, jak se apoštol
Pavel a jeho druhové setkali v den sobotní za městem s filippskými že
nami, z nichž Lydia se stala první vyznavačkou nového učeni, má vztah
k místu nedaleko vzdálenému od bojiště, kde se 94 let před příchodem
Pavlovým rozhodlo o osudu říše římské (někteří badatele datuji tento pří
chod již do r. 49, nikoliv do r. 52). Toto místo prvního křesťanského kámíní se
Slovem
zání v Evropě je blíže určeno slovy
zde patrně nikoliv brána, nýbrž koloniální oblouk, jindy zpravidla zvaný
triumfální oblouk: byl zřízen po založení římské kolonie jako symbol
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municipálních privilegií tohoto města a je svědkem městského statutu no
vých osadníků uvedených sem Octavianem, když po bitvě u Actia (r. 31
pr. Kr.) se stal pánem říše římské. Nevelké zbytky tohoto oblouku, z kte
rého však v polovici minulého století bylo dochováno mnohem více, stojí
na místě, kde silnice překračovala hranici pomeria, t. j. vnější hranici měst
ského okresu. Pomerium zde tvořilo pás pozemků za hradbou města v šíři
asi 2 km, nesmělo se zastavěti ani vzdělávati a nesmělo se tam ani pohřbívati; cizí kulty, pokud nebyly uznány jako římské náboženství, mohly se
konati jen vně této městské hranice, mimo pomerium. Proto i židovská
obec filippská se patrně scházela za touto vstupní branou do městského
okrsku. Tedy v místech mezi tímto obloukem a řekou Angitem (Angistou)
se sešel Pavel s ženami z Filipp, kde se scházely k modlitbě, neboť město
nemělo synagogy; a to značí první zakotvení křesťanství na půdě evropské.
N a nádvoří filippské věznice došlo pak k prvnímu pokřtění evropských
pohanů, žalářníka a jeho rodiny (Sk. ap. 16, 33), a pohoštění po něm je
první křesťanskou hostinou v Evropě (16, 34). Tam došlo i k prvnímu
konfliktu mezi církví a světskou mocí, když apoštol Pavel byl se svým
druhem tělesně trestán a uvězněn (Sk. ap. 16, 22 nn.). Je přirozeno, že
k Filippám byl apoštol poután celý svůj život, že stále na tuto svou obec
myslil a přijal od ní několikráte i hmotnou pomoc. Svědčí o tom i epištola
k Filippským na několika místech.
O
založení a trvání této křesťanské obce se zmiňují především zprávy
literární, ale pro její existenci svědčí i doklady archeologické, i když pro
počátky nepříliš hojné. Votivní nápisy na oltářích a budovách, svatyně,
milodary a zvláště reliefy vytesané na srázu akropolské skály svědčí o slo
žitých tamějších náboženských poměrech a o pestré směsi kultů v prvních
třech stoletích našeho letopočtu. V městě ležícím na cestě mezi Západem
a Východem dařilo se nejen kultu domácích božstev tráckých a z pan
theonu řecko-římského, nýbrž zakotvila zde úcta i k bohům a bohyním
orientálním (Kybele, Mithras) a egyptským (Isis, Sarapis, Harpokrates).
S nimi všemi pustilo se v soutěž křesťanství. Mezi reliefy akropolské skály,
zpodobující různá božstva pohanské idolatrie, objevuje se asi v 2. stol.
podoba kříže jako znak a projev lidové víry, podobný symbolům z řím
ských katakomb. Jak křesťanství postupně nahrazovalo orientální kulty,
svědčí na př. jeden kamenný cippus, který sloužil původně za oltář bohyně
Isidy; časem dostal na boční straně symboly nové víry, holubici a nad ní
kříž, a byl přemístěn jinam. Našlo se dosti náhrobních nápisů křesťanských
až ze 3. stol., ale hlavně z doby, kdy bylo nové náboženství uznáno oficiálně
státem. Křesťanské nápisy jsou vesměs řecké, podobně jako epištoly apo-
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štola Pavla a listy Polykarpovy k mladé náboženské obci, ač po příchodu
římských kolonistů zde byla úřední řečí latina: po tři století byly Filippy
v této části Balkánu střediskem romanisačním. Řečtina se udržela v sou
kromém živote a k jejímu uchování přispěly značně orientální kulty a pak
i křesťanství. S ústupem římského vlivu ve prospěch Byzance se měnily
Filippy postupně na město byzantské. Po smrti Konstantinově se zde stala
řečtina jazykem úředním.
Významným dokumentem asi z 5. stol. je opis apokryfní korespon
dence mezi Kristem a vládcem v Edesse, Abgarem V. z Osroeny, zacho
vaný na mramorových deskách při východní bráně města vedoucí do Kavally (stv. Neapole). Této korespondenci, již sem nápisně umístilo trium
fující křesťanství, přikládala se jako talismanu magická síla na ochranu
před nepřáteli; měla býti palladiem proti pohanům, heretikům a každé po
hromě, podobně jako na př. v Efesu a Edesse. Našly se u této brány i části
nápisu asi z téže doby, jímž je vzýván Kristus na ochranu města a jeho
obyvatelstva.
Na zříceninách pohanských chrámů a z jejich stavebních hmot vy
růstaly křesťanské chrámy, počínajíc asi 6. stol. Z nich nejvýznačnější byla
basilika, jejž ruiny byly zvány od Turků Direkler ( = sloupy); jsou to živí
svědkové skvělého postavení města, když je ovládlo křesťanství, jsou
svědky jeho triumfu. Neboť pod základy basiliky se našly zbytky zboře
ného římského gymnasia a část ulice a stavební materiál i mnohé deko
rační články pocházejí z rozebraných budov světských. Zbytky basiliky
patří k významným monumentům křesťanské archeologie. Originálním
půdorysem, dochovanými zbytky maleb, mosaikovou podlahou a mramo
rovým obložením stěn se vyznačuje jiná basilika z konce 4. nebo z počátku
5. stol. V její kryptě shledávala tradice vězení Pavlovo; nad ní byla asi
v 10. nebo 11. stol. zřízena kaplička.
Také v Kavalle, jež se zvala do doby Lva Moudrého Neapolis
a pak byla přejmenována na Christopolis, se dochovalo dosti
nápisů, skulptur a stavebních článků z doby raně křesťanské. V tomto
přístavě vystoupil apoštol Pavel se třemi svými druhy na své ceste z Troady do Filipp.
Později kvetly Filippy jako město i ve středověku. Staly se sídlem bi
skupství a ve 13. stol. dokonce arcibiskupství. Tato metropole křesťanství
v Makedonii nabyla významu spojujícího článku řetězu, vedoucího z vý
chodu na západ. Veliká je jejich minulost podle dnešního stavu archeo
logického zkoumání a ještě se patrně ukáže jasněji obraz jejich života
v celém vývoji.
Řád V I I . 14.

19 3

Divák protestuje za autora
Čím to je, ze inscenace našeho divadla, zejména natí Zlaté kapličky
umění, často tak málo uspokojují? Příčinou, tuším, je, ze naše inscenace
hledá vše možné, jenom ne svůj vlastní cíl. Je příznačné pro nati dobu,
že režisér nabyl v divadle vůdčí úlohy, kterou drive míval herec nebo primadona. To by mohlo být docela dobré, kdyby šlo jen o potlačení svévole
herecké a zpěvácké a kdyby režiséři brzy nezapomínali, ze hlavní osobou
divadelního představení má být - autor. Takto ale všeobecně režie se stala
samostatným a sebeúčelným uměním, autorům pak musí stačiti, jestliže
režisérovo » pojetí« změní jen ducha a náladu hry a nechá její text zhruba
neporušený. Tyto zlozvyky jsou obecné, ale u nás, rozumí se, našly zvláště
výživnou půdu. Český divák, odchovaný několika přepolitisovanými gene
racemi, má totiž sklon vnášeti tendenci a programovost do všech možných
záležitostí. Nikdy se prostě neptá, co je dobré, nýbrž co odpovídá jeho
ideologickému koníčku. Není tedy divu, že v takovém ovzduší málokoho
napadne, aby navrhl pro divadelní hru dekorace dobré a pěkné, nýbrž musí
to být dekorace naturalistická nebo romantická nebo abstraktní nebo kon
struktivní nebo ďábel ví jaká - jen když odpovídá nějakému směru. Taková
výprava uspokojí snad svého autora a kritika snad též; ale kdo přijdou
zkrátka, jsou autor hry a divák, jemuž měla být hra přiblížena.
O to zajisté jde. Výprava zde není proto, aby režisér v ní uplatňoval
jen svoje pojetí, nýbrž aby divákovi bylo pomoženo prožiti kus. Výprava
se skládá ze dvou částí: z věcí bezprostředně nutných, jako je strom nebo
studné nebo jiný předmět, který zasahuje do děje - a pozadí, které je tu
pro vyvolání nálady. Nálada! To je ono směrodatné slovo, které určuje
úkol výpravě. Vše v ní má náladu podporovat, nic ji nemá rušit. Celá vý
prava má být zaměřena ku podpore slova: cokoliv od něho odvádí, cokoli
poutá pozornost na režii jako takovou, ruší. Proto režisér se nesmí ptát,
zda výprava uspokojuje s jeho hlediska vlastního, nýbrž musí se vmyslit
do postavení diváka a cítit, zda výprava mu pomůže procítit to, co autor
do kusu vložil. A to zase vyžaduje, aby se scénický výtvarník spolu s reži
sérem seznámil důkladné netoliko s textem hry - neboť nic neruší tak ilusi
a klidné pozorování jako rozpory, o sobě bezvýznamné, mezi zněním a
vzhledem - nýbrž i s úmyslem, duchem a řekl bych ideologií spisovate
lovou.
Tedy za prvé: vynechat všecky schválnosti na jevišti, které nutí diváka,
aby se ptal: proč to sem dávali? Jakmile divák nějakou věc nepřijímá sa
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mozřejmě jako součást děje, nýbrž se ptá: co to má znamenat? - už je to
špatné. A to je právě hlavní argument proti abstraktním tvarům, geo
metrickým tělesům a technickým hráčkám na jevišti, že divák se o nich
zadumá a neposlouchá kus. - Za druhé, výtvarník a režisér se musí úplně
vžít do tvůrčí fantasie autorovy a reprodukovat na jevišti obraz, který
musel tanout autorovi při tvorbě na mysli. K tomu je ovšem třeba určitého
výtvarného nadání, obrazivosti, představivosti, jakési obrazotvornosti oka
neb vnitřního pohledu: než začne režisér rozestavovat předměty a oblékat
osoby, musí vidět celistvý obraz, přiměřený dokonale představě autorově.
»Tak tedy podle vaší zásady,« namítne mi někdo, » musíme kus insce
novat tak, jak by jej byl vypravil autor: a hrdinům Thebaidy dáme pa
ruky, které by za Racinea byli nosili.« Nikoliv. Pro výpravu neplatí žádná
jiná zásada nežli ona, že má vzbudit autorem cítěnou náladu. Nuže, pa
ruky by náladu hry, ovzduší třebas zásadního politického konfliktu, ne
vzbudily: to by bylo lépe nasadit hrdinům bombáky a navěsit jim pistole.
»Ano, zajisté,«, ochotné vpadne dnešní posluchač, » musíme drama při
blížit dnešnímu posluchači.«
Vůbec ne! Je-li posluchač takový nevědomec, že evropská historie, do
konce novověká, je mu neznámá a nepochopitelná, pak mu nemusíte a ne
můžete předvádět klasické drama; ukazujte mu za jeho peníze něco, co
se mu bude líbit: slečny v plavkách nebo něco obdobného. Vůbec nejde
o to měnit hru podle časových zálib. » Ale staří dávali sami časové na
rážky do svých her, které jsou teď klasické. V „Loupežnících” je vtělen
Schillerův vztek na vévodu würtemberského, v „Tellovi” jeho svobodo
myslné ideály, a tak tedy my...« Nic takového! Vy, máte-li svůj názor
o časových otázkách a umíte-li o tom napsat kus, tak jej napište; ale
dáváte-li starý kus, předveďte nám laskavě to, co napsal autor. A obklopte
nám slova hry výpravou, která usnadní její poslech.
» Tak teď pořád nevím, jakou tu výpravu vlastně chcete. Jednoduchou,
aby nerušila, nebo bohatou, pro tu náladu: má to být prospekt nebo ku
lisy nebo stupně nebo otáčivá scéna nebo...« To je mi docela jedno. Do
sáhněte nálady. Někdy to jde prospektem: viděl jsem dekorace pro pimprlové divadlo, které dokonale vzbuzovaly zamýšlenou náladu. Jindy snad
musíte užít složitějších prostředků. Ale nemyslete, prosím snažně, na ty
prostředky: myslete na výsledek, na účinek. Myslete na to, aby při otevření
jeviště divák věděl, kde je.
Bylo by možno říci, že čeho potřebujeme, je prosté zjednodušeni cele
otázky: aby si páni od divadla méně lámali hlavu problémy inscenace a
stojí-li v kuse udáno: pustý les, nebo: přístavní krčma - aby to vypadalo
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jako v lese nebo v přístavní krčmě, aby zkrátka výprava znázorňovala co
nejlépe dějišté hry - a dost.
Co nejlépe neznamená co nejrealističtěji ve smyslu Meiningenského
divadla! Nadbytek hmotných nebo dokonce lepenkových předmětů, pře
plňujících scénu - kaleidoskopické střídání dekorací - to jsou věci, které
ilusi ruší, nepodporují. M ějte si výpravu jednoduchou - ale přiměřenou!
Nemudrujte, ale myslete!
Před časem jsme viděli v Praze tragedii, v níž vasal, již příliš pyšný
a ctižádostivý, přece ještě s povinnou úctou vítal krále na svém hrade.
Cekali jsme, ze uvidíme bránu hrdého zámku s nádherným komonstvem.
Chyba lávky! Paní domu samotinká krále vítala před stavbou, podobnou
ústřednímu topení. Nepřikládejme těmto věcem přílišné vážnosti. Vždyť
divadlo není jediný a hlavní projev vzdělanosti. Naopak je možno připomenouti tradiční názor, ze nadměrný význam divadla v životě veřejném
bývá znamením úpadku dotyčné společnosti. Ale to není důvod, abychom
byli spokojeni s úpadkem, kterým se rozdíl mezi úsilím minulého století
a naší dobou stává příliš makavý.
Jindřich Středa

