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Vás i to h o , k o m u p íšete, p o tě ší

krásná barevná pohlednice

Dobré poučení o vzniku
apokryfních textů podává
hutná a souhrnná knížka

Milostného
Pražského
Jezulátka

docenta Dr Jana Merella

podle návrhu

Přináší ukázky apokryfů

prof. St. Ulmana
Cena jednoho kusu 2 K, 10 kusů 15 K
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V Y Š E H R A D
P R A H A

II, K A R L O V O
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Č.

Starokřesťanské
apokryfy
v českém jazyce jinak ne
přístupné.
Brož. 15 K
U všech knihkupců

N A K L A D A T E L ST V Í V Y ŠEH R A D
5

P R A H A II, K A R L O V O NÁM. 5

Jiří Karen
OČISTEC
Nad krajinou osamělou
(mečem Páně je ostříhána)
andělé rozsvítili den...
- Magnet na květech lpí,
ó duše má,
dřív než jsi se zrodila
byla jsi má, přiřčená,
zahradám mým a vůni mé
včela souzená...
- Však dálka jaká čeká odlučující...
Já bych chtěla hned
k miláčkovi mému,
tak daleko, v dálce takové...
To já steskem umru,
než do zahrad jeho dospěji...
Tak strom po míze,
rty rozpuklé,
tak země po zrnu,
po hvězdě tma
prahnou...
Já bych chtěla hned
k miláčkovi mému...!
Ach, daleko je... V dálce takové...

Kdybych již nyní byla u něho,
pozdě je,
kdybych již nyní cítila jeho dech,
pozdě je...
Jako luna od vlny
stěnou koryta vyprahlého
vzdálena jsem,
všechny krby vyhaslé,
prahy prázdné
ve mně zřídily si byt...
To já steskem umru,
nežli dospěji k němu,
do domu miláčka mého...

Jan Vladislav
POZVÁNÍ
K vrcholům sedáme, pějeme píseň,
bratři a sestřičky, pojďte jen s námi
zpívat ten žalozpěv sladký a tklivý,
aby pak ptáci a toužebný zpěv
mohli se rozletět v přejistém letu
nad bílé zádě všech domů, jež tichnou
ve slunci na prahu kouřící noci...
Bratři a sestřičky, pojďte též s námi,
sedáme k vrcholkům, pějeme píseň.

VARIACE
I

Tvá ruka bloudíc nocí navždy má je má, ach, ty kraje mé, ty země mé,
jež rozrostly se ve mně nezměrné, když prosýpajíc je si s nimi hraje.
Ty pustiny má ruka tvá: ta hra je
tak rozryvná, že cítím dlaně tvé
vybírat ze mne vlákna, nitě ztlumené
a napínat je k písni, jež tak drásavá je,
jež drtí sladkostí svou, nejistotou.
Cítím tvé prsty brát má vlákna k napínání
a ke hře, která začíná tou notou,
k bolesti co je a jež všechno sklání,
podbíjí pod sebe! A potom prsty tvé
dotknou se znovu, k žalu ranivé.
II

Tím tónem k bolesti, jež všechno sklání,
se musí začít vždy. A potom prsty tvé
dotknou se znovu, k žalu jemně ranivé,
těch nemohoucích, chvějících se tkání,
jež obnažila slova jen tak na potkání
a nezbavena slupky šálivé:
jdou pálivá a úžas nezastaví je!
jsou to má slova a tvá též! - Mír skrání

tvých s vlasy sčesanými tiše kol
působí souzvučně jak hráno v mol,
a nesmím se již bolem drát, jak ve mně zeje,
ba ani tknout se horkosti té slovem jen:
pohlížím něčím zkojen - nezkojen na krásu tvou, ač nevím ani, kde je.
III
Dál nesmím se již bolem drát, jak ze mne zeje ba ani tknout se horkosti té slovem jen:
pohlížím čímsi zkojen, nezkojen,
na krásu tvou, ač nevím ani, kde je.
Dál nechci zeti sebou, bránou, v které věje
svobodně vichr, nezván, k smutku jen,
k posměchu, zvaný všemi zlodějem,
lotříkem chabým, nickou, co nic jen je.
Již nechci drát se, zeti sebou dále,
ač nevím, nevím ničeho, co stále
tvá jasná, světlem postíněná tvář
pod sebou ukrývá - a vlastně ani
to nevím, kdo jsi, ach, kdo a co za ní
mi ukrývá ta nesrozumitelná zář.
IV
Ach, vždyť já nevím, co tvá klidná tvář
pod sebou ukrývá a vlastně ani
to, kdo jsi, kdo, ach, kdo jsi a co za ní
mi neustále zakrývá ta nesrozumitelná zář.

Ach, vždyť já ani nevím, kam kladu ten šlář,
abych snad něco zastřel, co z tvých dlaní
a ze zraků tvých na mne slétá, nechtíc raní.
Tu se pak musím zastavit jak lhář:
dál nevím. Dál nemohu již zříti:
tebou se propadám, sám proděravěn, sítí a nakonec pak, kdo jsi, nevím zas.
Dej rtům se otevřít a shoď to mlčení!
milá! a zastři zrak svůj sladce mnou!... A skloněni
nad sebou k objetí se zvolna vnořme v nás...
Ze hořet, hořet začal jsem, to pro tvůj hlas...

Karel Schulz
TRPKÉ V ÍN O
V
nízké klenuté světnici cekají mlčící muži. Řekli si již vše a nyní če
kají na ty, kteří mají říci poslední slovo. Na stole ve stříbrných pohárech
temní nedopité víno. Plameny svěc se chvějí a těkají ze tmy jako oči roz
lézajících se zmijí. Místnost je šerá. Vše čeká. Noc splývá s čekáním, obé
již nelze od sebe oddělit. Je půlnoc. Nedopité víno a nevyřčená slova.
U stolu v čele sedí Jacopo Pazzi, hlava rodu. Bílý vlas mu hustě padl
na rozložitá ramena. Je nejmene trpělivý. Čekal na tuto chvíli cely život,
může ještě počkat několik hodin. Jeho vrásčité stařecké ruce jsou klidně
složeny na stole, a jsou to ruce peněz a meče. Dovede obé spojit tak jako
nikdo jiný ve Florencii. Banky Pazziů mohutní pod jeho přísným pohle
dem a jeho meč bděl po všechna léta, když už ostatní ani nedoufali. Pama
tuje ještě čas, kdy starý Cosimo Medici, pater patriae, chtěl převázat nená
vist obou rodů svatební štolou a obřadně položil svoji krásnou vnučku
Bianku, určenou spíše některému knížeti, do lože Giuglielma Pazzi. Jacopo
se tenkrát usmíval. Usmívá se i nyní, do tkanin čalounu, do nedopiteho
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vína, do stínů pokoje, do hadího blikání očí svíček. Je možno se s ním do
hodnout pouze ve hněvu. Je strašný, když se usmívá. Jeho oči jsou vždy
bez laskavosti, viděl již příliš mnoho a dovede se podívat přímo a tvrdě
na kořen lidských osudů. Nejde o papeže, nejde o Církev, jde o Pazzi. Po
všechny generace se rvou Pazziové s Medicejskými. I starý Cosimo Medici,
pater patriae, musil jít do vyhnanství, a třebas se zakrátko vrátil, přece na
vždy mu zůstalo, že byl vyhnán. Pazziové nikdy nešli do vyhnanství, nikdy
neopustili hradby, a dříve se zřítí všechny brány Florencie, než by některou
z nich odcházel jediný Pazzi na útěku. Starý Jacopo je hlavou rodu. Mlčí.
Mlčí i jeho bílý vlas a vous. Sedí jakoby vytesán z jemného kamene a i jeho
meč je pokryt stíny. Stařec ví, že lze věci života a smrti někdy rozpočítat
jako zlaté scudy z bankéřského měšce. Ještě nikdy ho nikdo neoklamal fa
lešným penízem. Jeho staré vybledlé rty se chvílemi pohybují. Snad se
modlí, snad smlouvá sám se sebou o cenu krve, těžko to rozhodnout. Je
to muž v noci.
Opodál sedí Bandini. Jeho klid je chladný a opovržlivý. Je to Bernardo
Bandini da Baroncelli, jemuž i Signorie je pro posměšek a pro opovržlivé
stažení rtů. Vše je u něho předem usměrněno, vyplánováno, nezná nic ne
obvyklého, kromě žen. Nic ho nemůže vyrušit z jeho vznešené rovnováhy.
Nikdy nečekal na nic, co by ho proměnilo. A nyní musí čekat. Na několik
římských poslů. Opovrhuje Římem jako pravý Florenťan. Nikdy na nic
nečekal. Velké věci života přicházely vždy samy. Stačilo pouze vztáhnout
po nich ruku. A často ji ani nevztáhl, to ne z pýchy, ale z únavy. Protože
se narodil ve Šťastné konjunkci Venuše se Saturnem, vše se nabízelo samo,
dívky, přepych, soudy. Nejkrásnější ženy Florencie s rty vlhkými a poote
vřenými láskou, s rukama roztouženýma a s ňadry jak ovoce, přicházely
k němu, životy rozkvétající a hynoucí, hovoří k němu a nejsou, jsou, roz
cházejí se a opět setkávají, nabízejí se, žádají, aby vyslovil jejich ticha, je
jich noci a ne svoje ticha a svoje noci, žádají, aby jim nebránil býti tako
vými, jakými chtějí být. Florenťanky, aby byly krásné, musí zemřít mladé.
Kráska všech krásek, nejpůvabnější a nejvášnivější květ Florencie, Simonetta degli Albizzi spávala v jeho náruči a zemřela šestnáctiletá, spálená
láskou, jako květinová louka bleskem. Láska nemá věku. Tenkráte byla
podzimní doba krátkých dnů.
Měl vše, čeho si kdy žádal. V jeho domě byly sbírky, proslulé i u pa
pežského dvora. Jeho agenti kupovali pro něho vykopávky až v Řecku.
Jeho turecké bankovní filiálky oplývaly zlatem. A přece ho často vše nu
dilo. I nyní ho vše nudí. Čeká. Pečlivě si prohlíží své krásné pěstěné ruce,
hladí si nakadeřený vous a pozoruje starého Pazzi přimhouřenýma iro-
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nickýma očima. Je zcela možné, že stařec to vše bere velmi vážně. Jako by
to nebylo tak dokonale lhostejné, Florencie, Řím, Medicejsti, Pazziove,
papež, vše — Oč lepší by bylo nyní sedět doma a číst Seneku, popíjet
chlazené víno a ne toto bankéřské, ledabylé, trpké víno, ale víno oprav
dové, labužnicky vybírané, dobře kořeněné a připravené, víno vhodně zvo
lené, neboť každý večer pro svoji chuí potřebuje víno jiné a zvláštní, po
píjet, lehce hladit lesklou srst chrta umdlenou rukou a číst. Mimoděk si
opakoval poslední věty, které byl včera dočetl ze vzácného textu, prekrásne
na pergamenu opsaného mistrem Andrea Marcellem: »Po čem touzis, jest
velké a vznešené a blížící se Bohu: nevyrušit se. Tomuto neochvějnému
stavu mysli říkají Řekové: euthymia, ja pak: klid.« Bandini položil na stul
své hladké, pěstěné ruce s nehty zabroušenými do čtverce, jak se stalo v po
slední době módou žen, a znovu chladným, lehce výsměšným pohledem
sklouzl po mlčící tváři starého Jacopa. Stařec jistě nikdy nečetl Senekův
spis O klidu duševním. Škoda! Snad bych mu měl něco o tom vyprávět - - Nyní? Usmál se a pročísl si navoněný vous. Nebyl to špatný vtip - - - Ale
proč já zde sedím ? Pokrčil rameny. Bavilo mne to. Z počátku Medicejsti,
Sixtus — opět se ironicky usmál. Ale Florencie? Oči Bandiniho zpřísněly,
jako by náhle luštily nějaký text, jehož smyslu se nemůže dopátrat.
Náhle ho zamrazilo. Záchvěv tajemné hrůzy mu prošlehl nervy, za
tmělo se mu před očima a jeho ruce sklesly. Maličko zbledl, ale ihned se
zase vzpamatoval, a protože si to nedovedl vysvětlit, již na to nemyslil.
Třetím čekajícím je Giacomo Pazzi. Snaží se být klidný, ale jeho tvář
ho usvědčuje. I jeho ruce jsou nervosní, těkavé a neklidné. Upíjí víno krát
kými hltavými doušky, a když si dolévá, vždy zazvoní konvice o pohár. Je
z nich nejmladší, takřka stejného věku jako Francesco, jehož nyní čekají
z Říma. Smolově černé kadeře vroubí jeho tvář, mladou, bledou a žensky
krásnou. Ano, je krásný a Francesco ho miluje a Leonardo da Vinci ho
miluje, messer Botticelli ho miluje. Je krásný, ale jeho oči hoří podivnými
ohýnky jako oči zoufalců. Giacomo neverx ani v Boha, ani v papeže. Gia
como by chtěl věřit, věřit v Boha a v papeže. Giacomo nemůže věřit, jako
nemůže věřit jeho přítel Pierpaolo Boscoli, který je platonikem. Ale Gia
como nemůže býti ani platonikem. Giacomo se zoufale snaží věřit a celé
noci proklečí před oltářem v Santa Maria Novella, aby opět v jiných no
cích se rouhal, rouhal strašlivě a nenávistně. Giacomo cítí v srdci hadí
zuby, které ho zvolna ohryzávají, ne naráz, ale pomalu, velmi pomalu,
zdlouhavě a stále pomaleji. Slyší-li slovo Boží, zahryznou se zuby tím sil
něji a srdce nakypí jedem, který se zpění. Giacomo prosí Boha o smilování
a ví, že Bůh ho neslyší. Někdy mu je, jako by žil ve dvou postavách, ale
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v jedné podobě. Ten druhý Giacomo dělá vždy cosi jiného než já,
a jsem to přece já. Mnohokrát se nechce vracet domů, jsa si jist, že ten
druhý Giacomo už tam sedí a čeká na něho. Co bych mu řekl, co bych se
od něho dozvěděl? A i kdyby ten druhý se náhle rozplynul, zmizel by,
nikdy by neuvěřil, že to byla pouhá halucinace, jistě by mu něco říkal a
trvalo by dlouho, než by si uvědomil svůj vlastní hlas v prázdném pokoji,
vyděšená slova k nikomu. Vyprávím o sobě přeludům a nejsou přede
mnou, jsem to opět já. Mluvím k sobě a nikdo mi neodpovídá. Čekám na
sebe sama jako na cizího člověka. Já nevím nic o sobě. Čekám na víc než
vy oba. Čekám na zjevení, na nějaký zázrak, na něco, co by mne pro
měnilo, já —
Giacomo nevěří v člověčenství Kristovo.
Tři muži seděli kolem stolu. Stařec Jacopo s kamennou tváří, opřen
o meč, Bandini, jemuž věci života jsou často jen pro ironické stažení rtů,
opřen o polštář své nudy, Giacomo, který čeká na víc než na pouhé posly
z Říma, hlavu opíraje o dlaně. Životy, které jsme nedovedli žít, odcházejí
z nás a buď zanikají, nebo prchají, aby tam někde jinde splnily svůj úděl
a své poslání. Jak překlenout toto rozpolcení života ? Giacomo neví, že to
lze učinit jen prostým a pokorným pohybem, sepnutím rukou s dlaněmi
přitisknutými k sobě a s prsty vztyčenými k Bohu.
Tři muži seděli kolem stolu, každý se svým životem. Čekali, mlčíce.
A noc opsala kolem nich velký kruh jak čarodějným prstenem.
Tři muži seděli kolem stolu.
Čtvrtý visel nad jejich hlavami na kříži.
Byl to prastarý kříž rodiny Pazziů. Tělo Kristovo zde bylo vzepjato
v strašlivě pravdivé, věrně zachycené křeči umírání a poseto velkými rozchlípenými ranami, odřeninami a otlučeninami. Rozbitá kolena, křečovitě
sevřená, byla vyboulena v ostrém úhlu a rozedřená divokým smýkáním.
Tělo bylo smutné, tajemné, horečnaté, bolestné a všecko dosud krvácelo.
Nová, jasná krev, vyprýštivší z probodeného boku a smíšená s vodou, za
lévala strupy a zahnědlé skvrny krve již ssedlé. Toto tělo bylo jedinou
živou ranou, bolestně obnaženou a na několika místech pod strženou kůží
odkryté svalstvo se dosud zachvívalo v nevýslovných mukách. Hlava byla
již zsinalá, popelavě šedá, a jsouc nakloněna k rameni, s něhož visel cár
kůže nad velkou a hlubokou odřeninou po nesení kříže, byla ustavičně
probodávána dlouhými a jako ocel zahrocenými ostny trnové koruny. Ty
to ostny zůstaly nezlomeny, trčely do výše, buď rozžhavené sluncem, nebo
červené krví, to bylo těžko poznat, ale bylo to zježené purpurové proutí,
těsně svírající hlavu Odsouzencovu. Ústa pootevřená a okoralá v neuhasi
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telné palčivosti byla stále ještě žízniva muk, prahla po nich, tato ústa do
sud neřekla: Už dost! Nechci! Rty byly zmodralé a nafialovělé, ale jejich
úzké vlny na okrajích již černaly ssedlou krví. Umučené tělo viselo pouze
na hřebech a naklánělo se. Oči ne zhaslé, ale vidoucí, byly vždy přímo
upřeny na toho, kdo se díval, plny muk vytrpěného posměchu a nenávisti,
plny prachu a plny posledního pohledu Matky. Rozevřené dlaně byly pro
ťaty hřeby a jejich křečovitě vějířovitě roztažené prsty ryjí do těžkého, olo
věného vzduchu tajemná a mystická znamení, písmena života. Trnová ko
runa, děsná a královská ozdoba opuštěnosti, byla obrovská a její rozježené,
dlouhé, neustále bodající hroty při sklonu hlavy k rameni stínily oči. Kdo
se do očí zadíval, viděl jejich utkvělý pohled pouze tímto stínem.
Jesus autem tacebat.
Kristus zde na kříži mlčel jako ti muži pod ním.
Toliko rychlé údery klepadla na dveře promluvily. Tyto rány byly hlu
ché, tlumené, dlouhá chodba odpovídala dutou ozvěnou. T ři cekající muži
se rychle a s úlevou vztyčili. Pak vstoupili poslové z Říma. »Benedicite -«
zaprosil stařec Jacopo a poklekl s ostatními. Arcibiskup Salviati nejprve
požehnal a pak starce pozvedl. Začali modlitbou.
Ne, nejsou unaveni. Ale Francesco jí rychle a hltavě, odkrývaje bílé
vlčí zuby, condottier de Montesecco popíjí dlouhými doušky. Francesco
mluví i mezi jídlem. Slovo smrt zní snadno a lehce, jako by ani nebyla noc.
Arcibiskup Salviati sedí klidně, poněkud nakloněn, a jeho pergamenová
tvář ve světle svíček ještě více zežloutla. Pravou rukou si pohrává s křížem
na prsou a v každém záchvěvu a pohybu jeho prstu srši velké a těžké
prsteny paprsky všech barev. Bandini da Baroncelli hledí oslněn na tyto
prsteny. Jsou to Šperky krásy nevídané a vzácné, klenoty římské. Florentský
arcibiskup Antonius sice zemřel v pověsti svatosti, ale nikdy nenosil prste
ny. Ba, kdykoliv vystoupil na kazatelnu, hřímal proti přepychu světskému
i kněžskému, proti hrám, zlatohlavům a prstenům, ale proti čemu kdy nehřímal arcibiskup Antonius? Prý nejpodařenější Šprýmy starého Cosimy
Medici byly právě o arcibiskupu Antoniovi, ale nyní přišel muž s prsteny
a Medicejští se přestanou smát. Už zítra —
»Už zítra -« praví spokojeně starý Jacopo a dobrořečí Jeho Svatosti.
Condottier de Montesecco rád pozvedne pohár a oba starci si připíjejí na
dlouhé panování Svatého Otce Sixta plnými doušky. Ale víno je trpké,
ledabylé, bankéřské.
Giacomo mlčí. Hledí na arcibiskupa dlouhým žhavým pohledem. Ten
to muž ho přitahuje, tento muž mu byl poslán. V celé Florencii není tako
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vého jako tento kněz z Pisy. Až bude po všem, pokleknu u jeho nohou a
vyznám se ze všeho. Anima mea sicut terra sine aqua tibi - - - tak jest psáno,
ano, bez vody byla duše má, vyprahl jsem a hořím.
»Moji muži jsou připraveni,« vykládá Jacopo. »Budou rozestaveni po
celém náměstí podél paláce Signorie. Jakmile dám povel, zaútočí.«
»A ostatní rodiny ?« táže se náhle arcibiskup. »Strozziové ? Ruccellai ?
Sacchetti?« Pisánský kněz je dobře zpraven a starý Jacopo se chmuří.
»Půjdou s námi, jakmile bude věc hotova a nebudou se do ní míchat,
dokud nebude hotova, Milosti,« odpovídá rozvážně. »Jsou příliš chytří,
aby nám chtěli překážet. Ostatně, je to věc Pazziů, ne jejich.«
»Je to věc Jeho Svatosti -« klidně praví arcibiskup Salviati.
»A věc Florencie.«
Jacopo potřásá bílou hlavou a pak řekne: »Jsou to věrní synové
Církve.«
»Věrnost vyžaduje důvěru,« pokračuje arcibiskup. »Bohužel, vidím, že
nebyli včas zpraveni. Možná, že jejich horlivost bude nemístná a zaviní
spíše nezdar plánů Jeho Svatosti než jejich vítězství.«
»Nikdo nebude bránit Medicejské!«
»V Pise se sice mluví příliš mnoho,« lhostejně pokračuje arcibiskup.
»Ale mnohé se tam také ví. Onehdy ke mně přišel můj kaplan a řekl:
Mona Nannina, sestra Lorenza Medicejského, neopomene nikdy svému
manželu Bernardu Ruccellai připomínat věrnost Medicejskému rodu.«
Tu starý Jacopo vybuchuje. »Kdyby věděli o našem plánu tito, dozví se
o něm zakrátko celé město. Mám muže ve zbrani, kteří zítra vyjdou do
ulic a pod okna paláce Signorie. To znamená víc, než kdyby všichni ti
Sacchetti, Ruccellai a Strozziové se s námi dělili o vítězství. Dnes budou
našimi spojenci a zítra - - - «
»Co?« řekne Salviati.
»- - - se jim bude musit zaplatit.«
»Není banka Pazziů nejbohatší ze všech florentských?« Pergamenová
tvář se snaží vykouzlit sladký úsměv.
Jacopo sklání oči na jilec svého meče. »- - - zaplatit Svatým Otcem, ne
námi -« dodá.
Bandini se spokojeně usměje. Ne, Pazziové se nikdy nebudou s nikým
dělit o vítězství. A je jisto, že arcibiskup by nemohl zpět do Říma s nějakým
novým účtem před Jeho Svatost. Sixtus Čtvrtý raději shromažďuje, než roz
dává. A byl by to pořádný účet — Co by se musilo prodat opatských
berel, prebend a odpustků, než by se tohle zaplatilo!
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»Raffael Riario,« praví rychle Francesco, »přivádí s sebou vojáky
messer Giovanbatisty de Montesecco, převlečené za kardinálovo služeb
nictvo. S našimi lidmi to stačí.«
Nyní promluvil condottier. Muž v železe praví: »Obsadím mosty a
nároží jednotlivých čtvrtí. Všechny ulice přepadnu naráz. Vybral jsem v Ří
mě muže dobře znalé bojů v ulicích. Jakmile mi bude dáno při hostině
znamení - - -«
Francesco Pazzi se prudce a bláznivě rozesmál. Tak se pouze mládí
může smát starcům. Condottier svírá jilec meče a jest příliš překvapen,
než aby se mohl tázat po příčině tohoto výsměchu. Není si vědom, že by
byl snad řekl něco pro smích. Nikdy dosud nebyl zaskočen v poli. Ale je
nyní zaskočen tímto kupcovým smíchem. Tu pozoruje, že i arcibiskup se
usmívá. Salviati složil vrásky své pergamenové tváře jinak a praví:
»Messer Giovanbatisto, kdo vám co řekl o hostině ?«
»Bude přece hostina Medicejských na oslavu kardinála-synovce!« od
povídá de Montesecco. »Dosud jsem vždy vraždil při hostině.«
»Tentokrát ale bude malá změna-« odsekne Francesco Pazzi. »Po
chopíte, že přece nemůžeme podniknout útok na Medicejské, obklopené
při hostině celou Signorií a služebnictvem v jejich paláci.«
»Úplné provedení plánů bylo přede mnou v Římě utajeno,« ostře pra
ví papežský velitel. »Mám-li dobře splnit rozkazy, chci nyní vědět vše.«
Arcibiskupův hlas je tichý a tak bez chuti, že nebýt trochu sladkosti,
kterou do něho přikapává protáhlým přízvukem, nebyl by pro svůj mdlý
zvuk snad ani slyšitelný. Mluví jakoby o něčem zcela jiném, jako by ani
neodpovídal na condottierovu výzvu. Praví:
»Náš drahý kardinál Raffael, vyslaný Jeho Svatostí, asi se nezúčastní
hostiny. Třebas byl dosud mladíček, jest pověstně přísných mravů. Ale
bude zítra dopoledne v chrámu S. Maria del Fiore sloužit mši svatou, na
které budeme jistě všichni přítomni. A nejen my. Slyšel jsem, že Medicejští, třebas horovali pro pohanskou filosofii, chodí dosud do chrámu.«
Je ticho. Starý Jacopo nechápe, ani de Montesecco nechápe. Jsou to
starci. Divné jest, že arcibiskup již nemluví dál. Pouze si pohrává se zla
tým křížem na prsou a mlčí. Bandini, zdá se, porozuměl. Jeho ruce se po
někud zachvěly. Giacomo sedí ztrnule, nemůže odvrátit pohled od arci
biskupa. Tento muž mu byl poslán. Čekal jsem pouze na něho. Ještě teď
klesnu k jeho nohám a řeknu: Vyprahl jsem, Bůh mi byl daleko, jeho
božství vyznávám, ale člověčenství nemohu, nemohu, kdybych si srdce
rozdrtil, nemohu, vždy se mi zpění v srdci jed, jakmile začnu o tom roz-
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jímat, nevěřím, že Bůh se stal Člověkem, nevěřím v inkarnaci jako křesťa
né, nevěřím v reinkarnaci jako platonikové, nevěřím v nic Tu condottier pochopil. Vztyčil se tak prudce, až nárameníky jeho
pancíře zachrastily, stiskl zuby a stál chvíli tak. Pak se mu vydralo ze se
vřených úst:
»- - - při mši ?«
Arcibiskup pohlédl na něho přivřenýma očima dlouhým ironickým
pohledem. »Znáte jinou možnost, kudy na Medicejské? Máte jiný plán,
jak je vylákat z jejich paláce a od jejich přátel a spojenců?«
Montesecco stojí, popelavý v tváři, jeho žilnaté, drsné ruce drtí hranu
stolu a zdá se, že ústa se mu sevřela nějakou křečí, nemůže je ani pořádně
otevřít, pouze opakuje: »Vraždit při mši? Dosud jsem nikdy nevraždil
při mši - - -«
»Budete poslušen -« chladně odtušil arcibiskup.
Tu se ústa condottierova otevřela: »Ne!« řekl.
Arcibiskup Salviati překvapeně pozvedl obočí a jeho pergamenová
tvář se zachvěla. »Odpíráte, messer Giovanbatisto de Montesecco? Jeho
Svatost má ještě jiné, poslušnější condottiery, myslím, že Roberto Malatesta, který nyní táboří u Ostie, by poslechl na slovo a rád by postoupil
na vaše místo nejvyššího velitele papežských vojsk.«
De Montesecco si zmateně sahá žilnatou rukou k hrdlu. »Vraždit —
při mši?« šeptá. »Ale vždyť to není možné — Neučiním to. Byl jsem na
jat k vraždění při hostině, jako jsem vraždíval při hodování, nikdo mi nic
neřekl o mši.«
Salviati sedí stále klidně, jeho prsty se lehce pohybují na zlatém ná
prsním kříži, ale jeho tvář je nyní zlá, výsměšná a tvrdá. Svatý Otec se
domníval, že nám dává s sebou svého nejzkušenějšího condottiera, a za
tím nám dal blbce. Oč lepší by byl Roberto Malatesta, kterého jsem mar
ně žádal na Jeho Svatosti. Ale Svatý Otec je příliš podezíravý, hned se
domnívá, že condottier, je-li knížetem, myslí více na založení svého vla
dařství než na oddanou službu, podřízenou zájmům Svaté Stolice, a proto
zbytečně Malatesta marní čas u Ostie. Místo něho, který by rád a ochot
ně, bez jediného slova odmluvy vykonal všechny rozkazy, neboť žádnému
z Malatestů by nikdy nenapadlo uvažovat, je-li jejich čin sacrilegium, čili
ne, mám s sebou tohoto starého nepotřebného muže, který se nyní chvěje
při myšlence, že by měl zítra tasit jinde než v hodovní síni. Dobře mi
radil v Římě zkušený apoštolský sekretář Stefano Bagnorea. Řekl mi:
»Místo laika vezmi raději dva duchovní. Jsou zvyklí posvátnému místu
a nebudou se tudíž bát.« Ale já musil vzíti vojáka. Jaká bída! Ještě se
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celý plán rozbije o hloupost a neústupnost tohoto starce. Salviati mlčí,
Francesco Pazzi udeřil pěstí do stolu, až víno vytrysklo z překoceného po
háru jako krev z rány. »Messer Giovanbatisto!« rozřezává Francesco
mlčení ostrým jizlivým hlasem. »Dosud jste nikdy neslyšel o něčem po
dobném? Kde byl zabit Giovan Maria Visconti? V chrámu S. Gottardo. Kde náš spojenec, dobrý vévoda Galeazzo Maria Sforza v Miláně ? V chrá
mu S. Stefano. - Kde byla vyvražděna fabrianskými spiklenci rodina kní
žat Chiavelli ? V chrámu. - A víte, že spiklencům, roztroušeným v kostele,
byla heslem slova Creda: Et incarnatus est - - - A vtělil se - - - Kde jinde se
chcete přiblížit k tyranovi než na místě, kde jest nejméně střežen?«
Arcibiskup pomalým a vznešeným pohybem ruky zamezí jeho další
slova. Obraceje se ke condottierovi, praví smířlivě a laskavě: »Milý synu,
nesu s sebou odpustky Svatého Otce pro všechny, kdož se zítra zúčastní
mše svaté, a plné jeho požehnání všem, kteří přispějí k zdaru jeho úmyslů.«
Tu Giacomo Pazzi rychle poklekl u arcibiskupa. Drtí v prstech okraj
jeho pláště. Je bledý. Jeho ruce jsou zlomeny v prosebném a úpěnlivém
pohybu. Ne, nesmí zmeškat tuto chvíli, zastavil se čas, zastavila se noc,
všechny cesty se náhle uzavrou a zůstaneš sám, nevýslovně sám. Nezanik
neš, jsi živý člověk, to on, ten druhý Giacomo jest obludnou vidinou, ty
jsi zde, klečíš u okraje kněžského roucha a všechnu prázdnotu svého ne
naplněného života jsi složil jak bláto u jeho střevíců. Fabrianští spiklenci
vraždili v kostele při slovech Creda: Et incarnatus est - Vtělil se - Arci
biskup na něho pohlédl dlouhým zvědavým pohledem. Jsou opravdu vši
chni Pazziové tak exaltovaní?
»Milosti,« šeptá Giacomo. »Věříte v člověčenství Kristovo?«
»Nikdy jsem nepochyboval, milý synu,« odpovídá Salviati vážně, »ni
kdy jsem nepochyboval o pravdách naší svaté víry.«
»Ale já v to nemohu věřit,« horce šeptá Giacomo. »V božství věřím,
ale v člověčenství Kristovo nemohu. Příliš si hnusím člověka, štítím se ho
jako sebe sama, chci věřit v něco, co není lidské, co nemá nic lidského,
ano, v božství Kristovo věřím, naprosto věřím, ale v člověčenství ne
mohu -«
»Jest psáno,« pravil arcibiskup Salviati, »jest psáno: Et incarnatus est
de Spiritu Sancto ex Maria Virgine et homo factus est — Vtělil se a stal
se člověkem, a my klekáme při těchto svátých slovech. Velmi bys bloudil,
kdybys toto popíral. Bohové pohanští se proměňovali v lidi, aby poznali
rozkoš. Náš Spasitel se vtělil, aby na sebe vzal bolest a všechnu bídu člo
věka. Zsinalostí Jeho uzdraveni jsme — znáš ten text.«
Giacomo mlčí. Arcibiskup položil dlaň na jeho smolově černé, žensky
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hebké vlasy. »Zítra,« praví, »zítra přijdeš ke mně a vyznáš se mi. Není
bludu tak temného, aby nebyl rozptýlen světlem svatého náboženství.«
Obrací se pak k ostatním. »Jest nyní čas k odpočinku. Pamatujte, že při
zítřejší kardinálově mši jsou heslem k útoku na Medicejské slova, kterými
bude oznámeno hlásání evangelia. Diakonem při mši bude kanovník An
tonio Maffei. Jakmile se obrátí u svaté knihy a oznámí: sequentia scti
Evangelii, povstanou zbožní lidé v chrámu a věrní synové Církve, aby na
plnili úmysl Svatého Otce. Giuliana Medicejského mají na starosti Francesco a Giacomo Pazzi, Lorenza Medicejského já sám a messer Bandini.
Vy, Jacopo, budete u svého lidu na náměstí a jakmile uslyšíte hluk z chrá
mu, dáte povel k útoku na palác Signorie. Vy, Giovanbatisto de Montesecco -«
Condottier, stále zaklet do ztrnulosti, procítá, uslyšev své jméno. Jeho
žilnaté ruce jsou dosud zaťaty. Praví: »Vzdávám se své hodnosti. Půjdu
sloužit sienským!«
Protkl ho chladný a výsměšný pohled arcibiskupův. »Nepřijímám v té
to hodině vypovězení vaší smlouvy a poslušnosti. Ve jménu Jeho Svatosti
vám rozkazuji, a vy poslechnete! Ale abych vás zbavil obtížení svědomí,
tedy nevejdete vůbec do chrámu. Zůstanete u svého lidu venku v ulicích.
Obsadíte mosty a zaútočíte naráz na všechny čtvrti, jak jste říkal -«
»Půjdu sloužit sienským,« opakuje condottier.
Francesco Pazzi vstává a výsměšně mu holduje. »Zvolil jste si pravé
město a pravou cestu k svatosti, ale jinak, než se domníváte. Sienští do
vedou odměňovat své condottiery. A budete následovat osudu Nicodema
z Gomba, velikého condottiera sienských. Budete jejich světcem! Zacho
vají se k vám jako kdysi římský senát k Romulovi. Jaká pocta! Když osvo
bodil město od nepřítele, radili se denně, kterak by mu zaplatili, a uznali,
že každá, třebas nejvznešenější odměna, byla by malá, ba, i kdyby ho uči
nili svým tyranem. A tu řekli: Zabijeme ho a pak ho budeme uctívat jako
patrona města. A stalo se tak. Takoví jsou sienští, taková bude vaše sva
tost.«
Začalo se modlitbou, končí se touto anekdotou, smějí se a odcházejí.
Odešli. Sluhové zhasínají svíčky. Každým zhasnutím hadího oka tma
vzrostla. Pak uklidili poháry a zavřeli za sebou. To již byla noc jako každá
jiná noc. V prázdné světnici zůstal toliko kříž. Rty byly zmodralé a na
fialovělé, ale jejich úzké vlny na okrajích již černaly ssedlou krví. Trnová
koruna, děsná a královská ozdoba opuštěnosti, byla obrovská a její rozježené dlouhé hroty při sklonu hlavy k rameni stínily oči, kdo se do nich
zadíval, viděl jejich utkvělý pohled pouze tímto stínem.
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Ještě téže noci condottier Giovanbatista de Montesecco, muž, který
neví, kde se narodil, projel tajně branou San Niccolo, navždy opouštěje
město a služby papežské.
V
ýňatek z románu »Bolest a kamen«