VARI A
Náboženský motiv
v současném italském písemnictví
Podle názoru významného romanopisce a pronikavého literárního kritika Giuseppe
Antonia Borgeseho je duch a smysl vlašského národního bytí určován během svého bez
mála tisíciletého trvání dvěma směry, jež lze sledovat v integrální plnosti výrazové ze
jména v literatuře. Zračí se v ní jak palčivá touha proniknout za hranice jevového světa
a odhalit jeho božskou substanci (Dante), tak i živá smyslnost a rozkochaná radost z darů,
jež poskytuje smrtelníkům pozemské bytí (Boccacio); oba tyto proudy prý plynou sou
běžně po celá staletí a spojují se v nejgeniálnější osobnosti vlašského literárního baroka,
v Torquatu Tassovi.
Tato osobitá these vzbudila živou reakci a zavdala podnět k četným diskusím; nelze
jí vsak upřít přes její subjektivní zaměření hlubší oprávněnost tam, kde Borgese, vychá
zeje z uvedeného předpokladu, vidí úhelný kámen národní literatury v lyrické poesii a zdů
razňuje její meditativně náboženský ráz, neboť je vskutku těžko nevidět, že Itálie je po
měrně chuda na plnokrevné, výrazně epické talenty, ba že se v ní projevuje od několika
desetiletí stále zřejměji snaha o lyricko-reflexivní ztvárnění skutečna, důvěrně spjaté s ni
terným světem básníkovým. Bude úkolem tohoto stručného přehledu upozornit na několik

196

soudobých lyriků i prozatérů starší generace, jimž ethické cítění je něčím více než nezá
vazným heslem, znamenajíc pro ně naplnění tvůrčí sudby v rámci náboženské thematiky.
Vévodí jim dodnes Giovanni Papini jako umělecká osobnost veskrze svébytná, tkvící
kořeny hluboko v rodné toskánské půdě. Souvisí úzce s její prastarou duchovní tradicí,
sahající až k samému úsvitu vlašského kulturního života na prahu Trecenta a hlásí se
k ní jak živelně rozkypělým temperamentem, tak i hutně zemitým slovním výrazem a vášni
vým mravním přesvědčením. Dnes však je zřejmé, že těžisko Papiniho a střed jeho du
chovního vyzařování spadá do let předválečných, kdy jeho vliv na dorůstající básnické
pokolení byl nesmírný, takže právem slul »knížetem mládeže«, jenž nej přesvědčivěji vypo
dobnil v svém díle novou generaci, vystihl její zmatky, duchovní rozpolcenost a hledání
nových cest. A kromě toho Papini, ať orientován futuristicky, protinábožensky anebo po
sléze pravověrně katolicky, nedovedl nikdy zapřít vlastní osobnost, jež prožehuje stránky
jeho díla a dodává jim nadčasového významu. Není úkolem této krátké stati podat ucelený
obraz básníkovy tvorby, přes proteovskou mnohotvárnost výrazně monothematické, nýbrž
upozornit na několik jeho prací novějšího data.
Gli operai della vigna (Dělníci na vinici) ukazují k důvěrně lidské povaze inspirace
Papiniho a ohraničují zároveň meze jeho tvůrčí únosnosti. »Dělníci na vinici« jsou ti,
jimž podle přesvědčení Papiniho ukřivdila minulost buď tím, že nepochopila jejich dě
jinné poslání, anebo je skreslila s nepřátelsky zaujatou tendencí. Z doby antického staro
věku upoutá příkrým rozvržením světla a stínu postava Caesarova, pojatá ve funkci kon
trastního pozadí, od něhož se má tím výrazněji odrážet světlá postava Vykupitelova; zdá
se však ku podivu, jako by zjev Krista-Apoštola byl téměř zatlačován do pozadí stínem
Válečníka, jemuž i Papini musel zaplatit daň úcty jako každý Ital, vědomý tisíciletého
spojení národní kultury s klasickou vzdělaností. Toto dilemma, málo přesvědčivě smířené,
oslabuje vervní průbojnost jeho argumentace, tak suverénní v oblasti vášnivé apologie nebo
nenávistné invektivy, kde lze volně popustit otěže nespoutatelnému temperamentu, proklí
nat a zatracovat, ale také bezvýhradně milovat (apologie Ignáce z Loyoly). Je sotva ná
hodou, upíná-li se tu zájem Papiniho ke konvertitům jako on sám, k jejichž obhajobě vy
jíždí v plném brnění na literární kolbiště, snaže se korigovat tam, kde historie obyčejně
již vyřkla domněle poslední slovo. Na tom však konec konců nezáleží; to, čím »Gli operai
della vigna« především upoutají a dojmou, je spontánní upřímnost, vystupňovaná leckdy
téměř až v posedlý fanatismus pravdy, jež přes svoji subjektivnost neztrácí pranic na
ethické velikosti.
Pravou bouři urputných sporů, debat a kritik vzbudil román Gog, jímž chtěl Papini
nepochybně vytvořit dílo o širšÍ epické základně než obvykle; Gog se měl stát mohutně
koncipovanou freskou lidské společnosti se všemi jejími nesmyslnými zvrácenostmi a drsnou
obžalobou moderního Člověka, bezradně se potácejícího mezi protikladnými póly, které
nedovede smířit v duchu čistého lidství. Papini jím hodlal ukázat na marnost lidského
konání bez vyššího posvěcení ducha, ztroskotal však na příliš lineálně pojatém protikladu
mezi skutečností a subjektivní fikcí, takže stejnojmenný hrdina Gog se jeví jako bytost
lidsky nepravděpodobná; místo plnokrevné postavy z masa a kostí, které dovede Papini
vytvářet s výsostnou jistotou posvěceného umělce, vzniklo abstraktní schema bez svébytné
umělecké oprávněnosti. Horečně neukojitelná touha po vzruchu, jež se stává Gogovi
téměř fysiologickou nutností a zároveň instinktivní touhou uniknout ze začarovaného
kruhu Šedě líné nudy, ho pudí toulat se světem a vyhledávat nej slavnější osobnosti doby;
a ta setkání mu skýtají vítanou příležitost k nemilosrdným útokům proti civilisaci,

197

rozhlodané podle něho skrz naskrz jedem skepse a nízkého egoismu. Teprve v závěrečné
kapitole, kde čtenář potkává protagonistu jako potulného žebráka prosícího o lidský sou
cit, je naznačeno vykoupení Gogovo skývou chleba, jež zpodobuje vykoupení z pekla
pýchy a nesdělného osamocení. Již to však, že Gog se vymyká svou povahou z ústrojenství
lidského řádu a vědomě se straní jeho dění, nedovoluje, aby se stal tlumočníkem doby,
jejích snah, tužeb, zmatků a byl povýšen na typ příznačný pro určitou dobu nebo spole
čenskou třídu; i neřest, a to zejména při širším zaměření, jež tane Papinimu na mysli,
je zjevem sociálním a v této její funkci by bylo třeba zasadit ji do rámce doby, ukázat
na zdroje, z nichž vyvěrá a vykreslit prostředí, v němž se vyvíjí. Takto je význam »Goga«
celkem záporný; obnažuje nitro člověka ve vsí jeho ubohé slabosti a tepe zvrácenosti doby
bez cíle a jistoty o vyšším určení lidstva, neukazuje však cestu k nápravě a neprozrazuje
tajemství, jak přemoci kletbu lhostejnosti, jež se jeví Papinimu jako zlá sudba dnešního
pokolení.
V
příznivějším světle se jeví Dante vivo (Živý Dante), věnovaný nej většímu zjevu
italského Trecenta. Živý proto, poněvadž Papini vidí v Dantovi jednoho z těch vyvole
ných, kteří budou žít věčně ve svém díle, aniž se jich v nej menším dotkl zub času. Papini
je povolán jako sotva kdo jiný obzírati s nového hlediska nespočetněkrát komentovaného
básníka, analysovaného do nejmenších podrobností a rozpitvaného celým houfem uče
ných vykladačů, tlumočit osobitě jeho zjev a uvést ho v souvislost s dobou, kdy nový svě
tový názor buší důrazně na bránu scholasticismu. N a rozdíl od učených vykladačů sou
středil se Papini cele na lidskou stránku Danta, neboť hlavně a především mu jde o vzkří
šení člověka zpod omšelého nánosu staleté tradice, člověka se všemi slabostmi a vášněmi,
jež zmítaly jeho nitrem a vtiskly nesmazatelnou pečeť jeho dílu. A tak »Dante vivo« po
dává živý, plasticky ztvárněný výsek doby, jíž patří básník Božské komedie, a od jeho
temného pozadí se tím výrazněji obráží postava podmanitele duší a zaklinače pekel, pře
růstající staletí a vzdorující času.1
Papini ťal příliš hluboko do živé přítomnosti a je příliš zjitřeně osobní, než aby mu
dnešek byl zcela po právu, nicméně jeho dílo, rozsáhlé, vzácně vyhraněné a výrazně jedno
značné, umožňuje ho zařadit do širší souvislosti italského soudobého písemnictví. Ať se
dává do služeb jakékoliv ideje, činí to s vášnivým zaujetím, jež připomíná středověké
náboženské horlitele a slouží své myšlence z celého srdce a z celé duše. Není vyrovnaným
duchem ve smyslu jasné myšlenkové skladby a citové pohody; brání mu v tom těkavý
nepokoj, dychtící pít ze všech zřídel a opájet se všemi zdroji lidské vzdělanosti, dále
vypjatě osobní zaměření a palčivá touha dobrat se podstaty životních dějů. A ten neklidný
duch, v němž se spojuje barokní rozkypělost se strohou dogmatičností, nezná společen
ských rozdílů a šleh jeho žlučovitě jízlivé invektivy zasahuje stejně mocné tohoto světa
jako nemyslící dav; nejvášnivěji však útočí proti farizeům a netečným, křesťanství se
u něho stává zanícenou vírou prvních vyznavačů Kristových a slovo žhne plamennou pře
svědčivostí středověkých kaziatelů. N a Papinim je ostatně velmi mnoho, co připomíná
našeho Durycha; celé jeho dílo, obzíráme-li je s perspektivy téměř čtyřicetiletého vývoje,
působí dojmem mohutného torsa gotického chrámu, jehož směle vzestupná linie se zdá
vyjadřovat touhu spět stále výš a výš vzhůru k nebesům. Torsem je proto, poněvadž Pa
pini nedal dosud a sotva již dá své vlasti epicky vyrovnané a skladebně vyvážené dílo;
nevytvořil je ani pohnutým svéživotopisným fragmentem Uomo finito (Hotový člověk),
1
Další práce Papiniho La pietra infernale a IL sacco dell’orco jsou polemického rázu
a o poslední knize autorově Figure umane mluví J. Bukáček v Rádu (VII, 8).
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důvěrnou zpovědí skeptické duse, sužované pochybami o smyslu lidského života, ani apo
logetickou Storia di Cristo (Život Kristův), nej mohutnějším dílem kajícného konvertity.
S Papinim úzce souvisí jiný bojovník Církve, Domenico Giuliotti. Jeho dílo není
obsáhlé, omezujíc se na několik svazků básní a drobných próz, a také umělecká osobnost
Giuliottova je méně složitá; nespatříme u něho tak vášnivě zpěněný sled života zachyce
ného v celé rozkypělé mnohotvárnosti, ani velkolepě rozehrátou stupnici citu od blouznivé
lásky až k nenávistnému pohrdání.
Po básnických sbírkách Polvere delťesilio (Prach vyhnanství) a Poesie d'un malpen
sante (Básně špatně smýšlejícího) vydal Giuliotti Poesie (Básně), do nichž dílem pojal
i verse z dřívějších svazků; tím stává se tato sbírka zajímavou i retrospektivně. Již prvo
tina Ombre di un’ ombra (Stíny stínu) svědčí o povaze vzdorné a výbušné, jež nenávidí
dav a háže mu v tvář své pohrdání. V nejednom versi ještě doznívá podmanivé kouzlo
d’annunziovské a i Carduccimu platí tu Giuliotti povinnou generační daň, avšak za tím
cítíme osobitý přízvuk s hluboce pesimistickou intonaci ; jeho poesie, reagujíc citlivě na
podlosti, lži a pokrytectví, v nichž spatřuje základní vzpruhu lidského jednání, skrývá
zjitřený cit za maskou úsměšku nebo resignace, v níž doznívá melancholický vzdech nad
marností lidského konání vůči nepříznivé sudbě.
Optimističtěji je naladěna sbírka Rime grifagne (Loupeživé rýmy) ; na rozdíl od
dřívějších básní, kde se lidské srdce vyzpovídalo ze smutku nad marností všeho, jeví se
tu osvobozující vliv nového, jasnějšího světového názoru. Záporná životní devisa je po
přena a na její místo nastupuje kladnější názor světový, podepřený vírou v božskou pro
zřetelnost, k níž se básník utíká jako k jedinému spásnému východisku ze zmatků života,
třebas jeho skrytý smysl mu ještě není zjeven. Vroucí zaníceni se stupňuje nezřídka až
v mystickou exaltaci a přelétne-li nad některou strofou stín přestálých zmatku, je cel
kové ladění přece jen ve znamení kladného poměru k životu, ať již vyjádřeno meditativní
elegií, patheticky vzedmutým hymnem na vlast nebo jizlivým šlehem.
Do myšlenkového okruhu starších jeho veršů zapadá mosaiková tříšť příležitostných
próz Ora di Barabba (Hodina Barabášova), temně laděný obraz nitra moderního člověka,
sevřený mezi apokalyptické vidění lidských běd a víru v konečné vykoupení skrze bož
skou milost. Tou snůškou úvah, vzpomínek a výpadů se Giuliotti spontánně zařadil mezi
fragmentisty, kteří od dob Voce a později Rondy vtiskli italské próze výrazný rys impresionistické roztěkanosti a svéživotopisné konfese.
Označil-li Giuliotti sám sebe jako toho, kdo »snil, doufal, věřil, zapřel a pak znovu
nalezl a uvěřil«, vyjádřil tím výstižně ráz své tvorby. Umění je mu stejně jako jeho du
chovnímu blíženci Papinimu projekční plochou k promítání vlastního nitra, tribunou,
z níž horlí, povzbuzuje i zatracuje, zároveň však také teple důvěrným koutem, kam se
utíká, aby ve chvílích jasné pohody rozmlouval s vlastni duší. Také v něm je mnoho go
ticky středověkého, mnoho z mučivého flagelantismu, z tekavého neklidu alchymistu hle
dajících substanci života a z vroucí touhy mystiků po splynutí s Bohem; a i to silácky
rozmáchlé gesto, s nímž boří hradby předsudků a strhuje škrabošku pokrytectví, připo
míná vášnivé náboženské boje za středověku.
Od této bojovné dvojice toskánských apoštolů církve a náboženských horlitelů se
jasně odlišuje několik jiných uměleckých osobností, které sice nejsou spojeny poutem pro
gramové příbuznosti, ale přece vzájemně thematicky souvisí, i když není náboženský motiv
jediným zdrojem jejich tvorby. Budiž tu zmíněn aspoň Francesco Chiesa, Fausto Maria
Martini, Marino Moretti, Angelo Silvio Novaro, Arturo Onofri a Ada Negri.
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Nejvýznačnější představitel nábožensko-meditativní poesie a svérázný prosatér je
Francesco Chiesa, rodák z tessinského kantonu ve Švýcarech a jeden z nej čistších lyriků
staršího literárního pokolení. Jeho poesie tíhne k subtilnímu zkoumaní lidského nitra
a k vyjádření jemných odstínů citu a myšlenky, avšak také bytnější živel epický zaujímá
v jeho tvorbě význačné postavení románem jinošského dospívaní Tem po di marzo (Břez
nový čas) s nejedním rysem svéživotopisným. Stejná vyrovnaná jasnost, láska k přírodě
a jemně vyvinutý smysl pro kouzlo prchavého okamžiku prodchnutého tušením božské
jsoucnosti se zračí v básnických sbírkách Calliope, Consolazioni (Útěchy) nebo Notte
stellaía (Hvězdná noc). Je to lyrika se silným přízvukem spekulativním, čerpající ze
zdánlivě nej všednějších podnětů inspirační vzruch anebo zamýšlející se nad postavením
člověka v širší kosmické souvislosti; přísluší jí zvláštní a dozajista vynikající postavení
v soudobé italské poesii i výpravné próze a hlas básníkův, zaléhající do Italie přes sněžné
pásmo Alp, mluví ryze osobitým akcentem, cudným a něžně rozechvělým před zázraky
stvoření, jimž se koří v pozorném údivu.
Jak s F. M. Martinim ( 1931), tak i s M. Morettim zaznívá ve vlašské, nábožensky
zaměřené próze místo břeskných fanfár válečné polnice tlumený akord pokorného ode
vzdání, jež připomíná skupinu básníků soumraku a jejich zálibu pro trpělivou drobnomalbu šedě nevýrazných scén. F. M. Martini debutoval versi Panem nostrum, jimiž se
postavil po bok Corradu Govonimu a Sergiu Corazzinimu, dvěma nejpozoruhodnějším
představitelům zmíněné skupiny Crepuscolárů, a zanedlouho uveřejnil svou nejzdařilejší
sbírku Poesie provinciali (Básně z venkova). Uvádí jí do ovzduší básníků životního sou
mraku nový zvroucnělý tón náboženské poesie, obestřené tlumeně laděným šerosvitem
všedních výjevů, jejichž tragika bývá nezřídka podmalována teskným smutkem anebo ústí
v resignovaný náboženský kvietismus. Jeho pero, podobné trpělivému rydlu kresliče mi
niatur, vyvolává s oddanou zálibou ovzduší italské provincie, celý onen » malý starý svět «
Fogazzarův, leckdy poněkud sentimentální a matně nevýrazný jako album vybledlých ro
dinných fotografií, ale dojímající vroucí procítěností a kouzlem vzpomínky. Jeho světcem
nemůže být nikdo jiný než »Boží chudáček« František z Assisi, přítel chudých duchem
a pokorných srdcem; básně, kde Martini evokuje postavu toho velkého svatého, patří
k nej lepším ukázkám zmíněné básnické sbírky. I v románech a v novelách La vetrina
dell’ antichitá (Starobylost za oknem), IL cuore che mi hai dato (Srdce, které jsi mi dal)
a v posmrtné sbírce povídek Silenzio (Mlčení) prošlehuje s větší nebo menší palčivostí
autorův stesk nad nenávratně uplynulým mládím, jehož tak rád vzpomíná, třebas zároveň
touží z něho uniknout, avšak ten protiklad není dramaticky využit, nýbrž spíše ztlumen
v elegický přízvuk pokorného odříkání, ne-li dokonce zádumčivého životního spleenu.
Martinimu se nejvolněji dýchá v prostředí drobných lidiček, jejichž oddaná drobnomalba
se mu Často ztotožňuje se vzpomínkami z vlastního dětství. Nejoblibenějši jeho barvou
je tlumená šeď a nejmilejším světem galerie problematických a jaksi pokřivených existenci,
jež s takovým psychologickým pochopením kreslíval ruský realismus; a třebas ta atmosféra
ubohých pensistů, tuberkulosních šiček a životních bankrotářů nedosahuje dušezpytné pro
nikavosti ruských vzorů, nelze přece upřít jeho postavám a postavičkám hluboce procítěnou
vnitřní životnost, jež je povznáší z jejich ubohého prostředí a povyšuje na svébytné, umě
lecky oprávněné typy. Pozoruhodný je rovněž Martini jako dramatik; jeho komedie
ILfiore sotto gli occhi (Květ pod očima) je asi nej zdařilejší ukázkou toho, Čemu se říká
v Italii »il teatr o intimista«.
Prošlehne-li u Martiniho náboženský prvek spíše jen sporadicky a je v zápětí absor
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bován jiným motivem, vrací se u Marina Morettiho problém mravní očisty téměř ve všech
jeho románových skladbách novějšího data, stávaje se nejednou vůdčí ideou, jež si nalé
havě žádá vyřešení. V jeho pracích staršího data IL sole del sabato (Sobotní slunce),
I lestofanťi nebo L’isola dell’ amore (Ostrov lásky) převládá ještě netajený folkloristický
zájem projevující se obšírnými popisy osob a míst rodné Romagne, kdežto později se
perspektiva znatelně rozšiřuje a dějová osnova je postavena na rozlehlejší základnu zpy
tování lidských osudů a proudů určujicich jejich směr. Arci nepatrná odolnost jednají
cích osob vůči protivenstvím, jež na ně doléhají, vylučuje téměř úplně prvek odvěkého
sváru mezi dobrem a zlem, takže jejich trpný postoj jim upírá právo samostatného rozho
dování a snižuje je na pouhé figurky Prozřetelnosti. Nej rovnoměrněji je vyvážen prvek
dramatické vzpoury a neúprosné osudovosti v příběhu La voce di Dio (Hlas Boží), ačkoliv
ani tu není dopřáno zvítězit hlasu života. Propracoval-li se tu nicméně Moretti k účin
nému závěru, přesvědčujícímu svou tragickou opravdovostí, je v některých dalších romá
nech autorových, jako IL segno della croce (Znamení kříže) nebo Via Laura (Cesta Lauřina) nutnost odpykání viny pozdvižena téměř až k symbolickému významu nevyhnutelného
fata bez přesvědčivé souvislosti, jež by vyplývala ústrojně z děje anebo z pohnutek jedna
jících osob. Ani Moretti není básníkem ražby pouze náboženské, ale silně vyvinutý ethický
cit je strunou, na níž zladil nejkrásnější strofy své lyriky a jež se ještě plnějším tónem
ozývá i z jeho pozdějších epických skladeb; zní přesvědčením o očišťujíci moci křesťanské
katarse, je slyšitelná v evangeliu odříkání a doznívá smírným akordem bratrské lásky
k poníženým a uraženým, jimž patří království nebeské.
Neméně důrazně vyznívá náboženský cit z poesie Angela Silvia Novara ( † 1938),
jednoho z těch, kteří platili nej menší daň vládnoucímu vkusu doby. Kromě sbírky Fabbro
armonioso (Kovář harmonií), věnované posmrtné památce jediného syna, řadí se k nábo
ženské poesii lyrikami IL cuore nascosto (Skryte srdce) a IL piccolo Orfeo (Malý Orfeus),
kde vyzpíval stesk životního rozčarování a našel svou osobitou cestu, směřující k teplému
zvroucnění básnické látky a intensivnímu procítění lidských osudů v neustálém koloběhu
života a smrti. Akord dávno zašlé mladosti, jenž zhusta tak teskně zazvučel u jeho
vrstevníků, je zjasněn vyrovnanou duševní pohodou moudrého stáří a opěvovatel rodin
ného Štěstí zde ustupuje častěji než dříve zasněnému melancholiku, hloubajícímu o smyslu
vezdejšího života, jehož konečný cíl nalézá v panteistické lásce k člověku, stromu i květině.
Arturo Onofri ( † 1929) debutoval sbírkou Liriche (Lyriky) ; trvalé oproštění od
cizích vlivů se vsak jeví teprve až v Orchestrine a Arioso, v pásmu osobních dojmů, pře
psaných v drobné prosaické úryvky, zatím co další svazky Trombe ďargento (Stříbrné
trumpety) a Terrestritá del sole (Pozemskost slunce) vyznívají ve vznosný hymnus stvo
ření s jasným spodním tónem křesťanské mystiky. Umělecký vývoj Onofriho směřujeme
smělé křivce od lyrického ztvárnění drobných osobních zážitků k řešení poměru člověka
ke kosmu, v jejichž vzájemném styku je symbolicky předobrazeno neustálé potýkání hmoty
a ducha až ke konečnému vykoupení duše. Ten očistný proces, směřující k duchovní
sublimaci všeho dočasného, je motivem posmrtných variací na thema zániku a znovuvzkříšení v Zolla ritorna Cosmo (Hrouda se vrací do Kosmu) a Suoni del Graal (Hlas
sv. Graalu); apotheosa země je tu zvěčněna tvůrčím principem v neustálém kolotání
hmoty a jejího konečného splynutí s Prapůvodem všeho života. Ten abstraktní myšlenkový
okruh, v němž se pohybuje poesie Onofriho, vede nejednou k myšlenkové nejasnosti
a obráží se v nadměrné plnosti výrazové, takže metaforický opis složitých obrazů brzdí
plynulý spád jeho lyriky; není na tom bez viny vláčně poddajný verš, příliš měkce
tvárný pro smělý kosmický vzlet.
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Nebudiž posléze pominuto mlčením duchovní obrození nej známější básnířky dneska
Ady Negri, pozoruhodné šíří citové škály, na níž se rozezpívala, od mužně tvrdých veršů
s temným přízvukem sociální vzpoury ve Fatalita (Osud) nebo Dal profondo (Z hlubin)
až k trvalé pohodě ducha a smyslů v Libro di Mara (Kniha o Maře), Stella mattutina
(Jitřenka) nebo Sorelle (Sestry). Zázrak lásky, jehož zrození se účastní se zbožným zaní
cením, ji nutí pokleknout před tajemstvím stvoření a plamen víry v božské poslání člo
věka v ní stravuje poslední zbytky positivistického světového názoru, z něhož před lety
vycházela; ta bezmála mysticky vznícená touha po očistné moci lásky se stává vůdčí
myšlenkou svazku básní Vespertina, kde autorka našla pozoruhodně osobitý výraz a do
kázala schopnost dát se cele v plen ryze osobním dojmům a zhníst je v plastický útvar,
hutný a umělecky ucelený. Její tvorba se nehlásí sice výslovně k žádnému náboženskému
vyznání, ale tušení Nadpřirozena z ní promlouvá básnicky posvěcenou touhou po du
chovním obrození skrze božskou milost a nesmírnou moc lásky.
Těchto několik informačních poznámek nemůže arci a nemíní ani vyčerpat thema
tak bohatě mnohotvárné: chce pouze upozornit na několik osobností soudobého literár
ního pokolení v Italii, které náboženský problém osobitě pojaly anebo aspoň vytušily
jeho osudovou závažnost. Nelze tu mluvit o žádné skupině sledující předem vytčený
cíl anebo semknuté poutem uvědomělé ideové příbuznosti; téměř každý ze zmíněných
lyriků nebo prosatérů kráčí vlastními cestami a vyznává své osobní credo, ale nakonec
promlouvá přece jejich tvorba vírou v mocný jednotící řád, jehož jméno je Bůh.
Jaroslav Rosendorfský