František Listopad
DŽBÁNKÁŘ
A kolikrát jsem byl
tebou jsem byl
a jestliže snil jsem víc
než země unést mohla
nesmírná touha to byla
po pečetích lásky
A když do džbánů jsem dýchal tvar
a plnil dílo
cítil jsem
že tvořím tebou
a tebou zřím
a jestliže hvězdy byly
já viděl džbány tvé
a poznal všecko
co poznat jsem mohl
A když do džbánů jsem dýchal tvar
a tvořil ve vesmíru
tušil jsem na tisíc jmen
co jedno jméno bylo
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VÍTÉZSTVÍ
Až propadnu se nej hlouběji k lidem
a jejich tváře budou zemí mou
a řeky daleké vlásky dětské jež se plaví
a zdráv kdo tyto lásky zdraví
pod oblohou hlubokou
A budu pro vás hlas který nemá jméno
a duše všech se obnaží a zjasní
v nadějné bolesti která se prolíná
a každý každému znovu začíná
zbyteční budou básníci velkověrní hlásní
Až propadnu se nejhlouběji k lidem
a jejich tváře budou zemí mou
a řeky daleké vlásky dětské jež se plaví
a zdráv kdo tyto lásky zdraví
pod oblohou hlubokou

Antonín Nert
ÚST A
Už dosti ovoce těch hořkých krajin
jsem jedl v létě klamně medovém,
ledových květů dosyta se najím
na teskném stole listopadovém.
D ík cestám v rumištích a po bařinách
a zeměžluči za ten trpký dar,
jasní se srdce, neboť milost třímá
a chce, abys víc něhy přiléval.

A nakaž ústům, která ráda slyší
na slovo ochutnej, ať stíhajíce tvář,
rozbijí polibkem tu ojíněnou číši,
nej křehčí jakou stvořil božský sklář.

Leopold Peřích
H IST O R IC K Ý ROMÁN
Novější doba opět velmi přeje historickému románu a nic na tom ne
změní nevrlé poznámky některých zaostalých kritiků, kteří by rádi chtě
li usměrňovat spisovatele, co mají a co nemají psát v duchu doby, jak
říkají, nerozumějíce věci. Obliba historického románu u spisovatelů i u čte
nářů není totiž nějakým místním zjevem naším, nýbrž obecným prvkem
v kulturním vývoji soudobém. Nemíním uvažovat, proč tomu tak jest byly by to ostatně domněnky, pravděpodobně osobní - stačí, že stojíme
před skutečností, že historický námět v soudobé tvorbě umělecké, a to v ro
mánu, dramatu i filmu, hraje úlohu velmi důležitou, ne-li vedoucí, a to
v dílech umělecky nejzávažnějších. Ještě patrněji než u nás jeví se to v ro
mánové, dramatické a filmové tvorbě německé, a mnohá díla historického
námětu byla tu dokonce poctěna veřejným uznáním.
Historický román není u nás literárním útvarem novým, stejně jako
historické drama. Dnešní spisovatelé mají řadu předchůdců a navazují
tudíž na bohatou starší tradici. Je ovšem přirozené, že jejich tvorba není
opakováním nebo napodobováním starších vzorů, nýbrž novým, samo
statným vyjádřením zkušeností a zážitků ze studia dějin, a to v duchu sou
časné doby, případně i osobních perspektiv toho kterého umělce. Z rozdíl
nosti dobové a individuální základny roste pak i formální a obsahová od
lišnost uměleckého díla, jež může dosáhnouti takového stupně, že se nám
jeví jako zcela nový, netradiční, ba protitradiční útvar. Proto býval a je
historický román předmětem zvláštních úvah a sporů. Při rozkvětu litera
tury toho druhu v době současné je pak nasnadě, že vznikají odlišné, ba
protichůdné názory o povaze i smyslu takové tvorby. Tyto rozpory zasa
hují někdy pronikavě jak do tvorby samé, tak do jejího ohlasu v čtenář
stvu. Nastává nové období v tvorbě historického románu a dramatu i v je
ho ohlasu v obci čtenářské.