K literární činnosti
č e s k ý c h d o m i n i k á n ů v XIV. s t o l e t í
O
duchovním snažení českých dominikánů v době předhusitské nejsme stále ještě
dosti zpraveni, ačkoliv různé náznaky vedou nás k přesvědčení, že jejich činnost ka
zatelská i literární byla značná a že její poznání by nám osvětlilo souvislosti duchov
ního proudění našeho kulturního života na úsvitě velkých náboženských převratů. Do
savadní literatura nás sice seznámila s vynikající postavou českých dominikánů této doby
a přítelem arcibiskupa Jenštejna, mistrem Mikulášem Bicepsem, theologem a reformáto
rem řádu, jehož předčasná smrt odvála mnohé naděje hlasatelů obnovy náboženského
života v Cechách. Mikulášova universitní lektura na Sentence Petra Lombarda jest po
zoruhodným dílem theologickým a není dosud náležitě oceněna jako nástroj propagace
theologického a filosofického myšlení thomistického (mírného realismu) v onom ob
dobí před náhlou vlnou výstředního realismu Viklefova, který nadšeně Šířila mladá ge
nerace universitní na rozhraní XIV . a XV . století. Historik, vyšetřující tutu prudkou
reakci myšlenkovou, podporovanou souběžnými směry jinými (novoaugustinismem a mysticismem), bude nucen položiti si otázku o povaze českého thomismu a jeho, jak se
nám tu dosud jeví, malé odolnosti. Tím se dostane zase k Mikulášovi a české Škole
dominikánské a již z toho důvodu nelze pohrdnouti sebemenším faktem historickým,
jestliže tak získáme poněkud jasno v těchto obtížných souvislostech. Také literární histo
rik, studující středověkou theorii a praksi kazatelskou a formální stránku počátků české
prosy, závislé na latinských předlohách, nenechá bez povšimnutí bohaté zdroje kazatelské
i pastorační činnosti řádů žebravých, zvláště dominikánů.
V
téže době působil v Cechách, hlavně v Praze, i jiný dominikán a profesor theo
logie, Jindřich z Bitterfeldu, původem z Pomořan, také přítel Jenštejnův (což je vždy
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pozoruhodné) a stoupenec oprav, jak ukazuje jeho snaha po prohloubení náboženského
života doporučováním častého přijímání Svátosti oltářní a jeho nabádavé úvahy o svatokupectví a odpustcích. Bitterfeld byl radikálnější než Mikuláš, řečený Biceps, ale neměl
jeho hloubky ani bystrosti. Ovšem naše vědomosti o Bitterfeldovi nejsou ještě postaču
jící a bylo by tedy předčasné souditi o ohlasu jeho působení v Čechách, jak učinil již
Novotný, který jeho význam pro počátky českého pozdvižení duchovního zřejmě bez
náležitých důkazů přeceňuje. Třeba o tom napřed věděti více. Není proto bez zajíma
vosti, běží-li o poznání literárního snažení Bitterfeldova, že v rukopisu býv. universitní
knihovny ingolstadtské (Cod. 2° 94), nyní v universitní knihovně mnichovské, přičítá se
mu traktát »D e quatuor instinctibus«, který se obyčejně pokládá za spis poustevníka řádu
augustiniánského Jindřicha z Frimarie. Věc zaslouží již proto úvahy, ze také stará da
rovací listina knihovny ingolstadtské uvádí tento spis výslovně s jménem Bitterfeldovým
(»Tractatus magistri Heinrici Piterfeld de quatuor instinctibus«; srovnej o tom Paul
Ruf, Eine Ingolstädter Bücherschenkung vom Jahre 1502, S-BBAW, 1933, 4, str. 23,
31). V norimberské městské knihovně (cod: Cent. I. 53) je dále podle Rubczyňského
dosud neznámý rukopis Bitterfeldova spisu »D e vita contemplativa«, jehož prolog
k polské královně Hedvice se značně liší od znění rukopisů známých, obyčejně nade
psaných »De contemplatione et vita activa«. Konečně sluší upozornit na dvě kázání
Bitterfeldova, zachovaná v kodexu státní knihovny bamberské Ms C Phil. 18 (N . I. 16),
a to o sv. Mikuláši a sv. Klimentu. Oběma proniká volání po obnově »vnitřního člo
věka«, podbarvené neurčitým mysticismem, který se hlásí též v dosud známých spisech
Bitterfeldových, na rozdíl od Mikuláše Bicepse, odmítajícího každý živel nedefinovatel
ný, a na rozdíl od Jenštejna pozdějších let, jehož mystika mela formu vyhraněnou a hlu
boké kořeny v zkušenostech osobní zbožnosti i z Četby velkých církevních Otců.
Zmíněný kodex bamberský jest vůbec důležitý pro poznání náboženských snah čes
kých dominikánů v poslední třetině XIV . století. Hlavni jeho část, na niž zde upozor
ňujeme, jest zřejmě Českého původu a dodatečně vevázána do kodexu. Obsahuje jednak
velký soubor formulí listů i listin z církevního, právního a studentského života českého
v XIV. století (zachovalo se zde v podobě formulí také na př. několik listů arcibiskupa
Jenštejna a krále Václava IV .), jednak četné řeči a kázání z okruhu českých domini
kánů. Zdá se, že je to jen výbor z velké kolekce dominikánských kázání, pořízený dosti
nedbale, s mnohými chybami a že měl sloužiti za příručku nějakému kazateli, pravdě
podobně též řeholníku. Dominikánský původ těchto kázání je výslovně dosvědčen jen
u několika čísel (mezi nimi též ony dvě řeči Bitterfeldovy), ale themata a různé ná
znaky vedou nás nepochybně k tomu, že tento výbor, i když nam svou neúplnou a ne
dokonalou reprodukcí nemůže nahraditi předlohu, jest významným dokladem při studiu
dominikánského myšlení a usilování v této době. Proto by zasloužil podrobnější úvahy
a snad i vydání význačnějších kusů. Zde se spokojíme s vytčením obsahu a podáme
v stručnosti hlavní myšlenky dvou důležitějších řečí. Současně seznamujeme se tak se
jmény dvou zřejmě vynikajících Členů dominikánského rádu u nás, což není bez vý
znamu, uvážíme-li nedostatek dat tohoto druhu, především u mnichu žebravých. Příkla
dem toho, co právě řečeno, jest notářský spis z roku 1386, v němž theologové pražské
university posuzují věroučné názory Jana Münczingera, školního rektora v Ulmu a bý
valého pražského studenta; v aktu uvádějí se jako svědci i pražští dominikáni: Václav
převor, Jindřich, navržený k mistrovství theologie, Gebelin, bakalář theologie, a Matěj
sentenciár. Patrno, že jsou to všichni muži vážení v učených kruzích a působící na
universitě nebo aspoň na učilišti dominikánském, avšak jejich spisů prozatím neznáme.
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Kazatelská část bamberského kodexu má na prvním miste synodální řeč, začínající
slovy »Filius meus vivit«, kterou podle údajů v explicitu přednesl »na synodě kleru
v Praze a za přítomnosti arcibiskupa bratr Jan, řečený Karmelita, lektor řádu bratří
kazatelů«. K promluvě na synodě kleru, ať již provinciální nebo pouze pražské, jíž se
zúčastnili podle slov našeho řečníka »otci a páni doktoři nej důstojnější, ostatní preláti,
správci církví, řeholníci a veškeren klerus svaté církve boží«, byli pravidlem zváni mu
žové proslulí učeností a bezvadným životem, a proto nechybíme, jestliže tohoto dominikána budeme pokládati za jednoho z nich - jak také vysvítá z jeho řeči samé, ačkoliv
synodu nemůžeme blíže určiti. Pro lektora Jana svědčí příznivě i ta skutečnost, že byl
znovu zván k takovým projevům obecnějšího významu. Od téhož autora totiž pochází
i druhá řeč synodální bamberského kodexu, začínající slovy »Compelle intrare«, kterou
proslovil »na synodě před arcibiskupem v Praze«, a veliké kázání »O večeři Páně«,
které měl v Praze »před arcibiskupem a králem uherským« a jíž byli přítomni také
četní doktoři, mistři a preláti »této Šťastné svaté boží církve pražské«. Posledně jme
nované kázání proslovil Jan po r. 1385, kdy se stal Zikmund králem uherským, a před
r. 1397, kdy arcibiskup Jan z Jenštejna resignoval. Bližší určení je nemožné a ani iti
nerář Zikmundův nám zde nepomůže, neboť v těchto letech byl Zikmund v Praze ně
kolikrát. Vedle Jana uvádí vzpomínaný kodex též »bratra Pavla z řádu kazatelů v Pra
ze a bakaláře v theologii«, a to v explicitu řeči »O večeři Páně«, kterou zmíněný dominikán měl v Praze »před králi českým a uherským«. Okolnost tato ukazuje, že bakalář
Pavel podobně jako lektor Jan byl osobou váženou a, jak potvrzuje jeho řeč, vynikal
rozsáhlou učeností.
Bamberský kodex obsahuje kromě uvedených ještě 29 řečí a kázání při různých pří
ležitostech a dvoje úvodní čtení theologická (principium in theologiam), ale původců
jejich neuvádí. Vedle kázání na rozličné svátky a o rozličných svatých - z nichž zvláště
dvě řeči o sv. Tomáši Akvinském (»doktoru našem«) prozrazují jasně dominikánskou
provenienci - vzbuzují pozornost především tři řeči synodální a Čtyři promluvy před
provinciální kapitulou řádovou. Z disposice a charakteristických obratů by se zdálo, že
první řeč synodální a počáteční dvě kapitulní pocházejí od lektora Jana, ale teprve
podrobné srovnání by tuto možnost učinilo pravděpodobností, jako vůbec jen trpělivým
probádáním všech těchto kázání lze dosáhnouti bezpečnějšího obrazu o smyslu a cíli
těchto dominikánských projevů.
Že práce tato by nebyla marná a že by závěrem poskytla řadu hodnotných poznatků
o době a prostředí, pokusíme se ukázati podáním stručného obsahu dvou význačnějších
řečí.
Synodální řeč »Compelle intrare«, kterou kodex připisuje lektoru Janovi, jest velmi
příznačným projevem reformním a jest obrácena hlavně k prelátům, přítomným na sy
nodě. Kazatel vychází z představy, že reforma v církvi je nutná a že je možná obnovou
pravého, t. j. vnitřního náboženského života křesťanů, ale té lze dosáhnouti jen za dvou
podmínek základních: představení v církvi mají jiti příkladem a býti vzorem pro ostatní
věřící, a za druhé, preláti musí najiti správný poměr k svým podřízeným a věřícím
vůbec. Z kázání vidíme, že není jednoty a harmonie v české církvi, třebas kazatel to
spise naznačuje jemnými narážkami a nepřímo citáty z Dekretu a Otců církevních, ká
rajících takový stav. Zmatky v obecné církvi jeví se pak kazateli jako nutný důsledek
neujasněnosti nebo docela neznalosti práv i povinností v církvi učící. Kazatel ovšem
naříká na zlořády mezi kněžstvem, na jeho svatokupectví a nemravný život, znovu zdů
razňuje potřebu opravdového vzdělání kněží, jež mají čerpat přímo z pramene (t. j.
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z bible, z kanonického práva a 2e spisů velikých církevních Otců), ale hlavní nesná2,
která zatěžuje všechny reformní pokusy odstraniti tyto a podobné 2lořády, vidí v tom,
že není lásky a důvěry mezi preláty a kněžstvem nižším a že se vyžaduje namnoze jen
formálně právní poslušnost k představeným, neboť spirituelní pouto křesťanského cítění
a myšlení, spojující kdysi obec věřících v pozemské bratrství a synovství boží, se již
uvolnilo natolik, že původní smysl nařízení »Compelle intrare« (plný lásky a poro
zumění) se již zatemnil a chápe se spíše jako oprávnění hroziti neposlušným církevními
tresty a metati blesky klateb na hlavy jejich. Tuším, že v těchto mírně pronášených
výtkách dominikánského řečníka synodálního - v přítomnosti arcibiskupově - jest za
chycen neutěšený stav české církve v bouřlivých dobách schismatu za arcibiskupa Jana
z Jenštejna, jehož spory s preláty a mnichy byly příčinou mnohého pohoršení v Čechách
a mařily tak arcibiskupovo úsilí o »svobodu a očistu« české církve. Kazateli neuniká, že
zápas arcibiskupa svatého života s neposlušnými a »tělesnými« preláty dostal se na
scestí a zapříčinil nebezpečnou krisi v církevním a náboženském životě a že od vyřešení
tohoto neblahého poměru, v původním a pravém smyslu »Compelle intrare«, závisí
v první řadě zdar každé hlubší reformy a naděje na skutečnou obnovu.
Kázání Pavlovo »O večeři Páně« nemá takovýchto perspektiv, neboť její zaměření,
daná již samým thematem, jest jiné. Formálně je to znamenitá ukázka, jak umělým
a ozdobně prokomponovaným útvarem bylo středověké kázání před vzdělanou veřejností.
Věcně vytyčuje kazatel jako základní motiv myšlenku o nedokonalosti a časovosti všech
věcí pozemských. Každý věřící, zvláště však prelát, má utíkati před světem a pohrdati
jím. Život lidský, který vzbuzováním klamných nadějí již tak mnohé oslepil a zavedl,
jest v podstatě ubohý a křehký a má smysl jen jako »přechod« (transitus) a příprava
na cestu »k otci« (t. j. do věčné slávy) podle slov thematu: »Transeat ex hoc mundo
ad patrem.« Z toho vyplývá pro křesťana, jak má žiti: nic na světě nemá trvání a jest
marnou nadějí spoléhati se na věci, které se zdánlivě jeví jako trvalé a neměnlivé. Zde
se pak zřejmě obrací kazatel k přítomným panovníkům a polemisuje v duchu sv. Au
gustina proti Vergiliovi, který slovy pohanského Joviše »sliboval« Římanům vládu nad
národy bez konce: »Impérium sine fine dedi.« Takové proroctví vsak kladl do úst ne
pravého boha lživý poeta-věštec, jak ukázaly dějiny. Křesťan však ví, že vše na světě
pomíjí a že sliby podobné Vergiliovým usvědčilo a usvědčuje z klamu slovo Boží, které
je slovem skutečného trvání a věčného života, k němuž náš život na tomto světě má
býti důstojnou přípravou.
Rudolf Holinka

KN IH Y A U M Ě N Í
Leg enda o svaté Kate řině
v n o vočesk ém rouše j a z y k o v é m
Jako osmý svazek melantrišského »Odkazu minulosti české« vyšla v Praze 1941 Le
genda o svaté Kateřině, kterou přepsal do nové češtiny a doprovodil úvodem a poznám
kami Josef Hrabák. Přepis staročeského básnického díla do nového jazyka staví vydavatele
před velm i nesnadné úkoly: jde při tom o co možná přesné vystižení smyslu staročeského
textu prostředky dnešního spisovného jazyka, tedy o nahrazení dnes již neznámých a ne
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zvyklých tvarů a slov výrazy novými, při čemž vsak volnost svobodného výběru slov je
velmi podstatně omezena veršovým rozměrem a nezbytným ohledem na rým. Připojme
k tomu ještě snahu, téměř nevyhnutelnou, odchýliti se co nejméně od znění originálu,
a využiti tedy hojně »archaismů«, a protichůdné úsilí, aby skladba takto přepsaná působila
co možná jednotným dojmem, a můžeme si učiniti aspoň přibližně a theoreticky představu
o obtížích takové práce. Je téměř nezbytné, že výsledkem bude kompromis a některý z na
značených zřetelů musí býti obětován. Hrabákovi, jak je pochopitelné při jeho pracovním
oboru, šlo hlavně o zvukovou hodnotu verše a o rým, proto zachovával hlavně v rýmu,
Často však i na jiných místech, značný počet dnes neznámých výrazů a místy i tvarů,
jejichž odstranění by bylo značněji porušilo eufonickou stavbu původního verše; také
v poznámkách přihlíží hlavně k této stránce staročeské legendy a uvádí nej důležitější rý
mové dvojice, jež v textu nahradil jinými. Třebaže při tom v lecčems překračuje hranice
dnešní spisovné normy, nepůsobí lexikální archaismy při četbe většinou příliš rušivě,
naopak dodávají textu jisté patiny starobylosti. Některé rýmy jsou nahrazeny velmi zdařile,
tak hned verš 1-2 v Řecku : všecku za v Hřiešě : bieše, nebo 717-8 světě : květě za
ponuky : lúky, 501-2 truchlosti : dosti za túhy : slúhy. Ale dosti často se setkáváme s tvary,
obnovenými jen hláskově, jako zvědíti 552, povědíti 1883, bůjce 1755, nebo i nespráv
nými, jako vzela 470, vzevši 670, jež bychom snad s rozpaky mohli připustiti v přepsané
skladbě ze X V I. nebo XV II. století, nikoli však v díle staročeském. Ještě více však ruší
slova jako slouhy 3167, 3071, 696, děvka 2156, při nichž je dnes pejorativní významový
odstín neodmyslitelný, nebo podpořiti 1136, mistr 1768, 2223, mnili 135, tvojí 1031, 2515,
sřezouc 2969, lidové k večerou 426, nebo slova ad hoc vytvořená jako nicže 70 a čast.
(místo pranic, jehož je také užito). I když chápeme pohnutky, jež k takovým tvarům
vedly, musíme jich litovati, poněvadž to jsou právě jazykové vady, ať je posuzujeme
s hlediska staročeského textu nebo dnešního jazyka, a nutně skresluji dojem při četbě.
Podobně je tomu se slovy, při nichž nastaly významové změny, jako ve v. 1890 syna
kopcí na ruce (kojéše), při slovech, kde užito dialektických variant (otvořila 2532 za
pův. otrazi). Ale ovšem při takovém pokuse, jaký učinil Hrabák, jest podobná nouzová
výpomoc téměř nezbytná.
Vím to ze zkoušky, kterou jsem podnikl připravuje vydání legendy pro Spolek čes
kých bibliofilů; a byla to právě tato okolnost, jež mne přiměla, abych trval na vydání
staročeského znění. Jinak by bylo zříci se verse a rýmu pro vystiženi smyslu, jako to učinil
r. 1928 Fr. Šimek, anebo by bylo nutno pro popularisační účely poříditi pietní novočeské
přebásnění, jež by se výrazově úplně odpoutalo od zněni staročeského (v principu asi
tak, jako to učinila Družstevní práce svým vydáním »Nové rady«, i když s provedením
nelze v daném případě souhlasit). Domnívám se vsak, ze takové východisko je ve většině
případů zbytečné. Otištění původního staročeského textu se ovšem obyčejně brání nakla
datel, ale skutečnost, že v posledních dvou letech mohli Čtyři různí soukromí nakladatelé
vydati básnická i prozaická díla staročeská bez jazykové úpravy, ukazuje snad dosti jasně,
že obecenstvo nesdílí pověrečné bázně nakladatelů.
Naznačili jsme již, že vydavatel pečuje o významové vystižení stč. textu až v druhé
řadě. Byl by však snad měl přihlédnouti více k filologické práci, věnované legendě po
vydání Spinově, i Spinovu výkladu o dialektických vlastnostech textu, čimž by se byl
uvaroval přepisů jako dětitým svítějem (v. 746 na str. 134) nebo mylného překladu jako
klekla za vniče 939, či nejasných tvarů jako jedinu 755 a pod. Místy také nacházíme
přehlédnutí jako 499 žádost místo žalost, 3269 radosti m. žádosti, nebo ve v. 577 slovní
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hříčku slíbiti líbí, na niž vydavatel zvláště upozorňuje, která je vsak jeho dílem (v orig.
slyšeti). Neprávem ovšem položil Josue za Jesse 1928; podobně také stěží lze charakterisovati citát z žalmu ve v. 2100nn. jako »parodii dlouhých tirád, chválících Krista«.
Častěji klade vydavatel verše sedmislabičné nebo devíti slabičné za osmislabičný verš
originálu. Vyplývá to ovšem z jeho přesvědčení o oslabení veršového rytmu v legendě
(ač jeho názor ovšem není dokázán), ale ohled na vžitou novodobou zvyklost, jež podobné
případy nutně pociťuje jako porušení normy, by byl měl varovati před nikoli nezbytným
zvyšováním poctu podobných případů.
Také z vydavatelova úvodu je nejpoučnější partie o verši, jako jest vůbec důležité,
že byl verš rozsáhlé staročeské skladby soustavně a konkretně osvětlen novými metodami.
Zajímavý je také poukaz, snad příliš dramatisovaný, na sloučení řady protikladů v legendě,
a poznámky o vzájemném poměru církevně-slovanského, latinského a staročeského jazyka.
Lze doufat, že přepis i přes některé nedostatky přispěje k oživení zájmu o naši starou poesii.
Jan Vilikovský

R ilkovo vidění Prahy
Básník Rainer Maria Rilke nás předešel v lásce. Dávno dřív než si naše poesie našla
cestu k jeho dílu, našel si on cestu k naší kultuře, k naší zemi a zvlášť k našemu městu
královskému. Novým dokladem toho je nedávno vydaný výbor překladů z knihy »Larenopfer«, v které Rilke zachycoval své pražské imprese. (R. M. Rilke: Můj domov, 92 stran,
přel. M. Kareš, Orbis, Praha 1941.)
Rilke po způsobu básníků romantických viděl v Praze nejen místa proslulá, ale i ne
známé kouty, nálady Šelestících podzimů, a pod tím amalgam minulosti, císaře Rudolfa,
třicetileté války; při svých potulkách Prahou se tu a tam pokloní i českému básníku, Vrch
lickému, Zeyerovi, Tylovi.
Přitom každá báseň je mu celou Prahou a jednotlivé verše jednotlivých básní, verse,
které, jak sám řekl později v Zápiscích, mu nejsou pocity, ale zkušenostmi, vyvěrají
z úhrnu jeho vnímání a cítění. Nepsal tuto knihu jen tenkrát, když vzal pero do ruky, je
psána všemi mladými, dlouhými procházkami, vší nostalgií, toužením do dálek i návraty.
Překladatel Miloš Kareš, ač tu nestál před nejobtížnějšími výtvory Rilkovými, měl
nemalou úlohu. Vyřešil si ji tak, že z nedostatku odvahy k přebásňování se snažil prostě
a poctivě překládat. Jen rozdělení knížky do čtyř oddílů je mechanické a zbytečné při
vzácné jednolitosti citu i formy v Rilkových básních. Knihu mu ozdobil příjemnými dřevo
ryty F. Dusá.
František Listopad

Básně O ld ři ch a K r y š t o f k a
Česká akademie věd a umění spravuje několik fondů, z kterých se vydávají prvo
tiny, obvykle básnické. Prvotiny bývají někdy skutečně jen počátky, které ztěžka na
povědí něco o talentu autorově, spíš je v nich vidět nadšení, které klene oblouk nad
neumělostmi, nešikovnostmi, nedostatky vidění a slyšení. Oldřich Kryštofek se svým
sešitkem veršů »Ukrytá v korálech« byl mezi těmi, kterým loni vydala Bibliotéka fondu
Roberta L. Nováka první práci.
V Kryštofkových básních je zdánlivou předností formová jistota a lehkost, s jakou
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zachází s rýmem a asonancí, to všecko ale při bližším ohlédání, včetně jeho slovníku,
ukazuje, nakolik autor podlehl svým vzorům, ať to byl Wolker v básních svého chla
pectví, ať samozřejmý a jistý básník Loretky. Obsahem této poesie je žal, smutek, zmá
mení, nevědomost křehká, které se místy nevyhnou banalitě, před níž tu a tam je záchrana v útěku k ironii; všechno v těchto versích svědčí o tom, ze básníkova duse ne
dovedla ještě k ničemu přilnout. Převládá tu líbivý dech poetismu, toho útěku za vsím
možným, do idyličnosti minulých století, do exotických krajin atd. Někdy dovedl autor
pracovat se zkratkami. Bylo by dobře, kdyby tato sbírka byla pro autora jen kapitolou
jeho vývoje.
František Listopad