Řád VII. 21.
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V
podstatě ovšem nemůže být v historickém románě - pozorováno
s hlediska literárního vývoje - větších rozdílů nebo vývojových skoků, než
v obdobné tvorbě, čerpající z látky soudobé. Naopak, v krásné literatuře
rázu historického je více prvků tradičních než v literatuře ostatní, neboť
je tu celá řada okolností, které nedovolují autorovi, aby povolil své libo
vůli tak, jak může učiniti u námětu jiného. Jestliže se nám tedy přesto
jeví historický román vývojově pestřejší a druhově problematičtější než
román na př. vesnický nebo společenský, má to své důvody zvláštní.
Řekli jsme už, že zdánlivá i skutečná rozdílnost v pojímání historické
beletrie vyplývá hodně ze změny dobové mentality, případně též z indi
viduálních vlastností autora. To ovšem platí i pro díla námětu nehisto
rického. U historického románu však - a to je pro naši úvahu zvláště důle
žité - přistupuje ještě složka další - pro tento druh literatury specifická a to je účast vědecké historie jako živlu podstatně důležitého. Účast a po
stavení historické vědy v historickém románě je onen činitel, který způso
buje, že historický námět v uměleckém díle výpravném vytváří zvláštní,
samostatnou problematiku v tomto druhu literární tvorby.
Při spisování i četbě díla s námětem historickým ocítají se všichni
zúčastnění činitelé: autor, kritik a čtenář před dilemmatem, jak vyřešit
a smířit vnější skutečnost objektivního dění s vnitřní pravdivostí a pře
svědčivostí uměleckého díla. Činitelé pasivní, t. j. kritik a čtenář, stojí tu
svou povahou - pokud lze tak říci - spíše na straně objektivní dějinné sku
tečnosti a sledují umělcův zápas o umělecké zvládnutí látky, kdežto autor
vychází pravidelně z myšlenkového a ideového obsahu díla, spravujícího
se vlastními potřebami, a vsazuje je do dobového rámce objektivní děje
pisné osnovy. Obě strany směřují k ideální synthese obojího stanoviska
a narážejí na překážky, vyplývající z jejich původní a nutné různorodosti.
Pokusím se v dalším ukázat, jakého druhu ty překážky jsou a jak bývají
překonávány nebo obcházeny. Dříve však, než k tomu přistoupíme, je
třeba objasniti jednu otázku.
Považujeme-li historický román nebo drama za zvláštní literární útvar,
vystavujeme se námitce, že toto dělení je vnějškové, násilné a že postrádá
vnitřní oprávněnosti. Zastánce takového názoru může poukázati na to, že
i přítomnost je úsekem historického dění, které plyne z minulosti a spěje
k budoucnosti jediným nepřetržitým tokem a že tudíž i romanopisec sou
dobého života zpracovává látku historickou, jež se nejeví jako historie sice
našim očím, ale bude stejnými dějinami našim potomkům, jako je doba
minulá historií pro nás. Pro věc samu, t. j. látku, není tak důležité, žije-li
okolo nás, nebo ožívá-li v našich představách. Je možno dále namítnouti,
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že vlastním, původním a základním předmětem umělcova zájmu je život
a člověk v různých svých obměnách a zjevech, které jsou podmíněny dějin
ným vývojem spíše jen vnějškově než vnitřně, asi tak jako je život součas
ných lidí podmíněn s jiné strany hospodářskými a sociálními poměry, a že
dnešního člověka rozněcují a srážejí tytéž vášně a city, kterými byl zmítán
člověk minulý, že problém lásky, cti, hříchu a Boha je v dějinách v pod
statě týž jako nyní. Nuže, tento život - lze pokračovati v takových úvahách
dále - či vlastně síly, které jím hýbou, jsou v našem lidském pojetí věčně
a v podstatě neměnné, a umělci nejde o nic jiného, než aby je na jednot
livých konkretních případech ukázal; jedno, zda v historickém či soudo
bém rouše. V doslovu ke svému románu o vynikajícím válečníkovi z po
čátku 17. stol. vyjádřil podobné názory radikálně na př. Miloš Kratochvíl,
když napsal: »...historický román ve skutečnosti neexistuje, je to jen vigneta knižního trhu, přilepená poesii jen na výpomoc, pro snazší orientaci,
podle znaků nejvnějškovějších. Neboť proč rozlišovati román podle toho,
jsou-li v něm lidé oblečeni do dnešních šatů nebo do krinolin, či do rene
sančních úborů Španělských mód? Ve všech těch šatech, pod talířovitými
krejzlíky nebo pod uniformou letce, stále vězí člověk... Poesie nebyla, není
a nebude nic jiného než přetavování skutečnosti, která v nás vstupuje zku
šeností smyslů, ducha a srdce v skutečnost novou, v skutečnost básníka
s jeho pravdami i zámlkami, odpovědmi i bezradností - v skutečnost jeho
vnitřního světa. Je-li pak ten materiál zkušeností a poznání stár den nebo
čtyři století, naprosto nerozhoduje.« Mínění Kratochvílovo je pro stano
visko vyznavačů podobných názorů o to příznačnější, že zde za ně mluví
autor, který je současně odborně Školeným a odborně pracujícím histo
rikem, takže má předpoklady pro posuzování problému s obou stran.
Stojíme tedy už na počátku vlastní úvahy o jádru věci před pochyb
nostmi, které činí sporným sám předmět, o který jde. Věc vypadá tím obtíž
něji, když přiznáme, že obsahově jsou zcela správné soudy, jak jsem je
uváděl buď v citacích nebo ve vlastním výkladu - soudy, které vyjadřují
námitky proti pojímání historického románu jako zvláštního literárního
útvaru. Je pravda, že i přítomnost je úsekem dějin v hluboké perspektivě
Časů, a je pravda, že i v historické látce přetavuje básník poznatky v no
vou skutečnost vnitřního světa.
Přiznáváme-li však správnost zmíněným úsudkům, není tím vysloveno,
že tím je už popřena zvláštní problematika literárního útvaru, který na
zýváme historickým románem a v jiné podobě historickým dramatem. Ne
bylo by jí, kdyby v něm šlo jen o onu historickou kulisu, o časové vročení
děje a dějepisnou výzdobu. Ale jest a projevuje se velmi patrně, když si
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uvědomíme, že za onou vnější, dobovou kulisou se skrývá jiný problém:
že v t. zv. historickém románě jde obvykle ještě o věc jinou, podstatně dů
ležitou pro vnitřní stavbu uměleckého díla. Mám na mysli ten vztah, který
bych nazval poměrem obsahové látky románové ke skutečnostem převza
tým autorem z událostí, jež známe buď z líčení dějepisné vědy nebo z ji
ných pramenů, případně i z vlastních poznatků. Nezáleží tedy v podstatě
na tom, zda je děj t. zv. historického románu zasazen do 1. nebo 19. sto
letí, nýbrž jedině a výlučně na tom, zda jeho námět, či přesněji řečeno dě
jovou kostru tvoří příběhy a události obecně přístupné nebo známé odji
nud než z vyprávění autora; zda osoby nesoucí z pověření autora ideovou
i dějovou klenbu díla jsou osobnosti známé z dějin nebo z veřejného ži
vota. V tomto pojetí pak patří do historického románu a dramatu, pokud
je bereme jako literární útvar, román o Caesarovi stejně jako román o To
máši Baťovi, jako sem vůbec patří všecky románové biografie. Historic
kým románem v tomto smyslu bude dílo o válečných výpravách Attilových,
stejně jako by jím byl román, který by chtěl obsáhnout politické, vojenské
a hospodářské události světové války. Neboť podstatou historického ro
mánu jest, jak jsem naznačil už výše, účast dějin - to jest událostí obecně
známých a obecně důležitých nebo za důležité považovaných - na stavbě
díla. Přitom je třeba zdůrazniti, že mám na mysli jen účast přímou, auto
rem zjevně doznanou a zhruba alespoň dodržovanou, ne nepřímé, spíše
anonymní zasahování dobových prvků do struktury díla, protože taková
účast »dějin« je nutná v každém výpravném díle, které se obírá člověkem
a naším světem. V historickém románu - zkrátka řečeno - stojí člověk
a událost konkretní proti člověku a události anonymní v románech ostat
ních. Označení »historický román« znamená pak více určení obsahové
než časové, ač obojí obvykle splývá. Není-li však tomu tak, je obsahová
stránka díla činitelem rozhodujícím.
Přiznávám ovšem, že čtenáři, knihkupci a ve značné míře i kritici na
vykli si užívati označení »historický« pouze jako určení časového a že
v běžné mluvě se tedy historickým románem myslí dílo, jehož děj je za
sazen do doby minulé, bez ohledu na to, zda jde o fabuli vymyšlenou úplně
nebo částečně. Toto omezení pojmového významu je snadno vysvětlitelné
zjištěním, že román zasazený dějově do minulosti obvykle používal vý
sledků historického bádání pro své účely, ač-li přímo z něho nevzal látku,
a román z doby přítomné opět obvykle zakrýval nebo přetvářel - ať už z dů
vodů vnitřních nebo vnějších, jako na př. právních - i příběhy a látku
obecně známou, pokud měla účast na stavbě díla. Okolnost, že časový
i obsahový význam pojmu »historický« u výpravného díla obvykle splý
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val, dala vyniknout jednoduššímu a na první pohled patrnému určení ča
sovému na úkor immanentního a podstatně důležitějšího obsahového vý
znamu toho slova. Ale zjednodušení pojmu neznamená odstranění vnitřní
problematiky. Ta zůstává a jeví se nám pak jako vnitrní rozpor nebo ruši
vý kaz v díle, jež jinak může míti všecky nutné znaky dobrého pojetí a dob
rého zpracování látky.
Po objasnění základní stránky problému bude naším dalším úkolem
ukázati, jak se historismus v našem, nyní plném významu slova proje
vuje v uměleckém díle výpravném. Pro jistotu však ještě jednou uza
vírám předchozí výklad upozorněním, že pojem historického románu nám
neoznačuje v dalším jen román, jehož děj je zasazen do minulosti, nýbrž
každé dílo, které svoji látku Čerpá z obecné historie bez ohledu na to, zda
z historie starší nebo novější.
Vědecká historie usiluje o to, aby sebrala a zpracovala látku, tvořící
předmět jejího studia, pokud možná úplně a objektivně. Pokouší se zajisté
též o to, aby zjistila patrné i skryté vztahy příčinné mezi jednotlivými udá
lostmi, ale to se už ocitá na půdě nejisté Pravda, historik se snaží i úvahy
o těchto vztazích podepřít svědectvím pramenů, po případě kombinacemi
s nejspíše možnou pravděpodobností, ale což máme zaručeno, že i soudobý
pozorovatel zná pravé příčiny vztahů, když konec konců často ani původce
činů a dějů si není jist, proč koná věci tak a ne jinak! Dušezpytná analysa
zůstává bez rady nad propastmi pohnutek a náš řetěz příčinných sou
vislostí v oblasti duševních pochodů není nic jiného, než libovolná kombi
nace. Je-li však tomu tak i v přítomnosti, jaká nejistota teprve vládne
v kombinacích o minulosti, když mezi badatele a čin se položila hluboká
mezera času se vším tím, co změnilo způsob nazírání na věci a hodnocení
skutků. Dějepisci na př. psali, že pád Přemysla Otokara způsobila zrada
Miloty z Dědic, potom se ukázalo, že údaj je velmi pochybný, a hledejte
jiné příčiny buď v bitvě na Moravském poli, ci hlouběji před ní v politice,
hospodářských poměrech, rodinných a osobních záležitostech a bůhví kde
jinde. Nakonec přijde duchaplník s okřídleným heslem cherchez la femme
a nebudete moci v oblasti t. zv. čistých úvah snadno vyvrátiti jeho hypothesy, narážející na pozdější osud královny Kunhuty, o nic více, než řadu
jiných, »vědečtějších« hypothes jiných. Dějepis je mimo oblast hrubých
skutečností s hlediska positivní vědy vědou hypothes.
Z takového poznání věcí roste na jedné straně snaha o omezení vedecké historie na zachycení a zjištění skutkové podstaty dějů bez dalších
výkladů, na druhé pak odhodlání učinit z ní pomocníka v současném ži
votě; pomocníka v tom smyslu, že historie se v dejepisném lícení stává
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nositelem morálních hodnot pro vytváření moderního člověka a jeho šir
ších sociálních forem. Dějepisec toho druhu neopouští sice vědeckou zá
kladnu positivně zjištěných skutečností, ale chce se z nich jednak učit sám,
jednak poučovat jiné ve smyslu ideí vládnoucích jeho době. To jest děje
pis, který má o to blíže k umění, případně též k politice, oč je více vzdálen
strohých základů positivní vědy. Vzpomeňme tu též starého hesla Historia
magistra vitae — Dějiny jsou učitelem života.
Dějepis, který se odvážil dál než zjišťovat fakta - v podstatě sem patří
i každý pokus o dějinnou synthesu - přestupuje tedy hranice positivní vědy
a přibírá do své methody prvky, z nichž roste literární dílo umělecké.
Je to ostatně zcela přirozené, vzpomeneme-li, co jsme řekli už výše: že
předmětem uměleckého zájmu je člověk a život. I historik se obírá člově
kem a životem, třebas mu jde více o člověka jako tvora sociálního. Obojí
způsob tvorby: vědecko-historický a umělecko-literární, se tedy v před
mětu svého zájmu téměř stýká.
A přece zůstává mezi nimi propast, již pozorujeme všichni: autoři,
dějepisci i čtenáři - propast označovaná s obou stran goethovskými pojmy
Dichtung und Wahrheit. Přeložil bych to slovy Poesie a skutečnost, abych
se vyhnul nedorozumění, že by básnění stálo v protivě k pravdě. Básní
kovi jde o poesii, k níž mu skutečnost dodává stavební materiál, dějepisci
jde o skutečnost, které chce porozumět i cestami, po nichž kráčí umělec.
První může se stavebním materiálem nakládat libovolně, pokud to potře
buje pro uměleckou pravdivost a přesvědčivost svého díla, druhý nemá
volnost žádnou, protože smí - abych se přidržel obrazu o stavbě - budovu,
kterou postavil život, jen rekonstruovat. Málo na tom záleží, zda a do jaké
míry se mu rekonstrukce může podařit, nám zde jde o výchozí stanoviska,
z nichž přistupuje k práci umělec a historik, a ta jsou v základech odlišná,
ba protichůdná. U umělce je naprostá fabulační svoboda omezena jen
vnitřními zákony, rostoucími z řádu umění, u dějepisce snaha a povinnost
zachytit - případně i vystihnout - skutky a děje, ležící mimo dosah jeho
vlivu.
Bylo třeba toho stručného výkladu, abychom z něho čerpali poučení
pro svoje úvahy o historickém románu. Vidíme nyní, že historický román,
jak jsme jej definovali výše, obsahuje prvky, které svou povahou omezují
zvenčí umělce ve fabulační volnosti a tím stojí v protivě k jednomu ze zá
kladních předpokladů umělecké tvorby. Jen výjimečný umělec je umí pře
konat.
V
povaze historikovy práce jest, aby skutečnosti byvší objevoval a ob
jasňoval. Každé porušení nebo opomenutí této povinnosti je mu přičítáno
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jako chyba a on sám to konec konců jako chybu pociťuje, neboť leží už
v povaze jeho práce sklon k úplnosti. A to je vlastnost, která není spjata
s osobou, nýbrž s látkou, jako by v ní samé žil pud po plnosti a celistvosti.
Jestliže romanopisec sáhne po látce do dějin, stává se volky nevolky
i historikem a nutně počíná kolísat mezi stanoviskem svobodného spřadatele dějového pásma a tvůrce charakterů a dějepiscem, opírajícím se
o prameny, případně příslušnou dějepisnou literaturu. Jakmile počínají
do jeho díla vnikat poznatky získané studiem, objevují se tu i ony přiro
zené - řekl bych skorem hmotné, vzpomínaje na hmotnou zákonitost vlastnosti jejich a útočí na autora sterými záludnými nápory. Jedna histo
rická osoba volá po druhé, jedna událost strhává pozornost k dění dal
šímu, časově nebo vnitřně blízkému, a to nejen, pokud se nám to jeví jako
vnitřně související se stavbou románového celku, nýbrž z oné dějepisu
vlastní snahy po úplnosti. Málo je případů a bývají to obyčejně zjevy velmi
vzácné i v oblasti světového umění - kdy umělec je překoná, či spíše přejde
vášnivou zaujatostí v práci, jako by je odhodil spise bezdecne, aby nepře
kážely; obyčejně se však stává, že jejich vliv postaví autora na rozcestí:
aby buď měnil a přizpůsoboval umělecké pojetí díla se zřetelem na histo
rické události, nebo aby - obíraje se jimi - potlačoval je nebo upravoval
podle své potřeby. V prvém případě porušují zásahy velmi Často stylovou
jednotu a mravní páteř skladby, v druhem pak zanechavaji svou stopu
v díle jako trhliny, které vyvolávají nesouhlas a odpor u čtenáře, v jehož
představě jsou historické události soustředěny v objektivní celek. Jejich
neúplnost nebo nedostatky vzbuzují podvědomě v Čtenáři nedůvěru v prav
divost díla. Úkaz nejen pochopitelný psychologicky, nýbrž i nutný logicky,
protože dokonalost, k níž tíhne umělecké dílo, nesnese konfliktu dvou
pravdivostí: umělecké a skuteČnostní.
Každý rozbor obecných pojmů vede k jakési schematičnosti a vím, že
tím trpí i naše dělení románů na ty, které v zájmu vědy porušují umě
leckou strukturu díla, a ony, které pro umění tak říkajíc potlačují a skreslují
dějinné události. Přispívá nám však ono rozdělení k tomu, abychom při
rozboru díla rozpoznávali, jak a do jaké míry se uplatňuji historické udá
losti v určitém románě nebo dramatě. V některém ta, v jiném ona složka
více, ale obyčejně obě ruku v ruce: i rozpor mezi dějovými fakty a stylovou
jednotností románu, i neúplnost ve vylíčení historických fakt. Autor na
lézá východisko v kompromisu hledícím vyhovět na obě strany a proto
i s obou stran nedokonalém. Nejpatrněji můžeme sledovati onu osudnou
rozpolcenost u biografických románů o osobách známých z dějin. Čím
vzdálenější taková osoba, čím méně známé období dějin, tím menší vnitřní
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rozpory a ucelenější stylová jednota uměleckého díla. Řídká historická
kostra dávala možnost volnějšímu rozběhu tvůrčí fantasie. Naproti tomu
záplava vědecky zjištěných fakt poutá a svírá autora, kříží jeho záměry,
láme jeho pohledy a jeho úsilí o typisaci sráží individualisační drobnomalbou v realistické figurkářství.
Takový je stav věcí obecně. Nyní bude ještě třeba si všimnouti, jak vy
padají ve spisovatelské praxi. Nejnázornější způsob by byl, kdybychom
mohli provésti rozbor jednotlivých historických románů. Ale to bychom
dospěli jen k závěrům, platným pro jednotlivé dílo, ježto v každém jiném
se vyskytují zvláštní případy této obecné problematiky v samostatné va
riantě, zcela osobitě utvářené. Proto se příště chci pokusit jen o stručné
zachycení některých všeobecných způsobů, jak bývá problém historického
románu řešen, po případě obcházen.

Oldřich Králík
B Ř E Z I N O V Y R U CE
III. Žízeň

Řekl jsem z počátku minulé kapitoly, že symbol rukou skrývá tajem
ství bolavého, žíznivého srdce; tomuto dramatu bolestné žízně chci teď
věnovat několik odstavců. Již v první básni, Stráži nad mrtvými, pláče, jak
jsme si připomněli, »tep srdcí oddělených nekonečnostmi«. Vrcholu dostu
puje opuštěnost básníkova srdce v Šílencích:
A ač jsme nesčíslnými životy žili, žárem všech květů kvetli, / .../ všech početí cítili
slast a v lůnech bolestná hnutí nezrozeného, / a ve svém srdci oheň všech srdcí - stáli jsme
osamělí.

Ještě v Kolozpěvu srdcí před paroxysmy lásky a vůle ozve se podobný
výkřik, ovšem zmírněný bratrským zpěvem:
Pro výkřik srdce osamělého / když zajásá v úzkosti svojí jako pták zabloudilý, / jenž
nalezl bratrské množství zpívající, / sladko je žiti!

Osamělé srdce bouří se proti hypnotické, vyssávající síle myšlenky,
přeje si nedočkavě, »aby přišla doba a tam, kde dnes dovedeme zvítězit
myšlenkou, dovedli zvítězit tělem« (Zástupové). A znovu se probouzí
zoufalý pocit přemožených vladařů snů:
a vaše pýcha, jež povrhla nasycením země, zvrhne se výsměšně v touhu ssáti vyschlou
šťávu těch hroznů, / které jste rozmačkali, bezděčně, ve svém královském snění.
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Nejjemněji pochopil a vyložil onu bolest a žízeň básníkova srdce M.
Marten. Na sám závěr rozboru Březinovy poesie postavil úryvky z Šílenců
o věcné žízni a zamyslil se nad »dramatem ducha, jenž vnitrní nutnosti se
odpoutává od hmoty a trpí dvojmocně, tím, že ji ztrácí, i tím, že s ní zů
stává spjat«. Zvláště jasnovidná je tato věta: »Tak resonuje v nejosobnějŠích záchvějích Březinovy lyriky jeho metafysická vzpoura motivem žízně,
touhy, pro něj i lidsky osudové, rhytmující jeho dny, jako jeho dílo.«
Drama žízně v Rukou má zřetelne dvě dějství, která jsou oddelena hu
debním intermezzem básní jako Tichý oceán. V prvním dějství cítíme přes
všechny otřesy a poryvy vášní centrum securitatis, žízeň je podávána se
znatelným kouskem objektivního chladu, jako cosi, s čím se básník zcela
neztotožňuje. Neznamená to ovšem, ze by freskám žizně z prvních básni
chybělo žhavých barev, naopak, imaginace tu pracuje prostě zázračně.
V Stráži nad mrtvými je to obraz spících:
»A naše vlastní bytost záhadná! / ... / A rozjařená jako v sílenství / tisícům smrti
v ironické tahy pohlíží, / z všech černých rukou přijímá číš halucinací / a ve přípitku
extatickém životu / a slunci, smíření a nadějím / až ke dnu v temné rozkoši ji dopíjí /
a dychtivě svou ruku vztáhne po nové a po nové, / od veku k věkům nenasycená, / rty
žárem žízně v jedno s číší ztavené, / při každém odtrženi ledového kovu / krvácející.«

Poznáváme tu celý doprovod žizně, jsou v něm šílenství, halucinace,
temná rozkoš, žár, rty a číše. Vlny žízně se pak vyvalily a zaplavily báseň
Vedra, ale i zde klokotá píseň »sladkého ptáčníka duší«. Z velkolepých
obrazů Veder uvedu několik úryvků:
»Iluse v žáru, jak halucinace umírajících v žízni.« - »...Krutost věků ožívá krvi: /
nebezpečná procitnutí pralesa němého v žáru, kdy stíny se dlouží / v zimničních pařeništích
tropů.« - »Vedra krve a touhy. / Číšemi rajských rozpomenutí jsou srdce.«

V
obou básních vidí básník ve vládci žízně mystického nepřítele, v jed
né podávají číš halucinací »černé ruce«, v druhé »v řinčení číší slaví svou
hostinu knížata noci«. Drama žízně je tedy dosud zápasem mocností světla
a tmy.
Jasné síly vítězí na chvíli v básních z r. 1900, o nichž krásně praví
Marten: »V intervalech jeho řítícího se pohybu ticho, sladké jako hudba,
vane z dalekých obzorů: Tichý oceán, Čisté jitro, Místa harmonie a smí
ření.« V Tichém oceánu vzpomíná básník: »Na slova soucitného schýlení,
extasí svatý nach / a na hlas duše andělský, když bouři krve tiší mocí
svou.« Čtenář vzpomíná na blaženou pohodu Milosti ze Stavitelů chrámu,
vůbec na skupině básní, k nimž patří Tichy oceán, leží odlesk nejšťastnějšího období Březinovy tvorby. Proto v Místech harmonie a smíření není
srdce »číší rozpomenutí«, nýbrž: »Srdce naše tam zkvétá jak jaro, hnízdo
všech skřivanů tvých, / modro písni a polibku nad hlavami pracujících.«
Tentokrát vzpomínáme na Apotheosu klasu, v niž podobně básník našel
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své místo mezi klasy »pracujícími dnem«. Klasy vůbec zůstávají v Rukou
symbolem štěstí, cituji z Kolozpěvu »tichá moře zkvetlého světla, štěstí
klasů a nocí«, týž smysl mají »pole obilná« v Tichém oceáně.
V
básni Místa harmonie je vsunut verš: »Šťasten, kdo do nich vešel,
šťastnějsí, kdo nenajde návratu z nich.« Je to osudný verš, básník musil
vyjít ze síní božího ticha, když nastalo jeho tvůrčí aphelium. Velezpěvem
zmučeného srdce, opuštěného na zemi a zmrazeného nekonečností per
spektiv, mohou být nazváni Šílenci. Dvakrát zazní v skladbě motiv žízně,
nekonečné žízně, dvakrát také motiv bolestné touhy. Tvůrce, který se v Ta
jemných dálkách hrdě zřekl pozemského nasycení (»Netoužím žízně své
u žití svlažit břehů«), hyne teď žízní v dohledu všech nekonečností: »před
slanými vodami oceánů my stáli, žízniví věčně, / a jenom tragická hudba
jich bouří dala nám opojení«. Jenom tragická hudba - kdo by si nevzpo
mněl na Hudbu slepců, náhradu za ztracenou »světelnou nádheru kosmu« ?
Hudba jako opium dává vyrůstat umělým rájům, když je člověk vyhnán
z ráje skutečného. Žízeň je spíše pól krve, kdežto touha je pól ducha,
dychtění metafysické. Před ústřední vidinou básně šlehne »bolest v pla
meny nejvyšší touhy proměněná«, básník je hluboce nespokojen se svou
duchovní kořistí, bolest, která splývala s prací, proměňuje se teď v touhu.
Nutno si uvědomit, ze Březina už nehovoří přímo s Nejvyšším, že mezi
Něj a sebe postavil Jediného Člověka, v němž se počal ztráceti. V po
sledních verších skladby se logicky proplétají oba motivy, žízně a touhy:
a z řeřavého poháru touhy, kde snění zdroj magický vysech, / žízniví věčné, poslední
víno jsme pili na našich tlačené lisech.