V z p o m í n k y mládí
Metoděj Jahn: Jarní píseň. (Chlapecké vzpomínky.) II. vyd. Josef Lukasík, Mor.
Ostrava 1941. Str. 177, cena 42 K. - Tato kniha je v pravém slova smyslu prostá. Její
tvůrce je jistě Člověk jemně regionalisticky cítící, vzpomínající na dětské zážitky na va
lašské vesnici, tak jak mu je přinesl jednoroční pobyt za jeho chlapecké chudokrevnosti,
způsobené, jak píše, životem v Brně. Kamarádství se Školákem Válou dává knize nádech
citlivosti, jež se projevuje jako touha vyzpovídat se z opravdu nepadělané lásky k ven
kovu, což je asi základem té zmíněné prostoty. Druhým jejím důvodem je autorova nepohotovost vyjádřit se nově, aspoň co se týče obrazu a přirovnaní, ačkoliv je otázka, zdali
novost výrazu je žádoucí u knížek tohoto ražení, jež s tak nenápadnou sugestivností dávají
nahlédnout ne do básnické dílny, ale do upřímné lásky ke koutu ztraceného dětství. Po
této stránce je tedy kniha opravdu milá, není nadutá strojeným regionalistickým progra
mem; čtenář má dojem, jako by autorovy vzpomínky byly vyprávěny jaksi šeptmo, bez
úderu na strunu epičtějšího slova. Tím míníme jakýsi nedostatek dramatického výrazu,
vyjadřujícího zápas zla s dobrem. Autor se na věci totiž dívá ne resignovaně, ale s usmířeností dosti stařeckou. To máme na mysli mnohá ukončení kapitol, kde jsou chlapecké
historky dokreslovány pointou až mravoučnou, která dnešnímu mladému čtenáři už ne
stačí. Nejhezčí jsou kapitoly N a koni, Zapomenuty džbánek, Koroptve (zde si vzpomeneme
na Lovcovy zápisky) a Radostné poselství. Knížka není a nechce být románem, každá její
kapitola je zvláštním příběhem a myslím, že jejich neliterární ušlechtilost převyšuje mnohé
výtvory programového ruralismu. Taková povídka N a koni má i hlubší snový ponor, za
bírajíc širší složitost skutečnostní. Kniha dostala předloni národní cenu, jistě spise pro
lidskou přesvědčivost neliterárního vyprávění příhod jemného člověka, lidsky spjatého
s krásným Valašskem, než pro dokonalé umělecké zbásněni látky.
Klement Bochořák

Tři drobné publikace
České dějepisectví doby barokní a osvícenské líčí ve stejnojmenné studii, která vyšla
ve sbírce Pro život, Josef Hobzek. Ve stručné, ale dobře poučené studii shrnuje autor na
základě novějších poznatků, co by zájemce musil shledávat buď v monografických pracích
nebo v obsáhlých literárně historických dílech přehledných. Nadto přispívá místy zajíma
vými osobními postřehy k novému hodnocení jednotlivých osobností (i Dobnera řadí na př.
vedle Voigta duchovně blíže k balbínovské než osvícenské tradici). Silnou a přehlednou
studii, jež mohla býti doplněna u všech autorů základními údaji bibliografickými, by si
měli přečisti všichni, jimž záleží na poznaní kořenu naší národní tradice.
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Zajímavým, byť drobným doplňkem Hobzkovy knížky je sešitek, vydaný Občanskou
tiskárnou v Brně a obsahující pojednání Balbínovo Ctihodný P. Martin Středa. Balbínovu
stať z Miscelaneí přeložil, upravil a poznámkami opatřil Karel Otýpka. Seznamujeme se
tu s vynikající postavou jesuitského řádu v našich zemích, a to v lícení, ukazujícím vhodně
sloh a způsob práce Balbínovy, o němž ve výše zmíněné práci Hobzkově je mnoho psáno.
Překladatel doprovodil životopis podrobnými vysvětlujícími poznámkami a doplnil struč
nými údaji z jiné literatury biografické. Překlad zní pěkně a poznámky jsou přesné.
Péčí J. Hobzka vyšla též jiná zajímavá ukázka slohu a způsobu práce vynikajícího
českého historika z doby více než 200 let mladší, studie J. Pekaře O povstání kralevice
Přemysla proti králi Václavovi I., kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad. Je to seminární
práce z dob studií Pekařových, poutající naši pozornost méně svým obsahem - látka je zpra
cována v novějších přehledech dějin českych - než svou formou. Způsob práce i sloh pro
zrazuje už budoucího mistra stylu v líčení historického dění. Zvláštní pochvalné zmínky
zasluhuje pečlivá úprava knížky, na níž spolupracovali Břet. Štorm a Ant. Lískovec.
Leopold Peřích

D v a m i s t ř i ( Bö hme a B e e t h o v e n )
E. Q. Kolbenheyer: M istr Joachim Pausewang. Přel. Jan Doubrava. Praha, Topič
1941. - Úsměv penátů. Přel. Jaroslav Zaorálek. Praha, Druž. práce 1941.
»...Musica jest nepochybně mluvou andělů, neboť ona jest jako ryzí výdech síly.
Nijaká drsná pochopitelnost v ní nevězí, kteráž by ukazovala na tu ci onu hrubě elemen
tární věc. Jest jako líbezné nutkání, které tě pronikne. Dojista je zvuk a musica Boži,
z ní vzešlo nebe a všechen život. A teprve Lucifer dal všemu vyschnouti v tvrdou pocho
pitelnost a ryzí dech síly uvrhl v temný žalář hmoty.« - Hlas tovaryše Jakuba promlouvá
ve vzpomínce mistra Pausewanga tato útěšná slova metafysického poselství a udává tímto
retrospektivním citátem samo ladění a komposiční plán Kolbenheyerovy románové fresky
o dětství a učednických letech Joachima Pausewanga. Próza Kolbenheyerova je provenience
romantické a jako taková vyrůstá z kořenů hudebních. Průkazný v tom směru je motiv
píšťaly, vracející se stále od episody s U ršulou Trobitzovou až k poslednímu životnímu
účtování, kdy vratislavský občan a mistr spočinul v nej niternějším tónu Božím a večer jeho
života nasel melodii skrytou v Auroře philosophi Teutonici. Jakub Böhme, philosophus
Teutonicus, přerůstá duchovní rozměr spolutovaryše Joachima a otvírá mu cestu k po
slední jistotě životní. Umělecky je Kolbenheyer velmi šťastný ve svěžím zachycení Pausewangova dětství a v tlumeném, ale vnitřně opravdovém lícení posledních kapitol, sou
středěných na smrt Pausewangovy ženy Kristiny. Komposiční uvolnění je dáno musikálním plánem skladby a přináší s sebou veršové vložky, úvahy, jakož i značnou míru
subjektivace. Tím, že Kolbenheyer volí pro přednes první osobu, úží automaticky celou
perspektivu skladby. Jakob Böhme funguje v knize ovsem spise jako velký inspirátor
vnitřního vývoje Pausew angova než jako plasticky viděný a prokreslený člověk. Myšlenkové
poselství teutonského filosofa a jeho německých předchůdců vyslovuje Kolbenheyer řečí,
která prokazuje, že nej hlubším slovem mystikovým je mlčení. Výrazové prostředky auto
rovy se pohybují na ostří a hrozí zradit samy sebe, když nerozlišují imanenci a transcendenci. »Růsti - toť vše: Bůh v nás, Bůh světů a nebes. Nikoli vznik ani zánik, nikoli chvat
ani pokoj, žádná mrtvá hra, která se vrací sama do sebe. Růsti. Od sebe k svému nejvlastnějšímu já a dále přes své já! Toť prožívání světa, jen to je Bůh« (str. 238). Stara
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formule »Deus sive natura« ohrožuje co chvíli autorovu koncepci. Kde ji Kolbenheyer
překonává, nalézá opravdu hloubku a resonuje čistě hlubokou duchovost mistra Eckharta.
Jinde je nebezpečně blízko oblasti, které by jistě nechtěl být poplatný, překonanému libe
ralismu minulého století. Nebo snad otázka, proč konfesi milého doktora Martina chybí
katolicita (str. 27), má hlubší smysl?
Do hudebního prostředí uvádí Kolbenheyerův román »Úsměv penátů« docela pro
gramově již hlavní postavou Eduarda Bruckmeiera. Psychologie jeho tvorby v rozmezí
několika let a jeho rodinný život vyplňují látkově knihu symbolického názvu, který zře
telně napovídá lidskou pohodu rodinného krbu jako předpoklad a podmínku tvorby.
V »Mistru Joachimu Pausewangovi« našel Kolbenheyer tóny umělecky syté k vylíčení
životní žně a vnitřního vývoje. V »Úsměvu penátů« není Kolbenheyer zdaleka tak pře
svědčivý a umělecky plný. V psychologii skladatelské práce Bruckmeierovy převládá diskuse
nad plastickým uměleckým zpodobením. Pravda, Kolbenheyer dovede zapříst rozhovory
velmi bohaté a podnětné (227, 228, 236, 262), které ukazují mnohonásobné výhledy,
Kolbenheyer prokazuje velkou informovanost o vídenských věcech uměleckých i spole
čenských (v tomto ohledu zvlášť důsažná kapitola o paní Cori), jeho dialogy jsou kulti
vované a inteligentní, ale jako umělecké dílo nežijí plně a celek není pak pevně stmelen
jednotnou silou tvůrci a hlubokým posvěcením. Michel Becker na př. naproti tomu hnete
přítomnostní látku v trilogii »Mädchen Elisabeth« se stejnou duchovou intensitou a umě
leckou silou jako středověkou fresku »Yolanda«. Přijímáme tedy v »Úsměvu penátů«
zdařilé jednotlivosti, dětské malůvky Bruckmeierovych dětí a bezprostřední charakteristiku
vídeňských typů (Prosl, Grootjan). Je litovat, že na titulní postavě nespočinulo v umě
leckém provedení Kolbenheyerově poslední posvěcení bonnského mistra, jehož jméno je
v »Úsměvu penátů« tolikrát vyslovováno, jméno Ludvíka van Beethovena. Mnohé po
známky o Beethovenovi, i když jsou v uměleckém plánu vyslovovány pouze s relativní
platností s perspektivy té které osoby, vybízejí k nesouhlasu. Ale v jednom vidí Eduard
Bruckmeier správně. Právem závidí Beethovenovi bázeň Boží, v níž vidí milost, právě
tak jako v (pokoře vidí sílu, která je ochotna přijímat všechno. A věrná žena Bruckmeierova,
Anna, která se stará o teplo rodinného krbu v doslovném i přeneseném smyslu, je blíže
ve své neumdlévající věrnosti hrdinskému světu Beethovenovu než neklidný problematik
Eduard Bruckmeier. Úhrnem: Nejpositivnější je Kolbenheyer tam, kde dovede přímo vidět
skutečnost, sporný tam, kde podává jen okrajové poznámky. Je rozdíl, uzivá-li názvosloví
mystiků Člověk Boží nebo moderní, středověky světec nebo osvíceny liberal.
Karel Metyš

Štěstí z údolí
Paul Ernst: Štěstí z údolí. Přeložila Eva Formanová. Vydal L. Mazáč. Praha 1941.
Překladem románu »Das Glück von Lautenthal« dostává se Paul Ernst po prvé do
české literatury jako romanopisec. Známe ho jinak ještě jako novoklasického mistra no
vely ze sbírky »Die Prinzessin des Ostens«, vydané před léty u J. Floriana ve Staré Říši.
Představitel hutné a úsporné novely, jejíž pojetí esteticky vyložil, má v sobě mnoho
z dědictví Schillerova. Ernst prokázal v mnohých knihách zaujetí spise etické než este
tické, úsilí společensky a literárně reformní převažuje nad artismem. Ernstovo »Štěstí
z údolí« není rozhodně líbivá skladba, oslňující barvami a lehkosti přednesu. Ernstův
styl má cosi příkrého a tvrdého v sobě, jako by se bál něžného lyrismu. Jeho líčení je
proste předmětné, nedekorativní. Své postavy a děje transponuje Ernst do posledních
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desetiletí sedmnáctého století ve svém rodném kraji. Osudy několika mileneckých dvojíc
probíhají v lautenthalském údolí na pozadí kraje, jehož štěstím i kletbou jsou stříbrné
doly. Kurt Pfeffer - Marie Wiedenhöferová, Franz Bacher - mlynářova Katuška - Thilo
von Ustar - Eva, tajný rada - slečna von Glück, celkem čtyři dvojice prožívají úzkost
i slast prvního přiblížení muže a ženy až k manželskému spojení. Dočasné vyčerpání
dolů ochromí život a blahobyt kraje, obnovení těžby je názvukem nového rozkvětu. Tuto
thematiku, hledící k romantickým kořenům (Novalis, E. T. A. Hoffmann), stilisoval
Ernst s velkým úsilím hlavně v postavě slečny von Glück, která virgulí najde novou
žílu v dolech a Evě dopomůže k ztracenému dokumentu, dokazujícímu její právo na
dvůr Gittelde. Obě situace mají přesvědčivost pouze v romantickém přísvitu démonického
podzemí a v duchu úporné stilisace autorovy, která vytváří a dodržuje značně velký od
stup mezi autorem a čtenářem. Z historických postav vystupuje zde dvorní rada Leibniz,
přesvědčený již o dobrotě světa. I jako romanopisec prokazuje Ernst hutné umění vý
pravné (na př. setkání Kurtovo s Marií, smrt starého Wiedenhöfra, Leibnizova rozmlu
va se slečnou von Glück), i když pro širší okruh čtenářů nebude mít kniha bezprostřed
nost a mnohý v rozpacích i s úsměvem zavrtí hlavou nad postavou slečny von Glück.
Bylo by možné postřehnout leckde zřejmé záměry symbolisační (thematika důlní práce,
hledání nové žíly, funkce slečny von Glück v celku skladby), avšak spatřujeme ve »Štěstí
z údolí« raději skladbu, poznamenanou tvrdým úsilím stilisačním a připomínající staré
kroniky.
Karel Metyš

Velká válka
Ricarda Huchová: Velká válka. Přeložil Oldřich Liška. Vydal Melantrich. Praha 1941.
Zachytit výpravně pohnutá tři desetiletí třicetileté války, je z největších úkolů mo
derního historického románu. Zformovat látku téměř nepřehlednou do pevných obrysů
umělecké skladby, být práv jejímu bohatství a vytvořit vynášené dílo, je z nejvyšších
cílů, o jejichž dosažení může zápasit vloha epikova. Ricarda Huchová přistupuje k své
mu thematu poučena vědou své doby, pojímajíc ji v celé Šíři. To znamená, ze neupírá
pohled na jednu charakteristickou episodu, jako to učinila na př. Gertrud von Le Fort
v »Magdeburské svatbě«, ani se nesoustředila na zpodobení duchových sil, hýbajících
Evropou a srážejících své voje v dějinném utkání (Durych), ani se nevěnovala mono
grafickému propracování representačních typů, které nesly carlyleovsky tíži a poselství
svého věku. Svůj obraz veliké války rozvíjí Ricarda Huchová právě naopak. Dává vy
stupovat téměř všem známým postavám vojevůdců, diplomatů, kněží i korunovaných hlav,
jak je známe z dějinných údajů. V nepřetržitém sledu scén řadí se na velkém divadle
světa postava k postavě, jedna vystřídává druhou, po případě několikrát se objeví, žádá-li
to historické datum. A řada je věru dlouhá: Ferdinand, Matyáš, Rudolf, Maxmilián,
Kristián z Anhaltu, Mansfeld, Tilly, Pappenheim, Khlesl, Valdštejn, Budovec, Friedrich,
Gustav Adolf, abychom jmenovali nejznámější. Ale při úplném výčtu museli bychom
přidat ještě mnoho jiných jmen. Nechybí ani Kepler, ani Friedrich von Spee a procesy
s čarodějnicemi, jako by i detailní úplnost byla pro autorku závazná. Nejde ovšem o lát
kovou úplnost v doslovném smyslu, vždyť nešlo Huchové o snůšku historických údajů
a jmen, nýbrž o dílo. A zde, tuším, se utkaly oba záměry a nedospěly žádoucí proporce,
mnohost jednotlivostí navršila knihu Ricardy Huchové především do Šíře, nikoliv však
stejnou měrou do hloubky, takže větší soustředění a přísnější výběr by znamenal větší
umělecký zisk, než nepřetržité řádění postav a čistě vnějších dějů, oslabujících vnitřní
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dění a prudkou dynamiku dějinnou. Jest toho litovati, neboť Ricarda Huchová má dar
opravdu přehledně řadit materiál a vlastní pohotové i vláčné výrazové prostředky. A tak
pro nejhlubší literární obraz veliké války musíme v německé literatuře sestoupiti o tři
století do minulosti a nalézti jej v kypivé fabulaci Grimmelshausenova »Simplicissima«,
který jako současník dovedl nejplněji vidět a zobrazit chaotické vření své doby i cestu,
která z něho vede bezpečně do ráje srdce.
Karel Metyš

N ov ý Odysseus
Ramón Pérez De Ayala, Prometheus. Novela s básněmi. Přeložil Zdeněk Šmíd, Brno,
Edice Atlantis 1941.
» - - - A tak to, co bylo v dobách epických hrdinským zpěvem při zvucích kithary,
jest nyní hlasem němým a grafickým - - -«
Jest to však výmluvný hlas. Slohem z počátku parafrasujícím Homéra praví se o dob
rodružství moderního Odyssea nejprve to, co sám Homér o svém hrdinovi zapěl, to jest
o zajetí Kirkon a vstupu do Hadu a ostatní věci, mající zde novověkou obměnu. Statečný
Odysseus, maje plnou náruč lichotné nymfy Kalypso, odplul posléze znechucen na ne
umělém voru, a upadl do milostné nástrahy vševládného osudu, kterou byla moderní
Nausikaa. Nyní Odysseus - Marko de Setiňano - prohlásil svou zbožňovanou Perpetuu
za hodnu této úlohy a zároveň za důstojnou družku své vlastní velkolepé osobnosti,
a umínil si přivést na svět Promethea, jenž by byl smíšeninou antických ctností, síly,
krásy a zchytralosti. Běda, jeho potomek je neduživý chlapíček perversně smyslný, cynic
ký až hrůza a i jinak se nevyznačující mužnými ctnostmi, což Marka téměř přivádí k Ší
lenství. Tělíčko Prometheovo, a též vznosné sny a vidiny Markovy se zahoupají na pro
vazu, neseném větví fíkovníku, na němž Prometheus dobrovolně ukončil své vyhnanství
na zemi.
Myšlenka tak přesvědčivá - jako je osudové potření velikášství, jež se, konec konců,
dere na povrch v každém Člověku - je uzavřena do půvabné schránky s ozdůbkami pře
kvapivě křehkými a výraznými, formy modulované k nejvyšší umírněnosti a hebkosti.
Slova, aniž ztrácejí nosnost vyprávěcí, pozbývají na hranatosti a stávají se řetězem jiskří
cích kaménků. Je to styl vláčný a současně pevný, jemně hrotitý i při své pružnosti.
(»Již v Šesti letech projevovala jeho tvářinka, tenká a zaostřená jako čepel, tolik drzosti,
díval se chvílemi na dospělé tak pronikavě, jeho zornička chvěla se tak roztrpčeně, že to
věru vypadalo, jako by se v něm skrýval zlý duch.« Str. 70. - »N a samém konci jejich
zahrady viselo na fíkovníku tělo Prometheovo a tančilo ve vzduchu, celé znetvořené
a sinavé, jako nedozrálý plod.« Str. 74.)
Opravdu lidsky vyhlížející muž, který vystupuje mezi těmito postavami z antické
komedie, je vlastně jen Markův strýc. Jeho psaní Markovi to dosvědčuje: »...T vůj dopis
mne velmi potěšil. Vždy jsem věděl, že jsi praštěný, a to se mi na tobě právě líbí...«
Str. 37. Je to znamenitá odpověď na slova Markova. »... Myslím, že jsem člověk doko
nalý, což seznáte z toho, jak samozřejmě mluvím o své dokonalosti...« Str. 35. V onom
dopise vyslovil Marko také svůj úmysl zplodit Promethea, korunu lidství. Svou přepja
tostí se postava Markova ostře liší od ostatních, rozkošného chvástouna pana Tesifoute,
křiklavé markýzky a všech těch vedlejších osob, podivuhodně životných psychologicky,
avšak zaměřených k určitému typu tak dalece, že až působí dojmem neskutečnosti. Je
v tom tedy ostré vidění a velká konkretisující schopnost básníkova.
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Veršované vložky mají zpěvný a široký rozměr. Jejich symbolický smysl lze snadno
postřehnout, není však proto méně krásný. Někdy je to čistá alegorie. (»... Všichni jsme
jak on, jak onen král, - Vždyť máme všichni podobný luk, - jejž druhý nezvládne rukou
svou - Leč v naší se luk pružně chvěje. - Každý z nás do nebe míří jen, - Kdo luk ten
Vladimír Pražák
nezveda... slaboch je !«)

Italský ž ivo to p isn ý román
Raffaele Calzini: V zajetí hor. Z ital. přel. Bohdana Malá. V Praze, Vyšehrad 1941.
.Lyrismus v románě-biografii jest věcí nezvyklou. Calzini prozařuje zespoda tímto
lyrismem první část své knihy o Giovanni Segantinim, malíři hor. Začíná sledovat jeho
život při líčení vzpoury v Miláně, kde v proudění davů je zadržen také mladý Giovanni.
Soud navrhne výchovu a vyučení hocha řemeslu v polepšovně. Ponurost, Špinavost - ve
smyslu duchovním - celá ta léta strádání jsou vykreslena ve zkratce, s působivou přes
ností. Vzpomínky udržují chlapce ve snové činnosti, utěšuje se barvami, žije v těch
chudých barvách, a dodávají mu sílu též pobídky otce Fedela, ústavního pátera. Giovanni
se naučí trochu kreslit, a podaří se mu uprchnout z ústavu. Je však přiveden zpátky
a donucen vypít svůj kalich ponížení - a to i v rodině strýce Napoleona, bodrého kupce
a venkovského fotografa.
Konečně po tolika nesnázích učí se Giovanni malovat v Breře. Ideály mládeže,
opovržení k akademičnosti, prosakují i do jeho cítění, přece však se nestane čtyrákovým
revolucionářem ve vlajícím plášti. Vždy byl vzdálen pathosu, a nyní vede Život téměř
trapistický, jsa hmotně podporován drogistou Bertonim. Po spojení s rodinou Grubicy
a po sňatku s Bice Bugatti převrací se osud Segantiniho, a začíná éra podstatné životo
dárná pro jeho umění. Přátelství se upevňuje, tříští a zase rozvíjí až do svého vrcholu,
mocné symfonie hor, kterou je vlastní smrt malířova. Revoluce v Miláně jím silně za
třásla: může umělec státi stranou, když události se valí kolem a lidé dávají životy za
své přesvědčení? Otázka, kterou Giovanni dovede k ústí ve smutku své duše - odcházeje
ze Soglio napsal na stěnu: Láska je víra: život je naděje. Zdrávas Maria. V živote a ve
vítězství.
Giovanni má touhu věcného tuláka a hněvy lidské se od něho odrážejí. A jako
v přístavu - zakotví u lodního závozníka Berrettarossy. Je to p o s t a v a mohutná, ošle
haná říčním větrem, s rukama zčernalýma od lana, a chlapcův největší učitel života.
»Nikdy jsem o nic neprosil. Měl jsem vždy víc, než jsem si přál,« praví hrdě (str. 63),
a je v tom silná výzva životu a silná pokora zároveň. »Nemohou mi vytknout nic ji
ného, než že jsem starý... Jsem jako slon... Trčím nahoru do vzduchu a vidím pod sebou
ostatní zvířata jako malý hmyz, který kouše v poseli... Nu, a pak zvednu chobot a vy
buchnu ve veliký smích.« (Str. 72, 73.)
Na některých místech získává lícení Calziniho lehkou patinu impresionismu: »Vytryskovaly odtud rozkazy sobě odporující... Zvuk trumpet vřískal v hluku hlasů, pře
hlušoval jej a byl viditelný jako blesk... Zatím se zpívalo a zpěv strhoval duse k letu.«
(Str. 75 a 76.)
Kronika Segantiniho-malíře hýří podrobnostmi, je to stoupání od pouhého vášnivé
ho zaujetí barvou k symbolické koncepci, zápas o malířskou techniku - divisiomsmus metodu zvýšené světelnosti, dosažené rozkladem stínu. Lidský Segantini z toho všeho
pozvolna vyniká, vážný, trpělivý, pracovitý a věřící, současně prudký a spontánní, ale
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stále více se ovládající. Je člověkem přírody, miluje každou věc a každé zvíře okolo.
Zemře jako umělec: v rozletu energie, skoro při samé práci, na vrcholu svých sil. Je-li
kronika umělce vysledováním a změřením jeho nepomíjivého přínosu do lidských dusí,
a to v poměru k lidskému osudu, který lze pojmout jako běh o závod se smrtí, s ne
spočetnými překážkami, pak je Calziniho román touto kronikou v celém svém rozsahu;
míra objektivace je v něm naplněna.
Vladimír Pražák

POZNÁMKY
Stín kláštera
V
3. čísle t. r. revue »N a hlubinu« jest otištěna recense Gálvezova románu »Stín
kláštera«, kterou nelze přijmouti lhostejně za bernou minci. Recensent píše: »Kniha líčí
katolický život náboženský v Argentině kolem r. 1906; je jasně vidět, že celá románová
zápletka je zcela vedlejší.« Tohoto dojmu ze čtení knihy nabýti nelze. Je to román, či
spíše románek, v němž ženichovi překáží v dosažení nevěsty jeho nevěra; která vsak není
zásadní nevěrou, nýbrž spíše rozumovou a povahovou zaostalostí, kterou smutný ženich
jen pomalu a nesnadno překonává. Katolický život náboženský v Argentině je tu líčen jen
zevně jako kulisa k ději a autor ani neukazuje, že by se chtěl pouštěti do lícení jeho vnitř
ního obsahu, ať obecně, ať speciálně. Román ovšem je Šit trochu horkou jehlou a autor
si místy odporuje nebo teprve dodatečně shání doklady o dobrých činech pro starého Belderraina, aby ho mohl na konci oslavovati. Proto však nelze souhlasiti s tím, že »je to
kniha u nás s katolického hlediska doopravdy nebezpečná, protože se nedosti myslícímu
a zkušenému čtenáři jeví integrální náboženský život jako něco abnormálního«. Ten inte
grální náboženský život se tam totiž neukazuje a pro nedosti myslící a zkušené čtenáře
spíše je každá kniha tím nebezpečnější, čím je lepší. Jistě by každý rád věděl, co dobrého
obsahuje iberoamerická kultura, která by mohla zajímati už svou exotičností. Není-li lepší,
než jak se představuje touto knihou, nedá se nic dělat. Nelze-li však knihu chváliti, měla
by se zachovávati určitá míra ve výrazech, které mohou působiti jako obvinění nebo na
řčení z Šíření nebezpečného tisku. A mimo to - ta Asunción! Jediná sympatická osoba a recensent jí má za zlé to, že si hledí jen chlapců! Ach, jaké to škaredohlídství!
Jaroslav Durych