V
dalších básních ostře vystupuje pocit neuhasitelnosti, marného tišení
žízně. Slepci »v hudbě tvých vášnivých, kvílících, hýřících houslí, ó srdce, /
marně hledají utišení«, v básni Věčně znova: »Dokud srdce hřmíti bu
dou... / na kroužící kouli země kolébat se tanec jar, / tisíci rtů věčná žízeň
marně piti zapomnění,« v Rukou bohatě rozvité vise:
a tam, kde vasen na sopecných úpatích smrti nechává kvésti / oranžové zahrady touhy
a zráti vína a jedy nejohnivější / v horečném slunci nikdy nezapadajícím; a kde rozkoš, /
alchymista otrávený parami svého marného varu, / šílí v halucinacích.

Ostruhy ironické smrti, pobodávající cval života, a šílící halucinace
spríznují úzce tento planoucí obraz s přípitkem ze Stráže a s úvodním ver
šem Veder. Naproti tomu v básni Zpívaly vody nacházíme variace na
motivy ze Silencu: »Z žíznivých kořenů žití jsme stoupaly k éterným stvo
lům, / k nádheře kvetu, napjatých krecí bolestné touhy.« Na shody netřeba
upozorňovat, musíme si však všimnout dalších míst v básni: »člověk... /
tišil u nás oheň své krve, zatížené kletbou, / hořící věčně, neuhasitelný.« »Před zraky zoufajícího jemné vlny naše se otvírají / jako nesčíslné rty,
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v šílenství věčně se pohybující.« V obou úryvcích svítí »horečné slunce
nikdy nezapadající« (Ruce), věčnost vášně, v prvním hoří ohněm krve
a krev bude teď strhávat žíznivého člověka do své propasti. Rovněž druhý
úryvek je typický pro methodu posledních básní Březinových, jak totiž
bolestné pochybnosti jsou vyrovnávány zautomatisovaným mechanismem
kontrastů. »Nesčíslné rty« jsou nejdřív zveličením »tisíců rtů« z dřívější
básně a pak samy jsou popírány, ale ne zcela překonány a vyvráceny vidě
ním »vítězů«. Tak je antiteticky postaven verš »horečné zahrady tropů,
krve, žízně a knížecích snění« proti známým nám již »tichým mořím zkvetlého světla« (Kolozpěv srdcí). A v komposiční pravidlo je rozvita tato
methoda kontrastů v básni Odpovědi. Jemné chvění, probíhající osnovami
volného verše Březinova, vyprchalo tu docela, let nadějí se stal trhavý,
zmítá se mezi zoufalstvím a výšinami, někdy se tříští o skaliska ironie.
První výčitka zní takto: »Jsme stiženi klebou: i v letu nejvyšších roztou
žení / tíži země jsme podrobeni, do tmy krve své pohrouženi.« Poslední,
truchlivá perspektiva tohoto dvojverší je dána ve skladbě Se smrtí hovoří
spící:
vírem krve je slunce zapadající, / až k zenitu stříká svou stydnoucí pěnou po všech
hvězdách / a stržený život náš v menších a menších kruzích k němu se blíží, / by v jeho
hloubce se potopil do tmy.

Jak řečeno, od takových černých srázů se v básních vždy odráží oblačná
záře, ale přece je vidět, jak ostře se do básníkova vědomí zaryla osudná tma
krve. Nedala se rozpustit a rozptýlit žádnými přívaly extase, žádným vy
pětím vůle. Naopak, zdá se, ona pohltila nejkřehčí paprsky světelné a po
hřbila v sobě kouzelné zahrady snů.
Žízeň a touha hledají nutně svou pevninu, magnetická střelka jim
ukazuje ke končinám jitra a jara. V dvojici jiter a jar setkáváme se opět
s onou podvojností, která charakterisuje Ruce. Jitřní obzory se klenou nad
prvními básněmi knihy, nad Stráží nad mrtvými a nad Časem. V první
básni Čteme na dvou místech: »Však páry jitra nového se srážely / na
jejich čelech rosou smrtelnou« - »a k bratřím obrátíme zraky radostné / jak
prameny, v nichž jitřní slunce odrazilo se.« Obraz druhé básně je zvlášť
nádherný: »A na cestách jitřních, jak skvosty ztracené při královen jízdě, /
posledních nocí magická rosa slzami vyšlehla z lích.« Jsou to jitra toto
genere odlišná od jiter pozemských, zřetelně to dosvedcuje také věta
z essaye Zasvěcení života: »sláva jiter, zapálených jiným sluncem než
naším.«
V
této linii pokračují básně onoho mezidobí z r. 1900, jedna z nich
má přímo název Čisté jitro. Obraz Míst harmonie a smíření (»nocí a jiter
královský vjezd«) připomíná Čas, tichým dorozuměním zní výraz Tichého
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oceánu: »V lanoví zvonil jitřní vítr tvůj...« V básních tragického přelomu
vidět jasně změnu perspektiv. V Šílencích ještě do minulosti se obrací metafysické pojetí: »Za zrádce země vyhlásili nás tajně, když její slávu, / věč
nosti jitřní požár, jsme v extasi vítali na kolenou.« V Hudbě slepců jsou
jitra prostým prodloužením časovým a vázána na krev: »i budoucích jiter,
v krvi se šeřících, kuropění«. V posledních básních obraz jitra nápadně
mizí, objevuje se pouze tam, kde svítí ruce v záři nebo ruce duchové
(Zpívaly vody, Věčně znova, Ženy). Na vývoji tohoto obrazu můžeme
tedy dobře změřit, jak se měnila, přesněji řečeno, jak slábla spiritualistická
nota Březinovy poesie. Původní hýřivé bohatství je nakonec skoro úplně
promarněno, imaginace nepochopitelně vyhasla.
Dá se s tím srovnat jen obdobný proces, při němž vybledla andělská
útěcha v bouřích krve na pouhé kladení kontrastů vedle sebe. Zato obrazy
jara sledují za sebou v docela jiném rytmu proměn. Jsou-li jitra sousvětelná
s duchovýma rukama, činí básně pro vlny jara vodivými vláha srdce. Z po
čátku není celkem rozdílu mezi jary a jitry, příznačné jsou verše z básně
Čas: »zemdleni věky čekáme stále na tvůj tajemný příchod, /na bílé blesky,
květ oblaku tvého, lilie věčných tvých jar.« Poslední čtyři slova a celý
kontext mluví zřetelnou řečí, jara jsou v rukou božích jako původně jitra.
Spojení jar s liliemi je teď konstantní, v básni Jak snesem hrůzou...: »Tvůj
svět, jenž tisíciletí se jiskří jarem žádostí / ... / kde v nových liliích sta
nocí hrá jak rosa září svou;« v Stráži nad mrtvými: »žaláři podzemí a za
hradami jar / i galeriemi tvých liliových světel kouzelných.« Ze středního
období známe již z Míst harmonie a smíření verše skutečné harmonie:
»Srdce naše tam zkvétá jak jaro...;« stejnou náladu vydechuje verš z Čis
tého jitra: »sad našich přání jemný kveť jak liliové záhony.« Již od počát
ku ovšem cítíme v obrazech jara vášnivý plamen srdce, příliš snadno se
mění »tvůj« na »náš«.
Nové ladění se projevuje opět od Šílenců a Hudby slepců. V první
skladbě se ozývá bolestná nedočkavost, propuká hned úvodními verši:
»Bloudíme tajemstvím země, ptáme se věcí mlčenlivých / na jaro, které
nepřichází, na květy, které se nerozvíjí.« V Hudbě slepců se zase ohlašuje
záliba v obřích dimensích, která kazí dojem z některých posledních skla
deb Březinových: »zahrady gigantských květů voní z tvých tónů.« Odtud
vede souvislá řada: »jar extatických dithyramb« (Skrytá láska), »viděl
jsem průvody gigantských jar, v záři jich pochodní slunce se tměla« (pro
log), »Gigantská jara věčného tropu!« (Dithyramb světů). Horoucí účast
srdce se nevybíjí ovšem pouze tímto střemhlavým hromaděním, nýbrž také
rozechvěním nejkřehčích tónů obrazivých. Nemluvíc o drobnějších kusech,
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žhne přízrak jara v obou vrcholných básních posledního období, v Rukou
i v Kolozpěvu srdcí. Je projevem svrchované zákonitosti Březinova obra
zivého mechanismu, že v básni s oranžovými zahradami touhy a s rozkoší,
šílícím alchymistou, zabarvuje se i jaro eroticky: »pod gestem panen elektrisujícím, kde jiskří se jara omamující, / noc osudu zvoní polibku letem,
jako rty řeřaví hvězdy.« Zcela jiné je jaro v Kolozpěvu, tam nebouří
v krvi, nýbrž je zastávkou v letu nejvyšší touhy.
Jaro tedy vře u Březiny v očekávání Jediného Člověka tajemnými květy,
ani v essayi Cíle, v němž po prvé zahořela ona vidina, nemohou nekvést.
Vyvolení mají »vyslechnouti některá z magických slov ze samomluvy ze
mě, když ve svých dílnách skládá prvek k prvku a připravuje féerie svých
jar k svatebním slavnostem královen«. A po druhé je slibován »jiný pohled
na zem a svět«, o němž hovoří: »Každé jaro, když se vrací na křišťálových
vorech po rozvodněných řekách a zpěvem, jehož neslyšíme a který přece
má sílu přeletěti moře, strhuje k nám ptáky z olivových hájův jihu...«
V této souvislosti je významné místo z dopisu A. Pammrové, týkající se
Swedenborga: »Když jsem četl jeho kapitolu Des Mariages dans le Ciel
napadlo mne: Neposlouchal zem, šeptající ze snu?... všechno se zjedno
dušuje láskou v jeho díle. Nejmoudřejší z andělů mají podobu dětí...
Ceux qui sont dans le Ciel avancent continuellement vers le printemps
de la vie; et plus ils vivent de milliers ďannées, plus ce printemps est
agréable et heureux et cela éternellement... Člověk, který ho dovede čisti,
učiní si představu o tom, jak tajemství světa je vlastně jednoduché a na
snadě ležící a že právě proto nikdo v tomto životě se k němu nepřiblížil...«
(20. IV. 1900). Co si básník myslil nad Swedenborgovými slovy, poznáme
nejlépe z Písně o věčném mládí, otištěné symbolicky v Srdci (1902):
Slyšeli jsme píseň o věčném mládí, nejsladší píseň svou, / v hloubce všech dusí
utajenou, lidskými slovy nedopěnou / ... / a zahrady vždy znovu rozkvétající, jež každým
jarem se halí / v purpurné ohně, dýchající vůně jejích metafor.

Teď je vykoupena všechna bolest a žízeň: »Není už minulosti - pří
tomností jsou všechny nekonečnosti / a svět kolem nás jako při stvořeni je
mlád.« Básník je omámen návratem »vers le printemps de la vie«, srdce
zemdlené sny a unavené tíží věků chce prozívat své pozemske vzkříšení,
jásat a plesat. Ale nakonec vždy básník narazí na osudné poznání vladařů
snů: »Neboť milovaná je tvář, v níž krev prosvítá růžemi usmívání, / ale
hrozná, zjeví-li se z druhého žití nocím milenky v halucinacích.« Žhavě
kvetoucí obrazy jara se musily rozplynout jako chiméra a ne náhodou
předposlední báseň Březinova se jmenuje Ztracení a obsahuje verše:
a kde, tiší, dveře otevrou, odmlčují se přítomní, / a této země dívky radostné když
přivolají touhu svou, / tvář sladkou od nich odvrátí a zpívat přestanou.
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Důvěrná tragedie básníkova srdce proniká všemi velkolepými a záři
vými závoji, skrytá cela nejosobnějšího osudu nedá se pohřbít ani za
strmými sloupy nádherných architektur básnických.

Jindřich Středa
O POTŘEBĚ PŘ ES NÝ CH POJMŮ
Nedávno měli v »Hlubině« rozumné říkání o tom, ze je zbytečné za
vádět z ničeho nic nové výrazy do jazyka bohosloví a pobožnosti, tím spíše,
když jsou to výrazy, které mohou někoho zmást a uvést na nepravé myšlenky. To je správné stanovisko a dalo by se podle naíeho názoru jeíté
dále rozvést, dokonce na pole světské. Středověký obyčej pracovat vědecky
s přesně vymezenými pojmy mel ovšem také své nevýhody, vedl k debatám
schematickým, neživotným, bezobsažným a nakonec k pouhé mechanické
hře se samými pojmy; ale mel také své výhody. Oč by na příklad pokročily
naše rozpravy a úvahy, kdyby každý Člověk byl nějakým zákonem za
vázán užívat starých pojmů ve starém významu a nové pojmy jasné jed
nou provždy definovat. Vždyť na dobytčím trhu by úřední dozor jisté
nestrpěl, aby někdo přivedl na dobytčí pas pro krávu třebas velblouda
nebo chřestýše. Jiní inteligenti si zase zakládají na užívání (někdy epidemickém) nových slov v naději, ze pocta objevitele připadne jim, a práci
s vymezením smyslu těch zvuků ze si dá někdo jiný. Ale vraťme se k boho
sloví. Zde nutno rozlišit. Není nic divného, jestli nadšený, mohutností
svých posvátných vjemů zmožený autor ( jako zmíněný v téže Hlubině
bl. Grignion) volí i temné nebo nové výrazy, aby se snažil vyjádřit, co je
nemožno vysvětlit. Vždyť i velicí otcové Církve byli někdy překonáni tí
hou svého úkolu a upadli v nejasnosti: tak sv. Cyril dal podnět k nespráv
nému chápání Kristových přirozeností a sv. Augustin k jansenistickým blu
dům. Než co je omluvitelné, to není doporučeníhodné; sluší se tedy usi
lovat o pochopitelnou, to jest obvyklou řeč. To je chvalitebné i v nábožné,
rozjímavé četbě; tím spíte je to nutné v bohovědné práci.
A zcela již nezbytné to je v textech, sloužících jakékoli bohoslužbě.
Sama její důstojnost vylučuje, aby bohoslužba, byi i za zdmi kláštera, se
stala pokusným polem. Ale neměly by nékteré rády v tom ohledu samy sebe kritisovat? Lex orandi, lex credendi, je stará zásada. Avšak zdá se skoro,
jako by některým řádům nechybělo na chuti vtělit své docela přípustné, ale
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obecné nezávazné názory do pobožností, a když Církev, která jim nechce
bránit v jejich cestách nábožnosti, takové obohacení kultu povolí, pak
podle zmíněné zásady uz usilují o novou věroučnou definici. To mluvím
zejména o Marii spoluvykupitelce a prostřednici všech milostí. Nikdo
neupře, ze se tyto nové názvy opírají o staré bohoslužebné city a výrazy
a mají tedy nějaký pravdivý obsah. Ale každý výklad, který se jim dává,
nemůže být obecné závazným věroučným prohlášením, neboť se tu blížíme
k podrobnostem ekonomie spásy, jez nám zjeveny nebyly. A přílišným
zdůrazněním těch terminologických novot bychom upadli v nebezpečí, že
vzbudíme docela upřímné scandalum u těch křesťanů nekatolíků, kteří se
nyní více než jindy přibližují k nám a jsou stále více ochotni přijmout od
nás odkaz křesťanské tradice. Aby však byli ochotni přijmout beze všeho
všechny nové a jim nepochopitelné výrazy, jimiž někdo z nás právě přioděl
tyto staré prvky - to na nich nemůžeme chtít. Naopak je, tuším, docela
váznou katolickou povinností, volit pokud možno takové výrazy, které by
nekatolíkům ne zastřely, ale naopak ozřejmily naše pravdy. Učení o Marii
prostřednici všech milostí a spoluvykupitelce (tyto názvy spolu obsahové
souvisí) by na příklad mohlo být východním křesťanům osvětleno úva
hami ze sofiologie, která právě podává myílenky o bytosti prostředkující
mezi Bohem-Spasitelem a světem, mezi lidstvem a druhým Adamem-Kristem. Ale vytržení a zanícení nás nesmějí dovést k nepřesnosti; a bylo by
docela neodpustitelné a přímým odbojem proti úmyslům Prozřetelnosti,
projeveným nade vše jasně, kdybychom byli strženi k něčemu, co by byť
jen případně pomáhalo rozdělovat a nikoli sjednocovat. Právě naopak by
bylo záslužným a konkrétním kusem sjednocovací práce, usilovat o všekřesťanské názvosloví, aby hovory byly objasněny, zbytečné a neskutečné
rozdíly odklizeny a rozdíly skutečné přiblíženy pochopem a řešení. Neboť
slova jsou nástroje myšlení a tím dávají směr životu.
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VARIA
O ž i v e n é dílo Julia Zeyera
Julius Zeyer: Básně. Lyrika a drobná epika. Soubor z díla Julia Zeyera, svazek I. V jubi
lejním roce 1941 k vydání pripravil J. Š. Kvapil. Praha, 1941, Česka grafická Unie, a. s.
Sír. 4 6 6 + 2 , 48 K, váz. 38 K.
Julius Zeyer: Zahrada mariánská. S kresbami Marie Vancíkové-Zelibské. Praha, 1941,
Česká grafická Unie, a. s. Str. 106 , 80 K, váz. 100 K.
»Počíná se tímto svazkem volně spjatý soubor nej výraznějších a nejvyváženějších
děl Julia Zeyera,« tak zní první věta vydavatelova úvodu k prvnímu statnému svazku
»Souboru z díla Julia Zeyera«, obsahujícímu »lyriku a drobnou epiku« (při čemž ta
drobná epika zahrnuje skladby tak mohutné i rozsáhlé, jako jsou Troje paměti Víta
Choráze, Zpěvy o pomstě za Igora, Ramonda Lulla nebo Píseň o hoři dobrého juna
Romana Vasiliče). A počíná se dobře. Zahrnuje z největší části všechny tři svazky
drobnějších básnických skladeb, Poesie, Ossianův návrat a j. básně a posmrtně vydané
Nové básně (Sebraných spisů Unie sv. 9, 22, 33). Tím se vydavatel přidržel věrně
Zeyerovy zásady, nerozlišovat druhově lyriku od epiky, zásady, jež tkví v samém
ustrojení Zeyerovy osobnosti a jeho básnické tvorby. Čin vydavatelův zalezl především
v tom, že Zeyerovu poesii rozvrhem tohoto svazku aktualisoval. Nedržel se mechanicky
ražení a struktury jednotlivých sbírek shora uvedených, nýbrž celý obsáhlý výbor,
téměř soubor všech těchto básní rozvrhl nově, bez chronologických i bez formalistních
skrupulí, do tří oddílů: 1 Pravda a báseň života, rozdělená ve dví: I. Nevybouřené
smutky, obsahující drobná lyrická nebo lyrisující čísla z Poesií a z Nových básní, II.

.

Eros pročištěný spočinutím v Bohu, obsahující Troje paměti Víta Choráze. 2. Průhledy
do epopeje lidstva, rozpadající se v Prolog (báseň V zadumání z Nových básní),
v jádro oddílu, jež pod podtitulem Let prostorem a časem obsahuje básně na náměty
historické nebo legendární paraboly a básně, jež bychom po zeyerovsku nazvali obno
venými obrazy; nej významnějšími čísly oddílu jsou na př. Na Sinaji, Ossianův návrat,
Zpěvy o pomstě za Igora, Ramondo Lullo, Legenda o Donatellovi; oddíl je uzavřen
Epilogem (báseň Země z Poesií). Třetí oddíl, nazvaný složité Souznění duše s písněmi
národů a s osudy bytostí i věcí, zahrnuje drobné skladby baladické, ohlasy lidových
písní (zvláště litevských, jak jsou publikovány v Nových básních)

a Píseň o hoři

dobrého juna Romana Vasiliče. Zařazení této skladby do tohoto oddílu je odůvodněno
komposiční methodou Zeyerovou; básník komponoval skladbu jako velkoryse jednotící
montáž z autentických motivů ruských v lidových písních a zkazkách. Celá kniha pak
je uvedena básní v próze Jsouť slova dým (z Nových básní).
Takovéto rozvržení, jemuž lze snad vytknout jen ty složité a příliš nezeyerovské
názvy (narážející na tituly

Sovův, Goethův, Vrchlického, nebo

té, jako Eros pročištěný spočinutím v Bohu či

citovaný již

mudromilsky

složi

název třetího oddílu)

trpí na první pohled malou přehledností, kterou jen zvyšuje nezvyklost u Čtenáře, který
je obeznámen se sbírkami dosavadního vydání spisů. Avšak je dobře odůvodněno, a je
skutečným činem, který do mechanického

přetiskování

dosavadního

vydám

odvážné

zasáhl a jak již řečeno, Zeyerovu tvorbu zaktualisoval. Jeví se zde totiž Zeyer básník,
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pokud to stačí takovýto jeden svazek obsáhnout, celistvě, jakoby v kostce, téměř všechny
oblasti Zeyerovy tvorby jsou tu již vyznačeny či aspoň dotčeny a tajemná logika tvoření,
právě tím rozrušením mechanické časové posloupnosti, zachycena v oněch skrytých
korespondencích zájmů motivických, záměrů stylových a úsilí o vyjádření a odreagování
nej hlubších zkušeností duše. Tak potom na pr. velkolepá, přeneseně autobiografická
skladba o Vítu Chorázovi, umístěná téměř z kraje knihy, vrhá stín a dává vnitřní
smysl básním celé této knihy, ač je to jedna z nejpozdějších skladeb básníkových (z r.
I 899— 1 9 0 0 ); jak bychom vyjádřili Carossovým veršem-devisou: die letzte Tat prägt
alle früheren Taten. A v tom, jak vidíme z tohoto prvního svazku a očekáváme i od
těch dalších, je vydavatelská práce zeverovského badatele a vykladače J . Š. Kvapila
tvořivá: že v rozloze celoživotního díla Zeyerova si počíná tak, jako si básník počíná
při redigování své knihy, ať už obsahuje básně z období jednoho roku nebo delšího
času. Nehledí na chronologii, neřadí básně pedantsky do skupin motivických nebo pod.,
nýbrž buduje jednotnou a jemně členěnou duchovní architekturu, organismus. Tak
tvoří z jednotlivých básní jedno úhrnné slovo. Že sel Kvapil jako Zeyerův vydavatel
touto cestou, za to mu můžeme být jen vděčni, neboť tím Zeyera mnoha a mnoha
novým čtenářům, jak doufáme, přiblížil, oživil a v jistém smyslu i vyložil.
O
totéž se snaží i svou předmluvou, jejíž dominantou je zjištění, že základním
tíhnutím své osobnosti je Zeyer duše gotická, ci lépe novogotická, abychom jej uvedli
v souzvuk s některými současnickými tendencemi, zřejmými hlavně v tehdejším stavi
telství, či konečně s rosettiovským praeraffaelismem. Zajímavě a správně shledává
Kvapil toto gotické tíhnutí i v těch dílech Zeyerových, jež námětově spadají do jiných
kulturních oblastí, jmenovitě do východních.
Přes všecko je však na místě připomenout při tomto krásném a záslužném vydání
dvě věci. První se týká poznámek. Na počátku předmluvy slibuje vydavatel, že »u každé
práce budou vysvětleny v poznámkách vzadu podmínky jejího zrodu«. Pohříchu však
hned tento první svazek plní příslib ne zcela dostatečně. Především poznámky trpí velkou
nejednotností vydavatelova zájmu. U některých se obírá vskutku genesi básně, jinde
báseň vykládá či dokonce stručně parafrázuje, jinde prostě bibliograficky uvádí její
časový vznik a publikování, někde posléze se spokojuje encyklopedickým výkladem
reálií. V některých případech pak - musím to říci - se zarážející naivností prostě poví,
v jakém metrickém rozměru je báseň napsána; tu je odstrašující případ poznámky
k básni Potlesk, jež záleží celá jen v tom, ze se vykládá, co jsou to a jak se rýmují
terciny, dál v konstatování, že v tercinách je napsana Božská komedie, a připojen je
výklad slova chitón. Při tak inteligentní a závažné práci, jakou tu vydavatel J. Š. Kvapil
podniká, je nám líto těch poznámek, které by mu dávaly takovou možnost pro srovná
vací kritiku, pro iniciativní náznaky ke stylovému rozboru, a konečně i pro bližší konstatace literárně historické.
Druhá poznámka, ještě o něco málo skolometštější, vychází rovněž z příslibu obsa
ženého v předmluvě: že v novém souboru bude »zvláštní péče věnována textu«. Kvapilova textová revise, jíž Zeyerovo dílo, nesčetněkrát přetiskované a plné chyb, mnohdy
přímo hrubých chyb a nesmyslů, potřebovalo víc než dílo kteréhokoliv jiného Českého
básníka, jde opravdu do hloubky. Vydavatel si dovedl opatřit materiál a vynaložil svě
domitost a píli, aby zde došel pokud možno k textu autentickému, do něhož zasahoval
jen v nejnutnějších případech, kde bylo třeba úpravy gramatické a pravopisné. Presto
v korektuře zůstala celá řada chyb, mnohdy velmi nepříjemných. A co horšího, na ně-
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kterých místech zůstaly zřejmé chyby sazečské, jdoucí namnoze z vydání do vydání, z nichž
uvedu alespoň několik takových, jež porušují metriku a dají se lehkým domyslem
opravit. Tak na str. 25, verš 2. shora má být »jež přec jen z tebe vzniklo, ssálo, rostlo«.
Str. 33, verš 9: »kams na sever neb j i h . . .« (ne na jih ). Str. 34, v. 5, má být pravdě
podobně vsunuto: »Jsi něčím jiným na širém tom světě.« S. 37, v 7 zdola: » . .. T u , hle,
paprsk jasný«. S. 73, v. 3: » . .. J e s t víc než poesie«. S. 129, v. 5 zdola: »věčného hro
mu hučí vichřice« (nikoli u věcného). S. 203, v. 9 : »z trosk temných báj í, z bludu
krvavých« (nikoli z trosek; že zde Zeyer za účelem metrickým použil pravděpodobně
tohoto tvaru, to dokazuje analogický případ na str. 189, v. 6 zdola, kde je tištěno správ
ně: »trosk obrovských převalné skupiny); S. 206, v. 4 zdola: »když zmíral zvuk, jak
moře usíná«. A jiné.
Tyto rušivé drobnosti ovsem nic nemění na nejvýš kladném poměru, jejž k tomuto
jubilejnímu, důstojnému a živému vydání Zeyera dlužno zaujmout. A těšíme se, ze
v době tak krátké, jak ji technické možnosti dovolí, budeme mít v rukou celý Kvapilův
»Soubor z díla Julia Zeyera«, o němž se bohužel z prvního svazku nedovídáme, jak je
koncipován a do kterých a do kolika svazků rozvržen. Při této příležitosti a v souvislosti s některými textovými nedostatky upozorňujeme
ještě na vánoční vydání ilustrované Zahrady mariánské, jez vynikala pravě příkladnou
pečlivostí textové revise. Tato vzyvačská kniha Zeyerova, jedna z jeho nejvroucnějších
a nej zářivějších, byla vydavatelskou nedbalostí, automaticky přenášenou z vydání do vy
dání, porušena v autentičnosti textu snad nejhůř ze všech svazků Sebraných spisu. Vy
davatel Zahrady, mladý zeyerovský ctitel a znalec Jaroslav Brepta-Zikmund, jenž před
vydáním knihy zemřel, revidoval text podle fotografií stran celého rukopisu, jejž si své
ho času od majitelky rukopisu sám pořídil. Tak se stalo, že v jubilejním roce, za 40 let
po Zeyerově smrti, se jasná a básníkem samym milovaná kniha čtla po prvé v auten
tickém znění. Druhou hodnotou tohoto vydání byly celostránkové perokresebné figurální
ilustrace mladé malířky Marie Vančíkové-Želibské, jez zeyerovskou něhu, jak ji Zahrada
mariánská typicky vyjadřuje, transponovala do tanečních skupin dívek s květy a závoji.
Mírná, trochu pasivní extatičnost figur zaplňuje směle rozevlátou komposici spíš arabes
kovitě než dynamicky, čímž se snaží se zdarem přiblížit duchu knihy. Tímto vydáním
v jubilejním roce složilo nakladatelství Unie hold básníku, jehož Sebrané spisy uz ně
kolik desetiletí vydává. A právě započatým Kvapilovým Souborem zahajuje novou a
lepší éru ve vydávání Zeyerových spisů.

Václav Renč

K překladu Yeatsovy lyriky

V
osobnosti W . B. Yeatse jako by se nám ztělesňovalo irské literární obrození.
Yeats není ovšem jeho původcem, tím byl Standish J. O’Grady. V Yeatsovi spise obro
zení vrcholí. Je-li jeho jméno přesto téměř synonymem pro obrození, lze to pochopit
tím spíše, že Yeats svým uměleckým formátem i rozmanitostí svého díla všechny vrstev
níky vysoko přečnívá. Není téměř literárního oboru, v němž by se nebyl uplatnil. Tře
baže je individualista až do exklusivnosti, ba esoteričnosti, přece je po mnohé stránce
nej národnějším irským básníkem. V jeho díle jsme si zvykli hledat přímo tresť keltského
ducha.
Vedle několika básnických dramat máme z něho přeloženy nejdůležitější essaye
a vrcholnou prózu výpravnou (Tajemnou růži a Příběhy Ryšavého Hanrahana). Méně
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soustavně se k nám uváděla jeho lyrika. Výbor osmatřicíti kratších i delších básní
Yeatsových uspořádal a vydal nedávno Bohdan Chudoba (W . B. Yeats: Růže světa.
Poesie. Praha, J. R. Vilímek, 1941). Jeho výbor sahá od Yeatsových básnických prvotin,
dodatečně shrnutých do sbírek Crossways a The Rose, přes sbírku největší Yeatsovy
básnické pohody The Wind among the Reeds (je to ostatně jediná sbírka tohoto věčně
nespokojeného kritika vlastního díla, kterou od prvního vydání ponechal beze změny)
až po tři sbírky pozdní zralosti In the Seven Woods, Green Helmet a Responsibilities.
Pominuty jsou (a to bez újmy) jen dvě poslední sbírky, obsažené v druhém svazku
Yeatsových básnických sbírek, nadepsaném: Later Poems. Z rozsáhlého básnického díla
Yeatsova, které vyplňuje dva statné svazky vydání Macmillanova, nacházíme v Chudo
bově výboru převážně motivy přírodní a milostné, doplněné několika rozměrnějšími
ukázkami Yeatsovy mystické filosofie. Málo jsou zastoupeny básně s náměty mytholo
gickými i ohlasy národní poesie, v jejímž duchu vytvořil Yeats ve svých počátcích některé drobné skvosty baladické, které později z přemíry kritičnosti zavrhoval pro jejich
přílišnou prostotu.
Celkem je výbor thematicky dobře vyvážen a je pro Yeatse dosti charakteristický,
i když ovšem při svém omezení nezachycuje všechny stránky jeho básnické tvorby. Mi
lostná melancholie, jak ji známe z jiných ukázek keltské poesie, mísí se zde se symbo
likou ryze yeatsovskou. Je to symbolika, která krouží kolem ideální krásy a zaklíná ji
mluvou hned hieratickou, hned zas erotickou. Máchovské vědomi pomíjejícnosti, kterým
je Yeats tak hluboce raněn, hovoří v rozmanitých obměnách téměř z každého jeho
verse, ale tato inspirace neústí po romanticku v tragičnu. Chceme-li Yeatsovi dobře
rozumět, musíme si uvědomit, že není pres všechen smutek básníkem tragickým. Je to
naturalistický mystik zmaru, ale zmaru, který je věčným převtělováním, zmaru, při němž
fénix vždy znovu vzlétá vítězně z plamenů, ktere ho sežehly. Mythologická imažerie,
Čerpaná z irské epiky, není u něho pouhou vnější ozdobou; je mu prostředkem k vy
jádření základního pocitu míjení a znovuzrození krásy. Šílený Aengus, Usnovi synové,
kteří zahynuli pro krásnou Deirdre, Oisin a jeho milá Niam jsou mu symbolem lásky
nepomíjející a podobenstvím stále se opakujícího lidského osudu.
Překlad je zřejmě dílem ušlechtilé záliby, jenže ne dost poučené. Překládat Yeatse
není arci snadné. Je k tomu třeba nejen jazykových znalostí a běžné tlumočnické doved
nosti. To obojí Chudoba ve značné míře má. Chybí mu však schopnost proniknout
k jádru Yeatsovy poesie. Není jí práv. Nezachycuje barvu, tón a někdy ani smysl textu.
Usiluje poctivě o doslovnou věrnost, ale často mu uniká podstatné (zvláště v pointě).
Tam, kde básní volně nebo vyplňuje, užívá prostředků nesourodých. Jeho dikce je cel
kem střízlivá, ale přechází lehce do parnasistických ošumělosti. Nechybí ani poetisticky
apartní rýmy, které působí ještě rušivěji než běžné rýmy parnasistické (na př. cikád
tikat, v básni »Jezerní ostrov Innisfree«). Kuriosní rým: roupy - hloupý čteme v slavné
básni »Tam dole v zahradách«, která je (stejně jako starší pokus J. B. Čapkův) přelo
žena vůbec chatrně, neboť je setřen paralelismus obrazu obou strof. »Růže světa«, která
dala celému výboru jméno, utrpěla změnou rytmu i metra tak, ze je to docela jiná
báseň. Krátkou báseň »Nálady« přetlumočil už dříve B. Reynek, a zdá se mi, že se více
přiblížil k opojnosti originálu než Chudoba. Obstojně je zveršována báseň »Bílí ptáci«,
až na poslední řádek, zkažený rýmem. Ale už uvnitř básně je vynecháním »lilie«, která
tvoří s »růží« symbolickou pojmovou dvojici, porušena rovnováha. Srovnáním s něko
lika jinými ukázkami ze sbírky »Vítr v rákosí«, přeloženými Reynkem (ne vždy uspo
kojivě), dojdeme k zjištění, že proti Reynkovým často tápavě neumělým, ale přece jen
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citlivěji pojatým pokusům vyjímají se plynné převody Chudobovy jako pouhá virtuosita.
Jsou to básně: »Básník (správně Milenec) vypráví o růži ve svém srdci«, »Píseň tuláka
Aenguse« (zase ta nešťastná poslední strofa!), »Srdce ženy«, »Touha po plášti z nebe«
(místo dominantního slova »sen« stojí tu, bůhví proč, »přání«; Chudoba: »jdi lehounce,
jdi po mém přání« - proti Reynkově: »došlapuj lehounce, šlapeš má snění«) a »Básník
prosí síly živlů«. »Vzpomínka na zašlou krásu« má v originále všechnu královsky dus
nou nádheru, jaká srší z básní »metafysiků«; překlad je mdlý a nemotorný. Dobré
v celkovém provedení, i když ne v důležitých podrobnostech, jsou některé menší kusy,
tak zvláště »Básník posílá milence verše«, »Přání, aby milá byla mrtva«, »Dítěti, které
tančí ve větru«, »Aby již přišla noc«, »Rybář« (pedantské střídání jambického verše
s trochejským neodpovídá originálu, kde je možno číst trochejsky jen jeden verš z osmi)
a »Až léta uplynou«. Zato mnoho zůstal překladatel dlužen rozmarně teskné romanci
»Čapka s rolničkami«, stejně jako většině delších básní. Báseň »Básník prosí za promi
nutí pro své četné nálady« patří k nejméně utěšeným ukázkám překladatelského umění,
které si neláme hlavu s malicherným slovíčkařením. Nádherný motiv, ukazující do
oblasti synesthesie, »the odorous twilight« - »soumrak vonný«, stojí v originále na
začátku i na konci básně, ale v překladu se ozve jen jednou a v zkomoleném závěru
chybí. Z Oisinovy milenky Niam se zde stal on, místo »královen, které tkaly třpytivýma
rukama prapory«, čteme zde o »stříbrném dívčím klínu« atd. Neznalost běžných kelt
ských realií prozrazuje v básni »Šelest větví« výraz »D anaů. . . děti«., Nejde tu o ně
jaké vergiliovské Danay, nýbrž o plemeno staroirských polobožských bytostí Danaanů.
(Totéž neporozumění je ostatně i v básni »Bílí ptáci«, kde se mluví o »danajském
nebi«.) Celá ta báseň »Šelest větví« je přetlumočena falešně počínajíc nadpisem. Nejde
totiž o Šelest, nýbrž o vadnutí. Místo »withering« četl snad překladatel v celé básni
omylem »whispering«. Refrén o větvích, které vadnou nikoli zimou, nýbrž hrůzou nad
sny, které jim básník vypravuje, pozbyl v překladu jakéhokoli smyslu. Jsou v Chudo
bově výboru básně, kterým nechybí mnoho k relativní dokonalosti, až na pointu. K těm
patří třeba taková »Ephemera«, kde se z konkretní situace dvou rozmlouvajících mi
lenců v překladu stává obecná fádní poučka, která nemá opory v originále. Before us
lies eternity; our souls / Are love, and a continual farewell - v Chudobově překladu zní
takto: »Je před námi věčnost - srdce lidí všech ( ! ) / jsou složena z lásky a z nového
vždy loučení«.
K chvále Chudobově by mohlo býti řečeno, že si z Yeatse nevybral vesměs lehké
kusy, a kde ztroskotává, že by na jeho místě ztroskotal i jiný. Je jisté, že se nám při
snaze o zachování původního rozměru do překladu leckdy nevejde značná část toho,
co je vlastně pro originál podstatné. To si uvědomujeme na př. u básně »Zena, o níž
pěl Homér«, kde pohřešujeme charakteristická složená epitheta typu »stříbrolesklý«,
která se místy u Yeatse vracejí jakoby ohlasem na barokní nádheru a přeplněnost pozdní
ho období staroirské lyriky. Taková přeložená báseň »Šelest (vlastně: Nářek) ostřice«
je pouhý hrubý obsah originálu. Na záhadném obratu v druhém verši »voda v ne
štěstí« (místo doslovného: pusté nebo teskné jezero) změříme zde také, kam až pře
kladatele zavádí otročení rýmu. V rýmech neprojevuje zdaleka takovou vynalézavost
jako v násilném upravování textu. Velmi často se obětuje rýmu (a to zcela planému
rýmu) jemnost myšlenky nebo odstín nálady. Názorně je to vidět v závěrečných verších
básně: »Básník myslí na svou minulou s lá v u ...« V originále zní povzdech básníka,
který ví, že se mu nedostane milované ženy, takto: O beast of the wilderness, bird of
the air, / Must I endure your amorous cries? - doslovně přeloženo: »Ach, dravce pustí-
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ny, povětrný ptáku, nač mám ještě snášet tvé milostné skřeky?« Chudoba překládá:
»Výzvy ptačích hlasů je slyšet zas. Mám snášet je? Kdo poručí?« Ze srovnání je snad
dosti patrno, jak se akcent resignovaného zoufalství v těchto verších Chudobovi přesu
nul v jakýsi zpupný vzdor, vrcholící řečnickou otázkou: Kdo poroučí?, po němž není
v originále ani stopy. A všechno jen kvůli mizernému rýmu: náručí - poručí.
Podrobný rozbor stylistický (který by se arci neobešel bez pilného zřetele filolo
gického) by teprve prokázal, že Chudobův pokus o přebásnění Yeatsovy lyriky uvázl
v polotvaru, který nám nemůže dát náležitou představu o lyrickém díle nej většího irské
ho básníka.
Aloys Skoumal