Opereta
Mnoho všelijakých věcí se dočteme v kulturních rubrikách novin a věru, že mnohdy
žasneme, co všecko pisatelé považují za důležité pro tu rubriku a jak tomu říkají. Ne
dávno jsem četl na příklad žalostivou úvahu o tom, jak povážlivé a nebezpečné je pro
českou divadelní kulturu, že operetní divadla mají tak málo premiér. Pana kulturního
redaktora bolí, že operetní scény hrají úspěšné hry nepřetržitě po řadu týdnů i měsíců
v roce, takže milovníci usměvavé a lechtivé musy nemohou si přijít na své. Stává se
dokonce, že tito gourmandi musí chodit několikrát na týž kus, a to je nešetrnost k obe
censtvu, která zaslouží pokárání a pranýřování. Ale jsou ještě další, hlubší důvody. Jde
též o to, že citlivý divadelník má být stále puzen věčným neklidem k novým pokusům
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a snahám. Proto má opereta dbát o stálé repertoirní a reprodukční osvěžování. Zkrátka
opereta se stává předmětem obzvláštní starosti a péče se strany kulturních referentu, a to
je obrat jistě pozoruhodný a příznačný.
Jsem dalek toho, abych podezříval zmíněného kulturního novináře z uplatňování
osobních zájmů, když horuje pro častější střídání operetních programu, a rozhodne ne
myslím, že mluví za sebe, když žaluje, jakže přijdou milovníci operety k tomu, aby
chodili Častokrát na tutéž hru. Už proto nemyslím na něho, protože vím, ze kdysi kdesi
byl jeden pan inženýr, který byl padesátkrát na představeni proslule operety »U sv. Antonícka« a nebyl to ani ředitel, ani novinář, ani příbuzný jejich, takže si lístek na každé
představení platil. Tehdy byla při tomto dojemném jubileu uspořádána v divadle intimní
slavnost a ten pan inženýr (byl to usedlý starší a seriosní pán) prý dojetím až zaplakal.
Z toho všeho tedy vyplývá, že náš novinář nezná ještě dobřé mentalitu operetniho publika
a nerozumí tedy onomu teplému, miloučkému ovzduší, které je tak přijemné právě proto,
že nesnese průvan. Není ostatně ani divu, že je tak neznalý, když je povoláním nucen
chodit i na takové Antigony, Aidy a podobné nicotinky, které nemají s dneškem nic
společného. Oč lépe je na tom jeho kolega ze sportovní rubriky, který nejen ze má o zá
bavu postaráno náramnou podívanou při footballových zápasech, nýbrž může se i kul
turně vyžít v divadle Vlasty Buriana (ač-li je fanouškem Sparty). Tomu jistě nevadí, že
se tu hraje seriově, vždyť seriová psina je nejlepší.
Tak docházím k vážné pointě svého povídání. Vzpomínaje proslulého přísloví »Ševče,
drž se kopyta«, doporučuji pp. dopisovatelům a ředitelům kulturních rubrik, aby se příliš
nerozbíhali ve své péci. Opereta bez nich byla a bude a nemohou-li oni být bez ní, ať
nechají ostatních nicotinek a věnují se jí cele. Dvěma pánům sloužiti nelze!
lp

Doslov k „Doslovu k Dvořákovu roku”
Pan J. Albrecht v 2. č. Řádu píše o mně, jako bych se byl pokoušel nově vyvolati
rozpory a zbytečné boje proti Dvořákovi svým článkem v »Brázdě« ; dále ze jsem se »po
koušel v náznakových, ale nedoložených a patrně také neprokazatelných nápovědích a na
rážkách přesvědčiti o tom, že prý Dvořák přece jen byl uměleckým i osobním nepřítelem
Smetanovým, že prý se o něm vyjadřoval ostře, dokonce prý neomaleně«. Prý Ing. Šourek
vyvrátil moje tvrzení atd. - Můj článek v »Brázdě« reagoval na nevěčný ve věci i v meritu
nesprávný Článek Iši Krejčího. Já s touto věcí nezačal. Ing. Šourek mi nic nevyvrátil,
naopak nenalezl ani slova obrany na mou repliku, která mu dokonce vytkla, ze dovedl
vypustiti nyní ze své polemiky, tak jako kdysi ze své dvořákovské monografie to, co se
mu nehodilo. Tento postup páně Šourkův zachovává i pan Albrecht jak ve své »studii«
»Dvořákovy opery a Česká kritika hudební« v loňskem Řadu, tak i ve svém článku v dru
hém Čísle Rádu. Zdá se, že je to pravidelný kus methody tak zvaných obránců Dvořáko
vých v Čase minulém i přítomném. Tentokráte se tato methoda hodí tím spíše, ze vlastni
napadení se nemohou bránit. Ačkoliv si ponechávám historii poměru Dvorák-Smetana,
zejména pak kapitolu o upírání významu Smetanova na jinou vhodnější dobu, chci nyní
jen poukázati na to, co pan Albrecht nazývá »nedoloženými, neprokazatelnými narážkami«
o Dvořákově zaujetí proti Smetanovi a o neomalenosti Dvořákových výroku. Cituji jediný,
který byl otištěn před řadou let: »Před celou vojenskou kapelou, která mu zkoušívá jeho
skladby, rozkřikl se (Dvořák) na hornistu: Jak to troubíte? Nemyslete si, že troubíte
nějaké odrhovačky od Smetany!« »Znalec« Albrecht jistě ví, kde nalezne tento výrok,
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nevím však, »nepřehlédne-li« ho, jako ho »přehlédl« ing. Šourek. Ve vhodný čas poslou
žím nejen přesným datem tohoto výroku, ale také i čtverým listinným důkazem, vzniklým
zcela nezávisle v době, kdy se Dvořákův výrok skutečně stal. Pan Albrecht bude mi jisté
tvrdit, stejně jako mi tvrdil ing. Šourek, že Dvořák byl osobnost, která se nedovedla
nešetrně vyslovovat o nikom, tím méně o Smetanovi. Pan Albrecht promine, ale věřím
více očitým svědkům a jejich svědectví, nežli tvrzení historiografa, který podobný mate
riál neuměl nalézt, ačkoliv je zcela na dosah ruky. A mohu už nyní prozradit, že po
dobných Dvořákových výroků o Smetanovi a jeho díle mám více a ověřených zcela prů
kazným materiálem. Cituji dnes pouze onen výrok, který už byl otištěn, protože nechci
z vážných důvodů rozšiřovati to, co mám bezpečně prokázáno. Ani tento výrok bych
nebyl znovu citoval, nebýt pana Albrechta a jeho pochyb, plynoucích z neznalosti lite
ratury, a ovsem také materiálu. Nepíšu chronique scandaleuse a nevynáším klepy a insinuace, nemám vlastnost páně Albrechtovu, abych někomu něco imputoval, pro co není
spolehlivého a naprosto průkazného dokladu. Ale ujišťuji, že nezanedbám a nepřehlédnu
nic, abych snesl důkazy pro každý fakt v minulosti důležitý. Nesvindluji ve své práci
a v každém případě vím, co mluvím a říkám to dosti zřetelně. Pan Albrecht je mnohem
horším, nežli ti, proti kterým vytáhl svou bouchačku a v jejichž přítomnosti by se mu
rozklepala strachem kolena.
Mirko O čadlík

O d p o v ě ď M. O č a d l í k o v i
K »polemice« tohoto druhu netřeba ani psáti dlouhý dovětek. M. O čadlík tu z to
ho, z čeho jsem v předchozích číslech »Řádu« usvědčil jej, jeho druha Josefa Bartoše
i jejich společného učitele, nic nevyvrátil. Nemoha jinak, vytáčí se, že prý není vhodná
doba atd. Na pravdu jest vhodná doba vždy ! Očadlík mi vytýká, že se napadení nemohou
bránit. Nevím, proč by nemohl tak učinit Josef Bartoš. S úsměvem přecházím Očadlíkovy nájezdy. Odpovídat na ně nebudu. Neuškodily dosud u nás nikomu, neuškodí ani
mně.
Nyní krátce o těch Dvořákových »neomalených« výrocích, jak je dosti nešetrně na
zval O čadlík v Brázdě. Že Dvořák tu a tam pronesl o Smetanovi poněkud ostřejší vý
rok, ví u nás každý, kdo se jen poněkud zabývá historií hudby. Tady Očadlík objevuje
po druhé Ameriku. Právě tak je dobře známo, že i Smetana činil Dvořákovým skladbám,
leckteré výtky. Avšak co z toho? To přec velký význam jich obou nikterak neumenŠuje.
Objektivní historik proto zaznamená buď náhodné výroky obou, připojí k nim náležitý
výklad, nebo ponechá již vse minulosti. Jinak však O čadlík! Ten horlivě shání kdejaký
klep a klípek, jímž by Dvořákovi »přitížil«. Už toho prý má celou spoustu, a to prý
bude překvapení, až to všechno sepíše a vydá! Domnívá se bláhově, že tohle vše Dvo
řákovi nějak uškodí. I neuškodí. Naopak: dnes již Dvořáka - i jako umělce i jako člo
věka - známe tak dobře, že stojí vysoko nad vším »kritickým« i »vědeckým« úsilím na
šich přehorlivých hagiografů smetanovských. Ovšem proti jednomu nelze míti námitek:
Chce-li Očadlík raději skandalisovati Dvořáka, než psáti monografii o Smetanovi, přejme
mu to. I v tom půjde ve šlépějích svých slavných učitelů, jako v nich již řadu let kráčí
ve své »činnosti« kritické a polemické.
Tím končí má polemika. Jen ještě odpověď na jeho poslední větu. Zdá se mi, že
»bouchačka« přece jen bouchla víc, než náš »kritik« očekával, a že to nejsem já, kterému
se rozklepala kolena nebo alespoň pero,
Jaroslav Albrecht
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D UŠI B A R O K A
objeví vám tři závažná díla z nakladatelství Vyšehrad
Angelus Silesius

POUTNÍK CHERUBÍNSKÝ
Veliký slezský básník zpívá tu v podobenstvích pozemské lásky o splynutí duse
s Bohem, o moudrosti, která je předpokladem opravdového míru, o lásce, která je
více než vedení. Přeložil O. F. BABLER. - Stran 180. Cena váz. 52 K.

Dr Vojtěch Birnbaum

BAROKNÍ PRINCIP
Základní studie o barokním stylu a o významu baroka v evropské architektuře.
16 obrazových příloh na křídě. - Brožované 50 K.

Dr Josef Vašica

ČESKÉ L I T E R ÁRNÍ BAROKO
Soustavné informativní studie Vašicovy o české literatuře X V II. a X V III. století
objevují řadu neznámých památek a zapomenutých osobností, staví do nového
světla a netušených souvislostí zjevy známé a jednou větou: razí nový pohled
a nový názor na nejméně známé a neprávem podceňované slavné údobí českých
duchovních dějin. - Stran 360, brožované 33 K, vázané 48 K.

PIETNÍ VZPOMÍNKOU NA VELKÉHO ČESKÉHO ČLOVĚKA A KNĚZE JE

Památník na zesnulého
Karla kardinála Kašpara
Vedle životopisu vynikajícího arcipastýře jsou tu zachyceny
jeho poslední chvíle na úmrtním loži, pohnuté okamžiky
jeho pohřbu, zachována paměti ušlechtilá závěť kardinálova
a otištěn list J. Exc. královéhradeckého biskupa dr Mořice
Pichy. -4 8 hlubotiskových obrázků z kardinálova pohřbu
je pietním doplňkem památníku. Uspořádal Frant. Poul.
Bibliofilská úprava Jana Herinka, váz. 95 K. - U knihkupců.
N A K L A D A T E L S T V Í V Y Š E H R A D , PR A HA II, KARLOVO NÁM.
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TŘI N O V I N K Y
moderní české prózy
I.R.Malá: TAJEM NÁ PÍSEŇ
N ový román vynikající autorky úspěšné trilogie „B ez počátku
a kon ce". D ěj románu, o jehož hrdinovi lze tušit, že jeho osudy jsou
obrazem skutečné postavy v našem umění, odehrává se v devadesá
tých letech minulého století, v dobé nejplodnějšího uměleckého kvasu
a společenského ruchu . Autorka projevuje opět nesmírné pochopení
pro nejskrytéjší vnitrní děje v duši člověka a jeho boj o uskutečnení
uměleckého snu.
Stran 304, brož . 54 K, váz. 68 K.

Pavel Nauman: VÍCE ZLÉHO
Ukázat, kolik vzrušujícího napětí a dramatických momentu skrývá
v sobe živ o t průmyslového podnikatele, jehož všechen úspěch závisí
nakonec na citovém, mravním, charakterním základu člověka, bez
něhož se všechno, obchod, plány, majetek hroutí-podařilo se tomuto
vyzrálému dílu v plné a přesvědčivé šíři.
Stran 288, brož. 46 K, váz. 60 K.

Bedřich Svatoš: RUCE LASKAJÍ ZEMI
Mohutný románový obraz života dvou generací starousedlého sel
ského rodu, prodchnutý ideou silného člověka , zápasícího o udržení
a rozkvet zděděného rodového vlastnictví . Český román druhu se
verských ság.
Stran 264, brož. 39 K, váz. 52 K.

U všech knihkupců
N A K L A D A T E L S T V Í

V Y Š E H R A D ,

P R A H A

II,

K A R L O V O

NÁM.
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