P o z n á m k a o v ý s t a v á c h na v e n k o v ě
Výstavy, jež jsou pořádány nyní také na venkově a v nichž se představuje náš ma
lířský průměr, vedou k úvahám, v nichž se vyslovují úsudky o obecné povaze české vý
tvarné práce.
Sejde-Ii se mnoho malířů najednou, je přirozené, že přestáváme vidět jednotlivce a po
čneme se ptát po společných rysech všech vystavovaných. Tato příležitost svádí k zvě
davosti, kterou posiluje doba svým zájmem o poznání povahopisného úsilí výtvarníků
ve smyslu nadosobním; a tak se nám ztrácí osobní zajímavost a na její místo se dostává
zvídavost po obecnějších rysech národnosti a rasy.
Časovost těchto otázek je přímo palčivá. Nelze se proto diviti, když úvahy o hro
madných výstavách vyznívají filosoficky a metafysicky, navazujíce přímo nebo nepřímo
na problém naší výtvarnosti. A jak lze pozorovat, polemickým středem této problematiky,
ať už metafysické nebo výtvarné, se stal impresionismus, různé jeho vyjadřování, a pře
devším rozhovory o vytváření života, jak jej žijeme a máme žít.
Je třeba si ujasniti, že tyto sporné věci nepociťujeme pouze jako problém výtvarný.
Zdá se, že se rozšiřují jako vzdušina nade vším naším životem a my se proti nim sta
víme po způsobu hořkých nespokojenců a varovatelů, vypočítávajíce, co všecko se nám
na nich nelíbí a čím jsou nám trpké. Povyšujeme je jaksi na problematiku své hromadnosti a jejích typických nebo nejasných i zatajovaných znaků, daných naší obecnou si
tuací duchovní; z toho vyplývá dále, že usilujeme nejen tyto znaky poznat, ale také,
jestliže naznačují vlastnosti, jimiž se zmenšují naše schopnosti i možnosti tvůrčí, změnit
se dokonale ve své povahové podstatě.
Lze-li tak říci, v tomto poznatku se obráží důsledek varu ve společenské osnově,
jehož nezůstává ušetřen umělec, třebaže nemůže z něho výtvarně vycházet. A přece sou
díme nyní umělce, jimž kult individuality a svobody pohmoždil jejich výtvarnost anebo
na úkor výtvarnosti dal vyniknout subjektivním vlastnostem, které utlumovaly jeho
schopnosti a sílu jistoty vytvářecí, nebo vedly k přehánění a především k smyslovému
opojování, jež vnášelo do umělecké povahy sice efektní vírnost, ale také planost a po
vrchnost.
Tedy na výstavách, jež nyní vídáme a v nichž ve výboru se seznamujeme se svými
nej početnějšími typy malířskými, můžeme se přesvědčovat o přednostech a vadách po
kolení, jemuž bylo žíti v údobí individualistického vrcholení. Mnohde už byly o tom
vysloveny soudy, jež překvapovaly upřímností a odvážným zahleděním do malířského
poslání, určovaného soudobým prouděním tak mocně, že se malíř a umělec vůbec v něm
ztrácí, jsa duchovně i výtvarně nejistý a jakoby stále na ústupu a schoulen před ener
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giemi, jež nemůže sám měnit, ale o nichž tuší, že proniknou i k němu a jím k mož
nostem nových jistot.
Jsou to v podstatě možnosti nového slohu. Starý sloh, jehož údobí se uzavírá, je
dán slávou dotvořovaného individualismu, který presto, že nám připadá nyní nejednotný,
protože ještě čerstvě vidíme všechny různosti výtvarné methody, je spojen svými osob
nostmi a jejich výtvarným bojem v jednotný duchovní přízvuk; pokud jde o nás, je
tato jednotnost dílem pokolení, jak říkáme, vycházejícího z lidu, ale majícího také vlast
nosti té lidovosti, je jíž energie a usilování pokládáme za neslohové. Avšak paradox o neslohovém slohu, jak se nám jeví pravě nyní, kdy jako by před námi, ale i s námi polemisovala vůle a milost, v přích o řád nás nemůže mýlit, i když si jasně neodpovíme na
otázku, v čem tato neslohovost je slohová a v Čem opravdu neslohová. Zatím však, za
myslíme-li se pozorněji nad věcí, může se nám objevit, že si údobí individualistické
zrovna horlivě nevybojovávalo sloh, ale spíše svými tvůrčími osobnostmi se zaměstnávalo
usilovné myšlenkou tvaru. Upozorňoval na to Často třeba Salda, jemuž mnohé z naší
lidovosti, a řekneme, mravního temperamentu, jejž dědili i umělci, připadalo přímo
jako podvědomá výzva k touze po tvaru. Avšak byl to také Šalda, který upozorňoval,
ze slabsi talenty trpivají lhostejností k němu a nedovedou ve svém díle učinit takový
pořádek, jaký by k tvaru vedl. Nebyl spokojen s povahami libujícími si v pohodlí a upa
dajícími do ledabylosti, o níž nyní Častěji slýcháme, když se mluví o průměrném ma
lířství, jako o znaku ochuraveni vule a vůbec dusevnosti opouštěné a nenapojováné silou
zápasivé a nepohodlné víry. Tedy kritikovy výtky jsou namířeny na mravní temperament,
který upadá do lhostejnosti a ledabylosti, aniž si vybojovává cestu k tvaru; jeho sloh
ci vlastně neslohovost je pak dána jeho mravním záporem, ve kterém předstírá svou
nadanost a vyjadřuje ji sklonem k citovým divokostem.
Kritika správně podotkla, že tyto talenty se vyskýtají zvláště mezi krajináři. Pak
na první pohled poznáte, že jejich nutnost vytvářet není osudová, nýbrž závislá na
vnějšku. Takový malíř censuruje svou vlastní opravdovost jakoby z vypočítavosti, že
ústupky nitra se mu vyplatí společensky, konkretně řečeno, že bude příjemnější kupcům,
když se přizpůsobí t. zv. požadavkům obecenstva. Ale protože chce být přece jenom
zajímavý, zakryje své výtvarné i lidské nejistoty vnější nespoutaností, která by vzbudila
aspoň dojem originality. Obraz však k nám nemluví výtvarně přesvědčivě, takže si před
ním položíte otázku, proč byl malován? Mimo to máte dojem, že byl malován ve velkém
spěchu, jako by si krajinář zvolil námět před odjezdem vlaku a honem zachytil, co se
zachytit dalo. Potom v té nespoutanosti čtete cosi kvílivě pichlavého, trnoucí po
plach a strach, co bude, jestli malíř zmešká vlak a bude musit obraz doopravdy do
končit? Přesto usuzujete, že spěch má příčinu, o které malíř nechce mluvit; ale toto
zatajeni mu nepřidává dramatičnosti; hádáte, že je to z příčin výdělečných. Vůbec na
výstavách se zdůrazňuje motiv hospodářského úspěchu a připadá vám, že slabší ta
lenty mu dávají přednost před motivy jinými, i ryze výtvarnými. Avšak na omluvu mů
žete říci, že to vyplývá z obecných mravů doby a že umělec, jestliže chce žít, se nyní
bez těchto zájmů nemůže obejít.
Jinak se často opakují obrazy chtěné i nechtěné trpnosti a mírnosti s přídechem
líbivé lyričnosti. Tu krajinář nebo malíř zátiší nepěstuje citovou divokost a mění se
v bytost citové skromnou a zajíknutou, která nechce vůbec experimentovat a chce pro
gramově zůstat nevýraznou. Je to typ malířů neprůbojných a nevynalézavých, kteří věří
ve staré náměty, ustálené a přijaté obecenstvem málem jako věcné krajinné symboly.
I tyto obrazy působí dojmem, že nebyly malovány z nutnosti niterné, nýbrž z uvážení,
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jak by bylo možno vydělat peníze. Přesto namalují tito mírní malíři občas dobrý obraz:
umějí si zameditovat nad krajinou a pak v jejich barevnosti se objevuje náhle duchovni
princip; malíř se oddává myšlence a úsilí, jak dobýt tajemství viděné krajiny, a tato
myšlenka ho činí rázem dramatickým jímatelem reality a jejího úžasu. A hned i tvárně
se žlépŠí také jeho malířský rukopis, neboť počal vytvářet řeč, někdy i hudbu svého
cítění z viděné hmoty, kterou mu je krajina, život a vesmír.
Poměrně málo na výstavách vídáme podobizny a sochy. Zvláště na venkově se ne
podává širší pohled na naše sochařství a na naši podobiznu. Ač nelze usuzovat, že by
chom byli jen rozenými krajinářskými lyriky, přece už jsou vyslovovány úsudky, jako
by pěstování podobizny a sochařství se nám méně zamlouvalo, a činí se z toho i vývody
o našem tvůrčím typu. Ačkoliv by bylo nesprávné vidět v našem umělci povahu ne
schopnou díla strůjného a náchylnou k citové i myšlenkové rozvrácenosti, přece jen mů
žeme připustit určitý vliv společenské soustavy, již pociťujeme a s jejímiž důsledky se
musíme setkávat i v dílech těch, kteří nejsou tak silní, aby netrpěli přímo nebo ne
přímo konvencemi společenskými.
Zajisté bychom rádi viděli ve svém umělci heroa, který bojuje pro sebe i pro nás
o charakter časově nutný; avšak pociťujeme, že umělec je přese všecko lidský, a že z něho
nemůžeme učinit umělou postavu, která by navlas splňovala naše touhy po slohu, po
charakteru, po slávě. A je-li mezi námi takový charakter, dovíme se to, až nám o sobě
podá důkaz svým dílem. Díváme-li se po výstavách na malíře a sochaře, měříme je ne
jen podle toho, co nám říká jejich dílo, ale také, jakou nutnost pociťujeme v přítom
nosti a co vzýváme, jaký bychom chtěli poznat charakter pro svou jistotu a naději, nerozvrácené nevírou a připravující smytí vin.
Jsme ovšem nešťastni, když vidíme, jak mnoho se opakují chyby a že se je nesna
žíme vymycovat výchovou a úsilím, touhou a nadějí. Není nám lhostejno, když objevu
jeme mezi sebou typy, které by z chybování dokonce učinily soustavu. Žijeme-li na pře
lomu společenských osnov, pak toužíme po typech, v nichž bychom viděli už ctnosti
svého zítřku. Tu malíř je nyní sám sobě látkou, které musí dát tvar a již musí vy
tvářet, chce-li svým očištěním měnit svou tvůrčí mohoucnost. O to ale jeho pocit pří
tomnosti je jen dramatičtější a palčivější.
Václav Kameník

H o s t i n s k é h o S m e t a n a po č t y ř i c e t i l e t e c h
Nakladatelství Laichterovo vydalo po druhé známý soubor úvah a vzpomínek, jež
Otakar Hostinský před více než Čtyřiceti lety shrnul v objemnou knihu, nazvanou (ne
dosti přesně) »Bedřich Smetana a jeho boj o moderní českou hudbu«. Je zajímavo, že
kniha tato byla po prvé vydána právě v roce Dvořákových šedesátin (1901) a že její
druhé vydání spadá rovněž do doby Dvořákových oslav (sté výročí jeho narození). Ať
tato shoda je záměrná, či toliko nahodilá, vždy nám velmi vhodně připomíná, že stu
dium Dvořákova díla má býti doplňováno studiem uměleckého odkazu Smetanova
a ovšem - což zvláště by si měli uvědomit naši specialisté smetanovští - i naopak.
Prvé vydání knihy Otakara Hostinského bylo uvítáno v české veřejnosti s velkým
zájmem. Nebylo ostatně divu. Vždyť tou dobou (kol roku 1900) neměli jsme ještě
mnoho vědeckých prací o díle Smetanově. Byl tu toliko soupis jeho skladeb od Karla
Teigeho, Částečné vydání Smetanovy korespondence (rovněž od K. Teígeho), několik
studií životopisných z pera A. Hniličky a různá díla vzpomínková nebo jen kratší články.
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Objemný spis Otakara Hostinského přisel tedy jak na zavolanou. Zapůsobil také na
naši veřejnost jako dotud málokterý ze spisů úvahových a vzpomínkových. Svěží sloh
autorův, jeho nadšení pro ideu pokroku v umění hudebním, dovedné vyprávění vzpo
mínek, to vše si čtenáře podmaňovalo právě tak jako dnes. Tenkrát však působilo ještě
něco více. Hostinského pojetí Smetanova zjevu! Smetana jako bojovník za českou mo
dernu hudební, člověk veskrze pokrokový, vítěz nad zpátečníky! Mohlo být vábnější
koncepce pro tehdejší naši universitní mládež, vychovávanou v duchu levného pokroko
vého optimismu? Vždyť se všech stran téměř slyšeli: jděte jen stále vpřed, buďte stále
noví, moderní - a vše ostatní bude vám přidáno. A tu pojednou vystoupí Otakar
Hostinský a postaví jim před oči přímo pravzor takového snažení pokrokového, Bedřicha
Smetanu, jenž prý ruku v ruce s jejich učitelem bojoval proti vší malosti českého pro
středí, proti zpátečnictví, jenž se dává do služeb hudebního novoromantismu, směru
tenkrát nej modernějšího - a jedině proto vítězí.
Nebylo ani jinak možno: universitní mládež, ať již muzikální či nemuzikální, se
staví cele do služeb Otakara Hostinského, úsudky pochvalné i nejpochvalnější s této
strany jen prší, studie Hostinského se stává v těchto kruzích přímo bibli. Hostinský
řekl, pře je skončena. Kniha Hostinského je tu vyhlášena za dílo, tvořící novou epochu
v českém dějepise hudebním. Jak později ukáži - ne neprávem.
S nadšením universitní mládeže však nesouhlasili hudebníci, především ne ti starší.
T i totiž dobře pamatovali z vlastní zkušenosti pravý průběh bojů o českou hudbu mo
derní a znali i pravou účast Hostinského v nich i pravý jeho podíl na budování českého
kultu smetanovského. Znali dobře i všechny bývalé »odpůrce« Smetanovy, nedávno ze
mřelého Pivodu především, i Maýra, několik let již pochovaného, a věděli dobře, že
tito dva praktičtí hudebníci, třebas se na Čas octli v tábore protismetanovském, mají,
přes svá velká provinění, také přece jen velké zásluhy o Českou hudební kulturu. Vedeli
také, že oba svých Činů upřímně litovali, že se konec konců se Smetanou smířili, Maýr
ještě za svého života, Pivoda aspoň věncem, pietně položeným na hrob Smetanův. Proč
tedy Hostinský nyní znovu oživuje vzpomínky na to, co již před lety bylo dobojováno
a odpuštěno, proč až tehdy, kdy mrtvý Pivoda se již nemůže hájit? Prospěje toto vše
Smetanovi, a má vůbec Smetana potřebí takovýchto výkladu? Uznavali sice, ze historik
má právo i povinnost vylíciti tyto boje, má to vsak býti historik objektivní, nestranný.
A tu hudebníci již při prvém vydání knihy dobře postřehli, ze Hostinský skresluje mi
nulost v neprospěch svých někdejších odpůrců, že jim upírá i ty zásluhy, jež soudný
historik odepříti nesmí.
To byla jedna skupina závažných výtek. Byly tu vsak i výtky jiné, neméně důležité.
Žáci Hostinského, jsouce jím vychováni v jednostranném obdivu k theoriím novoromantickým, si ani nepovšimli, že jejich učitel nepohlíží na dílo Smetanovo jako na
jednolitý, svépravný celek, že dílo Smetanovo ve své knize příliš často napíná na Prokrustovo lože estetiky novoromantické, že Smetanu měří Wagnerem. Smetana jest Hostin
skému sice »největším mužem, jejž kdy v živote osobními styky poznal«, avšak nebyl
mu největŠím umělcem. V umění byl Smetana Hostinskému toliko predstupnem k Fi
bichovi. Ten prý teprve ve své »Nevěstě Messinské«, psané na libreto a podle návodu
Otakara Hostinského, dosáhl onoho cíle, ke kterému se Smetana blížil, ke kterému však
nedospěl. Hostinský totiž kreslil - v souhlase se svou koncepcí dějin české hudby Smetanu jako umělce, jenž ustrnul na polou cesty. Chtěl prý j íti za Wagnerem, avšak
nemohl. Svému ideálu, hudebnímu dramatu, se prý přiblížil toliko ve vážných zpěvo
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hrách, naprosto vsak ne ve zpěvohrách komických. Proto prý lze říci, že se »Libuší«
dostal výše než »Tajemstvím«. Takovéto výklady nemohly v kruzích českých hudebníků,
kde poměr k dílu Smetanovu byl velmi vřelý, dojiti obecného souhlasu. Hudebníci proto
knihu Otakara Hostinského přijímali s chladem, ač rázněji proti ní nevystupovali. Vě
děli dobře z vlastní umělecké praxe, kdo je Smetana a kdo je Fibich.
Diskuse o názory Hostinského se rozvinula později. Žáci Otakara Hostinského za
čali totiž výklady svého učitele doplňovati v ten smysl, že mezi jejich učitelem a Smetanou byla vždy ve všem shoda, že jediný Hostinský pochopil správně záměry Smetanovy,,
že on vlastně ukazoval svými theoretickými spisy Smetanovi správnou cestu a že Hostin*
ského ostré odmítnutí operní tvorby Dvořákovy se děje zcela v intencích Bedřicha
Smetany. Proti takovýmto omylům, jež obraz naší minulosti hudební již zcela skreslovaly, bylo nutno ohradit se již poněkud rázněji.
Úkol ten vzal na sebe profesor Karel Stecker, významný hudební theoretik a po
volaný znalec České hudby, ctitel Dvořákův i Smetanův. Dne 4. prosince 1910 proslovil
na slavnostním shromáždění České akademie přednášku, v níž pojednal o »Otakaru
Hostinském a o jeho významu ve tvorbě Bedřicha Smetany«. Stecker tu ukázal, že o ně
jakém vlivu Otakara Hostinského na Smetanu nemůže býti ani řeči. Již hudební rozhled
Otakara Hostinského byl daleko užší než Smetanův. Smetana si vážil - jak pěkně uka
zují jeho referáty o opeře - všech směrů zpěvoherních, ctil právě tak operu vlašskou
jako francouzskou buffu, ba dovedl se časem nadchnouti i pro jednotlivé krásy »velké
opery«. To vsak Hostinskému, jenž se dějinám zpěvohry učil především ve Wagnerové
studii »Oper und Drama«, bylo proti mysli. Hostinský brojil proti tomu, co Smetana
nejen chválil, nýbrž na čem budoval Často i svá umělecká díla. Stavěl se proti »opeře
číslové«, pronásledoval koloraturu, hrozil se recitativů či dokonce nakomponovaných
vložek prosaických. Požadoval od každého skladatele již a priori hudební drama cele
prokomponované, spjaté vnitřně příznačnými motivy a správně deklamované, což - v na
prostém nepochopení pravého záměru Wagnerova - nazýval slohem deklamatorním. Pro
toto doktrinářské stanovisko nebyl také Hostinský s mnohými díly Bedřicha Smetany
spokojen, ba lze přímo říci, že některé jeho kritické posudky nepůsobily Smetanovi
právě velkou radost. Tak v Daliboru« shledával Hostinský »dualismus jednotnému
dojmu nehrubě příznivý«, ve zpěvohrách komických opětné se mu nelíbily sbory a tance,
to prý vše jsou toliko »přídavky« obecenstvem vynucené, jež však porušují tak zv.
čistotu slohu.
A i na jinou vec upozornili správně naši hudebníci. Dobře postřehli, ze Smetana
v pojetí Otakara Hostinského »bojuje« toliko v nadpise knihy, nikoli však v knize samé.
Tam se potýká daleko více Otakar Hostinský se svými zemřelými odpůrci z tábora
protiwagnerovského, z nichž mnohý stál Smetanovu dílu mnohem blíže než estetisující
strana Hostinského.
Čtyři desítky let, jež přešly od prvního vydání Hostinského Smetany, neubraly knize
nic na svěžesti. Mistrný sloh i dovedné sestaveni látky působí i dnes jeste velmi pře
svědčivě. Lze proto říci, že se i tu bude historie poněkud opakovati, tím spise, ze dotud
nemáme spisu, jenž by události, Hostinským skreslované, líčil v pravém světle.
Avšak historik, jenž pečlivě porovná výklady Hostinského s pramenným materiálem,,
bude dnes na jeho dílo pohlížet zcela jinak. Připomene si především, že každé takové
vzpomínkové dílo je třeba brát do rukou velmi opatrně, že třeba je podrobiti kritické
revisi, odlišiti v něm, »co báseň a co pravda«. Takovému osudu neušla ani poetisující
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autobiografie Goethova, ani Wagnerův vlastní životopis, ani celá řada jiných vzpomínek
a pamětí. Proč tedy couvati před Hostinským?
Zde není ovsem místa na podrobný rozbor tak objemné knihy, přesto však lze
- prozatím aspoň namátkou - upozornit na některá fakta, jež věrohodnost historických
výpovědí značně oslabují. Hostinský jest svými žáky líčen jako důvěrný přítel Smetanův,
jeho umělecký rádce. I v knize vystupuje poněkud v obou těchto úlohách. Dovídáme
se tu sice velmi mnoho o tom, jak Hostinský soudil o Smetanovi, i jak se s ním časem
stýkal, avšak kniha nám celkem nic nepraví o tom, jak Smetana soudil o Otakaru Hos
tinském. Ba nevíme ani, kolik dopisů Smetana Hostinskému psal, a jaký byl jejich obsah.
Sbírka Teigova totiž obsahuje toliko jediný dopis Smetanův adresovaný Hostinskému.
Nabízí se otázka, proč Hostinský svolil, aby toliko jediný z dopisů byl v oné sbírce
publikován.
V
poměru Bedřicha Smetany jsou však i jiné, dotud nevyřešené otázky, k jejichž roz
luštění spis Hostinského valně nepřispívá. Je to způsobeno tím, že Hostinský se při psaní
vzpomínek spoléhal velmi Často toliko na paměť a ta, jak známo, dává na kladené
otázky často odpovědi, v nichž přání je otcem myšlenky. Tak Hostinský na příklad tvrdí,
že Smetanův zjev mu již od počátku učaroval, že již ve svém mládí se chtěl dáti cele
do služeb jeho díla. Zde zřejmě Hostinský přenáší své názory z doby pozdější do doby
svých kritických počátků. Vždyť sám doznává, že se Smetanou se dostal do kritické
půtky již při prvém setkání, kde Smetana jeho přílišné uctívání slohu novoromantického
byl nucen uvádět na pravou míru. A jak s tím souvisí ostrý útok, který podnikl Hos
tinský na Smetanu po svém návratu z Münchenu? Vytýkal mu, že v jeho repertoáru není
»jasně vytknutého, uvědomělého plánu«, že prý to jest »chaotická směsice«. A také prý
ve styku osobním chybí Smetanovi »bezohledná bojovnost, jíž jedině byl by si mohl
vydobýti vlivu«. A to bylo v době, kdy Smetanova původně pevná posice již počala být
otřásána neúspěchem »Dalibora«, kdy však přátelé ještě věrně setrvávali při Smetanovi.
Nehnal tu Hostinský ve své útočnosti přímo vodu na mlýny Smetanových odpůrců? je
vůbec možno, že by si Smetana, jak Hostinský tvrdí, těchto výtek nepovšiml, že by se
byl nezajímal, kdo jest oním pisatelem? - A přece se dovídáme, že Smetana prý na Hos
tinského do té míry zapomněl, že si jej dal znovu představiti. Vždyť tou dobou byl
Hostinský jedním z nej agilnějších hudebních žurnalistů, propagoval Wagnera a napadal
jak Pivodu - toho chtěl dokonce poučovati o nových methodách pěveckých - tak i Sme
tanu, jemuž chtěl předpisovati repertoár.
I jinde paměť nesloužila Hostinskému zcela spolehlivě. Tak prvé vydání Hostin
ského knihy uvádí četná data zcela mylně. V druhém vydání jsou sice některé z těchto
chyb poopraveny, avšak jiné tam ještě zůstaly. Tak na příklad Hostinský v prvém i ve
druhém vydání své knihy »otevírá« Prozatímní divadlo o celý měsíc dříve, než tomu
ve skutečnosti bylo. Řekne někdo: tisková chyba. Co vsak říci, že Hostinský ve studii
o Škroupovi, psané pro Osvětu (r. 1884), »otevírá« Prozatímní divadlo dokonce o celý
rok dříve, ba nechává tam hrát ještě za života Škroupova!
Jsou-li takto »přibližně« určována data základní, s jakou důvěrou lze potom hledět
na údaje jiné, historické a statistické, jimiž se to v knize jen hemží. V pochybnost lze
proto bráti Hostinského líčení kapelníka Maýra i jeho dirigentských výkonů. I tu sou
časné zprávy mluví řečí zcela jinou. Josefem Bartošem, jenž Hostinskému cele podléhá,
jest Maýr lícen jako krajní přívrženec směru vlašského. S tím vsak jest v podivném
rozporu Maýrova úcta k opeře německé, k Mozartovi a především Gluckovi. Vždyť
i Hostinský jest nucen doznati. že Glucka poznal již v Praze prostřednictvím Maýrovým.
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Řekl bych, že oba historikové zúžují význam Maýra jen na jeho poměr k Smetanovi
a připravují jej tak o jeho velké zásluhy, jež má o českou reprodukci operní.
Podobně se děje i Pivodovi. Hostinský líčí velmi obšírně a s glosami osobně zbar
venými Pivodův boj proti Smetanovi. Zapomene však vylíčit, co vše tomuto boji před
cházelo, proč právě mezi Smetanou a Pivodou došlo k neblahé roztržce, k potyčce tím
tragičtější, že v názorech na vývoj české opery si oba byli velmi blízcí. Historickým
faktem zůstává, že Pivoda byl odpůrcem Smetanovým toliko po krátkou dobu, po řadu
let však byl houževnatým odpůrcem Otakara Hostinského a nemálo přispěl k tomu, že
mladá generace, s výjimkou jediného Fibicha, se nedala strhnout tím směrem, který
Hostinský předpisoval. Proti tomu však Hostinský staví Smetanu stále sobě po bok,
jako prý stoupence theorií novoromantických. Tím vytváří si působivou antithesu, kde
na jedné straně stojí Wagner, Smetana a ovšem i Hostinský, na straně druhé však pouhý
Pivoda s Maýrem. Ve skutečnosti však rozložení sil v těchto sporech bylo zcela jiné,
byla tu i častá přeskupení. Především Smetanovo pojetí Wagnera bylo daleko střízlivější,
než nadšený obdiv Hostinského, a Smetanova praxe umělecká s estetickými požadavky
Hostinského neměla již téměř vůbec styčných bodů. Proto se také Hostinský od Smetany
v poslední fázi jeho vývoje poněkud odvrací. V jeho snaze po vytvoření poslední zpě
vohry, v níž by vládlo »celé technické umění zpěvu«, vidí již úpadek a snaží se proto
na Smetanovo místo nastoliti Fibicha s jeho »Nevěstou Messinskou«. Ke Smetanovi se
však vrací až za doby nových úspěchů Smetanových děl po výstavě wienské, v době,
kdy se jeho vedení vymyká již i Fibich. Tu historie má Hostinskému nahradit zklamání
přítomnosti, Hostinský počíná psáti vzpomínky.
Úhrnem lze tedy říci: Hostinský ve své knize o Smetanovi není historikem objek
tivním. Líčí tu spory, v nichž sám byl předním mluvčím a nepozoruje ani, že se stává
soudcem nad vlastní minulostí. Není sice soudcem k sobě samému vždy shovívavým,
nestaví sebe příliš do popředí, zato však ke svým bývalým odpůrcům jest velmi přísný.
Vybírá - především z díla Pivodová - ony citáty, jež svědčí v jeho neprospěch, často
je doprovází ne zcela správnými poznámkami, někde jim podkládá i jiný smysl. Nelze
se proto divit, že tomu, kdo si knihu jen zběžně přečte, zdá se Hostinský být vítězem
na celé čáře. Hostinského jednostranným vylíčením jsou značně skresleny události v na
šem hudebním světě let sedmdesátých a osmdesátých. Lze pochopit, že Hostinský pod
léhal subjektivním měřítkům, ale právě proto musí historik jeho vývody kriticky vážit.
Tomu, kdo se blíže seznámí s tehdejší dobou, nezdá se, že Pivoda a Maýr zasluhují tak
ostrého odsouzení, jakého se jim dostává od Otakara Hostinského. Pivoda i Maýr vy
konali pro české operní umění velmi mnoho, ba lze říci, že ve svém oboru - Pivoda
jako výborný pěvecký pedagog, Maýr jako pohotový organisátor české opery - vykonali
jistě tolik, co Hostinský v české kritice hudební. Kdyby oni dva byli po způsobu Otakara
Hostinského »vzpomínali«, byl by dnes patrně o tehdejších bojích názor zcela jiný.
Vracím se k tomu, co řečeno na počátku. Hostinského spis byl v jeho škole dlouho
pokládán za dílo otevírající nové údobí v dějinách naší literatury smetanovské. S tímto
názorem lze souhlasiti. Jen bylo-li úvodem k období práce vždy správné? Studie smeta
novské se totiž u nás velmi slibně vyvíjely již před vydáním vzpomínkového spisu Hos
tinského a badatelé kráčeli po cestách velmi spolehlivých. Teige se obíral Smetanovými
skladbami a jeho korespondencí, Hnilička jeho životopisem. Teige však bohužel brzy
zemřel a Hnilička byl příliš vyčerpán svým povoláním, nemohl proto ve svých studiích
života Smetanova úspěšně dále pokračovati. Po vystoupení Hostinského vsak byl studiím
smetanovským dán u nás jiný ráz. Kdekdo nyní pokládal za svou povinnost obracet se

315

proti odpůrcům Smetanovým, shledávat nové důkazy jejich opovážlivosti, jejich »zpáteč
nictví«. Subjektivním vylíčením někdejších událostí, jež buď měly být vylíčeny osobou
nezaujatou, neb měly pro ten čas být pominuty vůbec, byl vnesen do našeho života
hudebního nový neklid, jenž se pak dlouho ještě vybíjel v osobních polemikách. T i, kdo
přejímali koncepci Hostinského, budovali svůj obraz Smetany na písčité půdě. Jaký div,
že stavba jejich nechtěla dlouho růsti, že se nakonec, když se stavbou přece jen bylo
počato, zřítila již v základech.
Hostinského knihou o Smetanovi počíná tedy nová epocha v dějinách našich smetanovských studií. K ončí se bohužel neslavně - nenapsanou monografií smetanovskou.
Chceme-li znáti Smetanu pravého, chceme-li dospěti k reálnému, osobními zájmy neskreslenému obrazu Bedřicha Smetany, je třeba odmyslit si brýle, jimiž na jeho dílo po
hlížel Otakar Hostinský a hlavně ony fábory, jimiž Smetanu opentlili žáci Hostinského.
Je třeba vzdáti se vší hagiografie a sepsati monografii ne oslavnou, ani ne monumen
tální, nýbrž pravdivou, líčící Smetanu v objektivně zaměřeném světle historickém. Smeta
nův zjev je tak velký, že mu nezaujaté studium a historická pravda neuškodí.

Jaroslav Albrecht

KNIHY A UMĚNÍ
N a okraj Pi lařova D o m u bez oken
S jistou hrdostí můžeme opětovně konstatovat, že naše mladá poesie představuje
spontánní a samostatný podíl na obecném duchovním směřování, jak se projevuje ve
filosofickém myšlení poslední doby, ve filosofii opravdu aktuální (t. j. té, jejím ž před
mětem jest prostá existence, bytí člověka). Poesie jest zde ovšem oproti theoretickému
myšlení filosofickém u jakousi tvořivou praksí (podobným, arciže po svém radikálním
filosofickým »praktikem« byl Ladislav Klím a) - v tom je i cosi příznačného pro naše
prostředí, v němž se vždy nedostávalo opravdu tvořivé filosofie, v němž zato právě
poesie, lyrika a náboženská životní prakse stávaly na stupnici duchovních hodnot na
místech nej vyšších.
Poesie tedy jako umělecký výraz filosofické, ba i náboženské prakse - tato skuteč
nost ospravedlňuje i kaceřovaný výrok, že mladému básníkovi nahrazuje poesie i veške
rý světový názor. Tom u, kdo se z vnitřní nutnosti rozhodl nasazením sebe celého (toto
»nasazení« je klíčkem vytvářené, budoucí osobnosti, osobnosti v hlubším, filosofickém,
náboženském smyslu) dorůsti a dozráti k vybojovanému osobnostnímu »světovému ná
zoru«, tomu je ona poesie a - mimo uměleckou oblast - ona filosofická prakse dočasné
opravdu vším, več může věřit, oč se může opírat, jedinou cestou, po níž můze jit (a on
chce, musí jít, puzen svým ustavičným neklidem, ba úzkostí) k stále hlubšímu a jaksi
světlejšímu chápání všeho života a bytí.
Thematika mladé poesie redukuje se posléze na otázky základní důsažnosti ontologické. Co je život, co jsem já, co je to »býti« vůbec, bytí Člověka a jeho ducha ve
vztahu k bytí absolutnímu, to je tresť otázek, jež si nutkavě klade mladý básník. Klade
je v plném smyslu sobě, a není to pouhý egocentrický subjektivismus otřelé ražby, nýbrž
prostá nutnost, filosoficky dnes již ozřejměná, tkvící v tom, že člověk v sobě samém,
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v svém nitru může nej hlouběji sestoupit směrem pravdy o čisté existenci nejen osobní,
své, ale o obnažené zde jaksi podstatě bytí vůbec.
Netřeba se tu hned vytasovat s domněnkou, že takováto poesie je jenom nějakou
zversovanou ontologií. Pokud tato poesie neopouští půdu konkrétní, bezprostřední zku
šenosti, pokud je bezprostředním uměleckým výrazem osobnostního, o sebe opravdu
bojujícího života - a jen taková poesie je poesií vskutku - její svědectví o hluboce Pravdi
vém a lidském existenciálním prožitku se nezpronevěřuje životu, nýbrž naopak, štědře
mu splácí, jsouc příkladem, výzvou

k osobnostnímu hrdinství v řádu náboženském

a mravním. Pokládal jsem za vhodné předeslati těchto několik slov úvodem k vlastnímu thematu těchto řádků. Jan Pilař v svém D om e bez oken (6. sv. Sbírky poesie Tvar, Jos. R.
V ilím ek v Praze, 1942 ) je básníkem, sahajícím v svém nitru, v hloubce sebe sama po
nezachytitelné duši - pravdě existence své, i slepě nahmatávajícím úděsně neskutečnou
tvář podstaty všeho, bytí absolutního. Je tímto básníkem nejplněji v I. oddíle, M ono
lozích, v nichž je těžiště a význam sbírky. Ostatní čísla, čítajíc v to i cyklus Milostné
dopisy, jsou více méně jen paralipomena k tomu, co vysloveno v M onolozích. Básně
tohoto oddílu jsou v celku svědectvími skutečně podstupovaného úsilí, jsou vykonanými
kroky na duchovní dráze Života. Máme pocit pevnosti, úpornosti odporu, který tu
básník přemáhal, vnikaje, postupuje vskutku hlouběji. Přemáhal jej důsledností své od
vahy, pocítit a slovem uchopit nej nepřístupnější (lze-li tak říci -) pocit svého vědomi,
nejhlubší stav jakéhosi bdělého vytržení, které se dohledu vědomí vymyká.
Východiskem je prožitek, vyslovený básní Proměna ( 23 ) : jakési zasvěcení ve vše
chnu hrůzu marnosti, již může člověk procítit, proboření se do temného podzemí existen
ce, v nic, »jak byla kdys, když nade vsím se vznášel Stvořitel ( 25 ). Toto východisko
má funkci katharse, prohlédnutí. Odtud je udán směr - dovnitř. Básnický projev je
autoportrét, monolog. Básník však nemůže víc než kroužit kolem pomyslného centra,
jádra, které je neuchopitelné, nepostižitelné. Sahá jen po stínu sebe sama, p o stínu,
který jest a přece není - nemá svébytné existence. Básník ví, že marně hledá, a přece se
pokouší znovu a znovu.
Sestupovat do nitra sebe sama, to znamená učinit se objektem před sebou samým,
t. j. rozdvojit se. I tuto zkušenost Pilař básnicky ztvárňuje svým » Bratrem , který mi jde

v patách « ( 27 ). Je to personifikovaný symbol nejvnitřnějšího svědomí, stejně jako sym
bolem je »dům bez oken«, dům nitra, nejen temnotné existenciální podzemí duše, ale
i místo zasutých a znovu odkrývaných pramenů paměti (D nes vrcholí se letopočet, kdos
pam éi klíčem otvírá, jako by zde se p o čla hra, v níž putujem e dozadu pro pohlazeni,
pro radu, v níz odem kly se staré škříně zrození v lůné mamitičiné, v níž crkot m léka
slyšet bylo a p řed očim a bílo, b í l o . . . 32).
D o této poesie se však mísí verše, v nichž je vyslovováno cosi předčasně progra
mového, postulovaného - snad jen za zamýšleným účinkem poetickým? N ic z toho,
co je jen theoreticky, na základě jisté konvence (i zde existují!) předjímáno a předpo
kládáno, ono »uzrání«, plnost života, porozumění, nemá dobrého oprávnění v poesii.
Pilař,

melodický

lyrik milostné něhy,

zjitřené

a zvroucnělé

tragickým

pocitem

úzkosti, nenaplnění, měl plnou příležitost projevit se v M ilostných dopisech. Škoda,
Že tato lyrika slibné možnosti utrpěla tím, že s jistou násilností byl do ní, jakožto
její »hlubší«, postulovaný smysl, dosazen nedosti zvládnutý, subjektivně theoretický a
symbolický živel. A ke všemu takové verse: »Vrátíš se? N e. Přec zůstaň jen, doku d
nám osud v lásce brání, než m oji hosté nepozvaní opustí dům, dům bez oken. Tvé

317

oči mají světlo vnést do Šera Času stále m ého, tvé oči, zřítelnice hvězd, prolom í steny za
zděného« ( 77 ) - zní jako znehodnocení toho, čeho bylo dobýváno v M onolozích.
Zbývá říci o Pilařovi několik závažných slov, která ostatně patří ne jen jemu
samotnému. Pilařovi je třeba většího soustředění nejen pokud se týká thematu, ale

i výrazu básně. Leccos je u něho nadbytečně rozmělněno, v jakési pohotovosti metafory
ornamentálně nastavováno. Pozorujeme u něho nesoudržnost, nepřehlednost, neucelenost
leckteré básně, jíž chybí organická výstavba. T o už je důsledek základní pochybenosti,
jež snad nebije do očí na první pohled, před níž však nelze dost varovati. U ž výše
bylo úmyslně zdůrazněno, že poesie, a zvlášť takového založení, jako je mladá poesie,
nesmí ztratit styk s půdou života, t. j. musí růst pokud možno z konkretní zkušenosti,
z bezprostředního prožitku, musí být bezprostředním svědectvím člověka, aby vyslovovala
člověka, vnitřní obsah jeho duchovního úsilí, nikoli mluvila o něm, o formalitách
toho úsilí. A

Pilař, třebaže zřejmě zobrazuje, konkretisuje svým zhusta symbolickým

básnickým výrazem, často Činí v podstatě to druhé. I M onology jsou leckde zasaženy
tou pochybenosti. Dobře poznáme z »Rozhovoru s mrtvým synáčkem«, že tato báseň
bezprostředně

a

naléhavě

vyrostla

z

konkretního,

hluboce

soustředěného

prožitku.

N aproti tomu na kolika místech Pilař - řeklo by se - poeticky theoretisuje! (A to
o sobě samém.) Staví se jaksi vné sebe a konstatuje se, charakterisuje se, form uluje se,
ba vykládá se. Recensent by si skoro prostě z mnohého verše mohl opsat básníkovu
charakteristiku ! »Až na dno nitra obnažen, učím se jinak milovati, milovat tebe , ne svůj

sen, který se v mlze ztratí.« ( 82 ). »Jsa stále vězně m sebe sama a spoután pouty přeludů,
nemohu dočkat svého rána, dohlédnout na dno osudů. A přece život znám, již znám,
to je má loď a přistání po bludné pouti zde či tam, a po přistání shledání.« (88.)
Je proradné tvořit poesii jen ze spekulace sebe náročnější!
Zmíněné nebezpečí pochybeného tvůrčího

postupu je ovšem poněkud dáno již

samotnou povahou této poesie. - Přes to je D ům bez oken významným mezníkem na
cestě básníkova vývoje. Jsou jím kladeny základy básnické osobnosti, jež odtud může

Jaroslav Červinka

růst.

O p oe s i i Jana R y b y
Jan Ryba, S Bohem , má krajino, Praha, Edice Jitra, 1940. - H lohový růženec, Praha,
Melantrich, 1942.
V e své metafysické víře, jež je myšlenkově zatím nedosti vyhraněna, dostává se
mladá poesie k poznávání prahů Absolutna a tím k bolestnému tíhnutí k věčnosti.
Jeví-li mladý Jan Ryba patrné náznaky k takové souvztažnosti již ve své první útlé
sbírce, je k tomu inspirován v druhé knížce, vyšlé vítězně ze soutěže melantrišské
»Poesie«, přímým osudovým zásahem. N a rozdíl od Bednáře (myslím citově mohutnou
knížku »V eliký mrtvý«) diktovala však sbírku »Hlohový růženec« smrt matčina. Jako
všechny citové projevy je i tento napsán téměř jedním dechem a byly to jistě jen krátké
Časové intervaly, které rozdělily knížku podle vzniku na tři části, tak jako tak tvořící
jednotu. T o je snad vedle všeobecného zkonkretnění pojmů hlavní rozdíl druhé knížky
od první,

která je naopak výsledkem

usilovného

form álního pokusnictví

a výběru

příspěvků z Jitra, kde Ryba pod ochranou pseudonymu dlouhá léta dominoval.

»S Bohem , má krajino« je sbohem podzimní krajině, dětským hrám a blahému
slunění se v klíně rodičovského domu. Okouzlen bělostnou oblohou a posledním pa
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prskem podzimního slunce, loučí se básník s časem pohádek a snů, s větrným smíchem
odcházejícího mládí. V básni »Nad ohněm« se pasivné odvrací od blaživé vzpomínky
na erotický poměr. Dovede umlčet asketicky svou touhu, v jejíž básnické metamorfose
odhaluje až na dřeň kořání silného ethického tónu a přiznává se k omylům chybných kro
ků a zapálených obětí. (»N a mísu obzoru jsem horká zrna klad: / včerejšky zmarněné...«
- »Domove«, str. 22.) Letmé skizzy a improvisace, kterým se občas nedostává plynulosti,,
zaměnil Ryba při svém uzrávání za pevnou formu sonetu, k prospěchu svému i k pro
spěchu zvolené formy.
Čtu-li nějaké básnické rekviem, mám vždy na mysli Hegelův výrok: »Werden ist
Sein und Nichtsein zugleich«. A myslím, že by toto vědomí mělo býti zákonem k růstu
každého básnického díla, neboť pojem dění je hybnou pákou emocí, ať už jsou klad
ného nebo negativního rázu. Zdůraznění »déjstvování« dosahuje Ryba zaměňováním
pojmů prostoru a času, což lze spatřit už v celkovém pojetí první sbírky. Času, úhlavnímu
nepříteli pokojné blaženosti a rušiteli samoty, vypovídá boj na nůž a jako samotář se
obklopuje pokornou isolovaností a věčným tajemstvím ducha přírody. Vzniká tak
regionální a ruralistická poesie v nej čistším smyslu. Škoda, že je básník příliš povrchní
v pozorování a hodnocení přírodních fenomenů, takže jeho »Erdgeist«, »časoprostor«
i »prostoročas« mu leckde netančí podle not, nýbrž skáče v bezhlavé disharmonii a
porušuje tak čistotu krásy. Jinak bych zde dal za pravdu tvrzení Heleny Helmingové,
že »krása roste jen v prostoru, který jest širý a chráněn úctou a vzdáleností«. Chápu
však dobře Jana Rybu: je si plně vědom pocitu sounáležitosti k ostatní mladé generaci
a jako každý její příslušník poznává na vlastní kůži přelévání poesie času v poesii
existenčního problému. Odtud jeho otázky, na př. ona v básni »Večer« (»Hlohový
růženec«, str. 31), tápající v pasivitě, ale hloubající a hledající: »Je v denním jsoucnu
mém snad palčivější význam než přihlížení tmám v trpnosti neustálé?« Touha je Rybovi
předmětem ustavičné proměny, tu v hlínu (v básni »Hrnčíř« v první knížce), tady opět
třeba v jabloň. I v »Hlohovém růženci« zraňuje ho bolest z odříkání a rozloučení.
Sahá-li po radostném okamžiku, patří již předem na následky, černající se marnivostí
a vyprchalými úsměvy. Proto se raději pocitu rozkoše předem zbavuje, odříká se ho,
umrtvuje svou přecitlivělou touhu, kterou málem pokládá za smrtelný hrich. »V zdy
uviděl jsem jen tmy jícen bezedný, / kdykoli na perlu jsem ostýchavě sáh. / Zbavuji
se té dnes, má vratká radosti. / S tebou jít podzim em je smrtelně jsi hřích.« (»Hra«,

str. 39.) Sen se zdá básníkovi bez barev a bez pestrosti, je pro něho rumištěm hrůz,
Hle, jak se tu básníkova závratná touha prozávratí, něčím neurčitým,
měňuje do mrskacských variantů: »K lid nedala mi vsak sudička do vínku / a touha
zhořkla mi posměchem jako vždycky. / Vsednosti na pospas vydal jsem vzpomínku /
na tento jarní den. Avšak smích ironický / dnes nevyváži hlad, divný hlad po jabloni...
/ Kdybych byl dítětem , jisté bych plakal pro ni. (»Jabloň«, str. 21.)

Ve faëthonsky ražených verších básně »Jízda« prozrazuje Ryba některé ze svých
nedostatků. (»H le, jak náklad myšlenek se ztrácí; / balm ny slov pohlcuje noc...«)
Rybovi se totiž zalíbí z čista jasna jednotlivé slovo (nejčastěji substantivum), a to
porazí na hlavu každou vznosnost myšlenky; řekl bych, že básník se slovem zrovna
koketuje. A jak zatahá za vlasy taková pojmová zamotanina, jako: »když lesklost nástrojů
svítila fanfárami« (na str. 4 0 ) ! Autor slušně ovládá methodu ztráty myšlenkové nitě
a nový způsob zámlky, jsa v tom zřejmě vyučen Blatným a Pilařem. Tito dva básníci
domova Rybu vůbec v leccemž předcházejí a vlákno vlivu se táhne pres ne az k Seifer
tovi, jenž zůstane mladým provždy učitelem metodiky. Sevřený útvar sluší Janu Rybovi
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daleko lépe než volný verš nebo pointa se změněným rytmem a dobrý rým vyzní v jeho
básni liběji než sebe rafinovanější asonance. Stejně tak zarazí pozdě položený rým ve
znělce, i když je nám jinak autorovo vynalézání nových vzorců velmi milé.

Ivan Andrenik

Dělaná poesie
U sbírky, jako jest prvotina Aleny Vrbové, Řeka na cestách (vyd. Melantrich v Praze,
1942 ) může snad vydržet jen ten, kdo ji čte z kritické povinnosti. Četba této »poesie« je
totiž podobně nepříjemná, ba odpuzující, jako styk s člověkem okázale chytrým, tajemně
a nekontrolovatelně duchaplným, avšak i ješitným, člověkem, který se vyjadřuje se samo
libým gustem a především se - tváří.
T aké A . Vrbová se tváří. Je natolik inteligentní a zběhlá ve věcech poesie, že dovede
napsat formálně bezvadné, ba brilantní verše, v nichž virtuosně zahýří svou veršovnickou
důmyslností. A nejen to, ona dovede být i básnířkou tajemnou, hlubokomysinou, metafysickou. A le při vší její řemeslné dovednosti, při vší okázalosti její metafysické soustavy
je všecko, co napíše, mrtvě narozené: neboť chybí tu nezbytný předpoklad a první pod
mínka každé umělecké tvorby - pravda člověka, pravda života. T u, bohudíky, nepodařilo
se ještě žádné dovednosti a žádné chytrosti v umění zfalšovat ani nahradit.
N elze se tu pouštět do podrobnější analysy poesie A . Vrbové. Ostatně bylo by to
svízelné a zpola marné - jako úhoř hladká, kluzce unikavá je tato poesie; je jakýmsi fantasmagorickým bludištěm zneužitých slov a širokých, prázdných pojmů, v němž nelze se nikde
zachytit na lidsky charakterním pevném bodě. Lehkomyslná zvůle, velkorysá anarchie
estétských představ, jíž je na hony vzdáleno každé opravdové duchovní úsilí lidské osob
nosti.
Jen stručně tedy: porušenost, nepravost, nepravdu této poesie je dobře vidět už z po
divínské a v jistém smyslu nouzové autorčiny záliby v efektech básnické řeči. Či není
vším tím rafinovaným a duchaplným zvukomalebničením, které se vnucuje v každém
druhém verši, prozrazována vnitřní chudoba? Celá ta form ální a výrazová výzbroj, tak
štědře a okázale »poetická«, sedí abstraktnímu básnickému »obsahu« A . Vrbové asi jako
odstávající paruka.
V

»Řece na cestách« bylo by lze zjistit ohlasy z četby R. M . Rilka, adapto

vané pro básnířčin dívčí naturel. Ještě více však, domnívám se, vzala Vrbová z četby filo
sofa vitalismu, H . Bergsona. N eboť horuje pro jakýsi potencovaný prapřírodní élan vital neboť

takový

filosofický

význam nejspíše

přísluší

symbolu Řeky Pěnapěn - a její

vytržení, v podstatě vytržení expansivní, universalistické vitální touhy je v základě totožné
s intuitivním vciť ováním se v proud tvořivého času.
Z d e také, v abstraktní inspiraci, přejímané i z filosofického myšlení, leží kořen bludu
celé poesie A . Vrbové. Vrbová bezuzdně anuluje veškerý podstatný rozdíl mezi člověkem,
bytostí při nej menším alespoň sebe vědomou - a mezi neosobní přírodou, nevědomými
věcmi a přírodními fenomeny. Úplně se vyřazuje z křesťanského povědomí života a světa
a pěstuje si zdánlivě hlubší a »metafysičtější« náhražku v jakémsi pohanském panpsychismu Či panvitalismu. Popírá tak de facto lidskou osobnost, cenný statek křesťanství
a evropské duchovní kultury vůbec.
Veškerý přirozený řád je tu porušen, duchovní základy člověka zneváženy a opuštěny,
ale právě v tom bohapustém zmatku, v němž jediný smysl má snad neodpovědné estétství,
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libuje si Vrbová s podivuhodnou bezstarostností, tváříc se, jako by se hluboce nořila v pod
statu života a bytí a úpěla pod slastnou tíhou svého metafysického prohlédnutí.
Avšak, neváháme znovu říci, všechno je to falesne, á dobré cítíme, předem na efekt
vypočtené. Všecko je tady dokonale zaranžováno, do poetické působivosti vyhlazeno, ale
prázdno, dutě prázdno je za tím vším, neboť není tu člověka, který, by za slova ručil. Ta
velká slova (dálka, výška, zář, obloha, louky, hlína, pěna, voda, jimiž jsou verse prepechovány), ty originálně smyšlené obrazy, jinotaje, metafory, symboly - nejsou víc než
»flatus vocis«, ornamenty, za nimiž nezaslechnete nelíčený tep lidského srdce.
A. Vrbová umí dělat »vysokou« poesii. Pochybuji však, že dovede upřímně procítit a
básnicky vyjádřit třeba jen nejprostší lidský cit. Nedostává se jí toho, čeho právě básní
kovi je nejvýše třeba: pramene vody živé.
Jaroslav Červinka

Vlámské prosté motivy
Vlámský kněz Quido Gezelle založil svým dílem nevědomky básnickou školu a stal
se důležitým pokračovatelem lidových básnických tradic, aniž po celá desetiletí byl
našimi překladateli povšimnut. Až nyní Zdeněk Řezníček vybral několik jeho veršů,
přeložil je a vydal ve své edici Magnificat v Kroměříži (sv. 10., s dřevoryty Jiřího
Šindlera). V této úhledné knížce, nazvané prostě Verše, si teprve ujasňujeme, proč Josef
Florian si tohoto básníka tolik cenil. Gezelle je básník prostého slova a ještě prostšího
verše, Často lidově primitivního, při tom však jeho »inspirace se pohybuje od Země
k Nebi a od Nebe k Zemi, jako andělé na žebři Jakobově«. Všecko je moudrému knězi
velké a krásné, vzpomínka na maminku, švitoření vlaštovek, slavík a sýkorky anebo
stromy; všecko objímá láskyplně a vroucně, dívaje se na věci jako na bozi stvořeni.
Gezelle se podobá děcku s rozevřenýma očima, lapajícíma všecko překvapující, co na
chystal otec Bůh. Zajisté jsou to verše, které by mohly číst pro jejich průzračnost děti.
Jak je nám, Čechům, blízká třeba taková »Ukolébavka«! Prostota zasnoubená se vzne
šeností a svobodou prozpěvují tyto verše, o nichž Em. Cammaerts v připojené studii,
přeložené a po prvé otištěné Josefem Florianem v 1. sv. Nova et Vetera, říká, ze »ne
zakusily ani hořkosti vzpoury, ani uštknutí hříchu a hlodáni svědomí, protože se spo
kojily býti Čisté, odevzdané do vůle Boží, a tak triumfuji svým skrytým životem«.
Škoda jen, že výbor z jeho veršů není obsáhlejší, po pročteni studie Cammaertsovy po
něm opravdu toužíme.
František Listopad

Více zlého nebo více ži vota
V nakladatelství Vyšehrad vyšla románová prvotina »Více zlého« od Pavla Naumana,
zřejmě dobře připraveného pro zápolení na kolbišti mladé české prózy.
Základní devisou románu je tvrzení, že člověk udělá víc zlého, i když třebas ani ne
chce. Potomci flámských přistěhovalců Friessové se usídlí na úpatí Orlických hor, aby tu
pilnou a houževnatou prací posléze vybudovali veliký textilní podnik, přecházející z otce
na syna. Starý majitel Ludvík Friess přežije svého záhy zesnulého syna a připravuje dě
dictví tří továren, v Ústí, Chocni a Libchavách, ještě nedorostlému vnukovi. Ale konjunk
turální spirála klesá: v dospívajícím Františkovi se nejeví další vzestup úspěšného podni
kání a zdaru rodiny, nýbrž vývoj jde právě naopak zase dolů, překonav zářivou kulminaci
v osobě starého děda Ludvíka Friesse. Zásluhou příměsi matčiny krve - dědictví krve,
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zdá se, bude hrát značnou roli v psychologické motivaci nové prózy - se ukazuje mladý
František příliš slabý charakterově. K dyž svede Eleonoru, dceru cizoložné manželky plesni
vějícího notářského úředníčka, bezradně a zbaběle dívku opouští. I když Eleonora náhle
umírá na jinou nemoc, než přímým zaviněním mladého Friesse, přece jen starý Ludvík
analysuje problém vnukovy viny, odsuzuje a dospívá k odsouzení vnuka. S ním však od
dává se i sám úplné resignaci, protože se konec konců nelze vzpírat neúprosné spirále ži
vota. Chápe jakýmsi Šestým smyslem absurdnost a tragičnost všech pokusů, chtít pronik
nout životem nad život. Rozhodujícím faktem zůstává okolnost, že někdo je utvořen tak,
že mu nestačí jen chtít.
A n iž si to snad autor uvědomuje, vkládá bezděčně do svého díla kus schelerovské filo
sofie celého člověka s jeho emocionálním vnímáním, na jehož hodnoty lze klást jen mě
řítko sympatií a antipatií. Člověk a jeho život je mu základnou, z níž vychází, a je-li ná
hodou život zlem, tedy eo ipso i více zlého. Projevy snahového napětí, jež označují Fran
tiška za nositele chtění (i když chtění samo nestačí), odhalují tu »voluntas ut actus« jako
činitele prvořadého. Ludvík v sobě nakonec nalézá při své stařecké opuštěnosti (v druhém
dopise vnukovi) resignaci a smířlivou pokoru, pasivnost intensity téměř tolstojovské: ne
chce odpírat dalšímu zlu. Konečně, ať si dělá jeho vnuk sám, co umí, vždyť se lidské
povahy stejně tak jako tak různí, a kolik je životů, tolik cest. Ludvíkova snacha Žofie, jez
je Františkovi opičí matkou, jako by byla provanuta nejvíce ze všech postav románu du
chem secesse, doby jen letmo v knize zdůrazněné, protože se autor vědomě zříká dokumen
tárního koloritu. N ení tu ani stopy po historismu (mimo čistě věcný kronikárský úvod)
a dokonce i scenerie místní a přírodní je načrtnuta pouze náznakově, jen tak několika let
mými Čarami, a to ještě většinou k vůli záběrům osobních charakteristik.
D vo jí snaha Naum anova díla, působit psychologicky a při tom zachovat i ethickou
funkci, zpomaluje záměrně běh děje. Proto se zprvu zdá, že básnivost škodí autorovi
v toku jeho epiky, ale později vystupuje a ukazuje se v pravém světle, rozrůstá se vůčihledě do Šíře a do hloubky, až obepíná celou dějovou tkáň a zcela prostupuje do všech
jejích nervů. Jakási živočišnost a pudovost prozařuje v románě i bledou strohostí a přísnou
šedí. N apadají skrovné otázky: »Nová věcnost?« Fallada? N e, nic takového. N ebo »chuí
i vůně« doby? Také ne, neboť Naum an se vyhýbá, jak už jsem se zmínil, každému poku
šení tendence, ať už národnostní, sociální či náboženské. A celý rámec výstavby velkého
tkalcovského podniku je jen kulisou, kterou snadno prohlédneme při Ludvíkově skonu
mezi strojovými pákami, což je více méně nepodařené místo, zvláště uvážíme-li, že jde
o závěr románu. Ryzí jádro knihy se vyloupne z řešení problému mladých, z nutkavé po
vinnosti boje o sebe a o generaci, z usilovného studia palčivých nej aktuálnějších otázek,
čímž vším básník vystupuje nejen jako první daleko před zástupci ostatní české prózy, ale
předstihuje dokonce i současnou poesii.
Osobnost Ludvíka Friesse se nám jeví při své čistotě charakteru i života jako proto
typ řádného podnikatele-hledače nových cest a po úspěchu průbojnictví jako jasný vzor
rozmnožovatele. František proti tomu vyrůstá v novodobého kořistnického fabrikanta,
který si hledí více zákulisních machinací než poctivého rovnoměrného spojení mezi vý
robou a prodejem. D bá spíše o prázdný vnější efekt a společenský lesk, čehož dosahuje
především obratným užíváním přetvářky - této lži moderního života. A le opravdová láska
k povolání, víra v Boha i v sebe, čisté a přímé člověčenství, to jsou teprve vlastní hod
noty, které naplňují život, přemáhajíce zlo v něm. D alší části románové skladby ukážou
to snad určitěji. Zatím se autor om ezil více na to, co naznačil v titulu V íce zlého.
Naum anova kniha generačního boje (jde tu sice o děda a vnuka, ale František tu za
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stupuje vsím právem svého dávno mrtvého otce) chutná pravou epikou a vyplňuje mezeru,
jež byla patrna z volání po próze z meŠťácké střední vrstvy. Jsme právem zvědavi na další
části této široce založené kroniky rodiny

tkalcovských

podnikatelů. Historické školení

básníkovo a jeho přesnost v methodě dávají nám naději, že se mu podaří vytvořiti mo
hutnou fresku z duchovního i hospodářského života doby, která je právě za námi.

Ivan Andrenik

Románová prvotina
Bohumil Novák: Velké děti. (2. vydání. Melantrich, 1941.)
Novákova prozaická prvotina při druhém stejně jako při prvém vydání prošla téměř
bez povšimnutí. Kritika, která tak ráda objevuje talenty a hned je pasuje na tak zv.
naděje (i když jde někdy o případy zřejmě beznadějné), octla se tu v jakýchsi rozpacích.
Rozpacích ostatně pochopitelných, uvážíme-li, že jde o prózu v základě lyrickou, laděnou
do naivní baladické prostoty. V

době, kdy se Česká próza orientuje nejen ve svém

konvenčním průměru, ale i ve svých vrcholech k tak zvané »dějovosti« (Či spíše laciné
interesantnosti), ocitají se arci nečasové komorní skladby lyrické toho rázu, jako je kniha
Novákova, v nevýhodě. Příběh milostného mámení a ztroskotání sedláka Sluky a jeho
syna je tu vyprávěn třetí osobou, která vkládá do objektivního vyprávění subjektivně
účastnou notu dojatého přítele, který je spíše spoluhercem než pozorovatelem dramatu.
Celek tím získává jednotné ladění, třebas za cenu jakési monotonnosti. A le právě tato
důsledně dodržovaná monotonnost svědčí o značné uvědomělosti i kázni prozaika. N ovák
se brání svodům snadné efektnosti a líbivosti a zůstává úctyhodně svůj i tam, kde se
pohybuje na samém pomezí oblastí dávno objevených Alainem-Fournierem a Cepem.
Leccos bych si arci přál prokomponováno definitivněji, leccos v tomto románě nezní
zcela čistě, ale těch rušivých strusek - hojnějších v druhé Části - není tolik, aby zničily
dojem ryzího kovu, kterým je žíhána N ovákova próza. Nevládne-li dosud debutant plně
schopnostmi komposičními a charakterotvornými, je zato bohatě nadán citem pro básnický
jazyk. Jeho převážně orální styl se napájí a plyne přirozeně přímo z idiomatické mluvy.
Tato věc sama o sobě stojí za povšimnutí. Splývání literární češtiny s češtinou idioma
tickou není totiž v naší umělé próze tak časté, jak by se na pohled zdálo. Kmenový
původ nutívá naše autory opouštět rodný idiom dialetický (a ovšem také slang), a tvořit
jazyk znovu jaksi uměle, arci vždy na původním pozadí dialektickém, které si snad ani
neuvědomují, i když je v jejich díle stále přítomno asi tak, jako je v překladu přítomen
originál. N a rozdíl od tolika jiných autorů nemáme u N ováka nikdy dojem »překladu«.
Jeho věty plynou a rozvíjejí se s autentickou melodií živé řeči mluvené a připomínají
tím v současné České próze snad jen J. Š. Kubína nebo Jakuba Dem la. Z

postav

Novákova románu nejméně mě uspokojuje démonický běženec. Tento typ svůdce a
zloducha, který v literaturách mezi oběma velkými válkami vytlačil starší příbuzné typy
snad svou módní

malebností

(vzpomeňme

jen

dvojdílného

románu

Bernanosova a

bloyovského románu Daniel-Ropsova a z nedávné doby románového debutu Belgičana
Margermanse: La maladie dans la tour), působí u N ováka jako hotové klišé, nadto
klišé přehnané až do karikatury. N akupit na jednu postavu tolik negativních atributů
znamená odsoudit ji k neživotnosti. Žádný románový hrdina nemůže být zároveň Ahasverem, Donem Juanem a Zlým Dětřichem.

Aloys Skoumal
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Legenda kouzla zbavená
Začíná být zdánlivě právem starších herců a zkušených režisérů a divadelníků,
aby se rozepisovali bud o svém poměru k práci, nebo aby ohřáli či dovařili herecké
historky, či dokonce aby ztvárnili ve formě románu člověka, který mel blízko k divadlu.
Právo psát si dobyli umělci obvykle jenom úspěšným divadelnictvím, které má
ovsem blízko k psanému slovu, jež oni oživují. Obyčejně však se herci dívají na své
spisování jako na činnost, na kterou postačí levá ruka, jako na Činnost, která zaplňuje
čas, nevyplněný rolemi. A odtud pramení všecky nesnáze. Herec, který neumí psát a
píše, protože zrovna nemá role, je jistě případ tím kormutlivějŠí, čím jeho postavy
na jevišti jsou psychologicky pravdivější.
V e valné míře to všecko platí o »herecké legendě«, jak zní podtitul, o Vendelínu
Budilovi, herci, režisérovi, průkopníku činohry, a vposled i prvním řediteli plzeňského
divadla - (R udolf D eyl, M ilován a nenáviděn, v zimě 1941 vydal L. M azáč v Praze).
Boj každého umelce je tezký a trýznivý. A boj zůstává nedobojován, neboť pečeť
vítězství dá jenom čas. A stejně tezký boj jako kdokoliv jiný měl »milovaný a nená
viděný« Budil, tím spíš, že, máme-li věřit Rudolfu D eylovi, byl více nenáviděn než
milován. A le jak B udil trpí, jak bojuje, padá a vítězí, ty všecky jedině zajímavé věci
v této knize ustupují stranou spoustám sneseného historického materiálu, stovkám jmen
a podrobností, bez zmínky o uměleckém vnitřním vývoji, o zlomech, než se Budil
přiblížil své umelecke pravdě. N ení zde slova o tom, jak B udil pochopil svého slavného
krále Leara, není zde nic o vlastním tvoření, leda několik

omšelých frází. N a počátku

knihy (strana 70 ) B udil vidí kohosi hrát a je jím nadšen »v nedosti pevných názorech
na herectví«. A le

ještě dvě stě stran čteme do konce knihy, aniž zjistíme, zda Budil

zpevnil své nazírání na herectví, a jak! Celá kniha zůstává na povrchu, a jak se zdá,
její úkol má být vyčerpán náznakem vnějších osudů Budilových. O č dušezpytněji byl
přece jen popsán Debureau jako tvůrčí herec spisovatelem-nehercem. Proč neužil D eyl
vlastních zkušeností a prožitků?
I slohově je kniha nevyvážená a mdlá a trpí ztrnulým slovosledem.

František Listopad

Prostý život
W iechertova skladba téhož jména (Ernst W iechert: Prostý život, přeložila Jaro
slava Vobrubová-Koutecká, Kvasnicka a Hampl, Praha) je sympatická upřímným úsilím,
s nímž se snaží prokopat do hlubších pasem lidské osobnosti a odměřit rovnováhu mezi
světem vnitřním a vnějším, mezi myšlenkou a činem, mezi kontemplací a aktivismem.
Východiskem W iechertovým je doba po velké válce a mnohé pasáže se přimykají celým
ovzduším k poválečné době pochyb a nejistot (v. na př. str. 247 ). Korvetní kapitán
Tomáš z O rly hledá v rozkolísaném poválečném světě své místo, nový smysl svého ži
vota. Nevyrovnané manželství s malomocnou otrokyní života vede jeho kroky do klau
sury duchovní i přírodní. Příroda se stává nejen mocnou těsitelkou, nýbrž především
zvěstovatelkou metafysické životní jistoty a pravdy, vedoucí k jednoduchému, prostě
přímému pohledu na skutečnost. Vnitřní přerod Tomášův z rozvráceného problematika,
jemuž válka tolik vzala, by získal plastičtějším zpodobením jeho manželství. V přítom
né komposici představuje Tomášova zena pouhé východisko duchovní proměny mužovy,
východisko, předvedené in articulo mortis. V e scénách přírodních utkvělo cosi ze stifte-
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rovského kouzla v podání a samém pohledu. Stejně bezpečný je W iechert v charakte
ristice postav značně různorodých

(starý generál, sluha Bildermann, hrabe Natango-

Perncin). Osudy, jimiž autor dává svým postavám procházet, nejsou ovšem vždycky
v nutném souladu s podstatou té které individuality. O Tomášově ženě již bylo pozna
menáno, jakou funkci má v celku, osudy Tomášova syna Joachima nejsou vyneseny do
oblasti nejvyšší umělecké logiky, právě tak jako episodické vsuvky (Bergengriin). Vývoj
Tomášův od noční rozmluvy s farářem až k (sestersko) bratrskému pohledu na mla
distvou Mariannu von Platen, probíhá s mužnou opravdovostí, i když mu zůstává ode
přena plnost života nejvyššího, svoboda synů Božích. N ež i tak je W iechertův vývo
jový román, tak blízký německé literární tradici, kladným přínosem, neboť i o těchto
polohách života dovede pověděti mnoho slov závažných, intuitivné uhadujicích podstatu
věci, která neleží na rovině pouhého rozumu a má odvahu rici, ze »na Boha musí býti
v tomto světě vždycky čas« ( 248 ).

Karel Metys

Matem atik a jako věda, v i rt u o sita a s ym bo lika
Egmont Colerus: Od Pythagory k Hilbertovi. Dějiny matematiky pro všechny. Přeložil
Jan Rey. Vydala družstevní práce v Praze 1941.
Egmont Colerus je žák Spenglerův. Přiznává se k tomu na několika místech své knihy,
jež není dějinami matematiky, nýbrž popisem jejích nejvýznačnějších epoch a představi
telů. Pojímá matematiku jako vědu historickou, uznává »proměnlivost vědeckého ideálu
matematiků«, zdůrazňuje stanovení vnějšího cíle, »kulturního chtěni«, a uvazuje, »z kte
rých popudů a sil se matematika vyvíjí a jak rozličné mohou, ba musí být výsledky, podle
toho, stojí-li za bádáním estetická, magicky utvářející nebo faustovsky nutkavá vůle«
(str. 172).
Colerus stanoví dva typy tvůrčích lidí, ovládajících jak rozvoj vědy, tak rozvoj umění.
Formulace rozdílu mezi těmito dvěma polárními jevovými formami geniality je velmi
obtížná: postoj klasiky a romantiky, forma a obsah, statika a dynamika, bytí a vznikání,
harmonie a odpoutání se od formy, božský klid a titanský vzdor, duše euklidovská a faustovská. D ílo prvního typu je »vyhnáno až do nezranitelné úplnosti« a svou věčnosti se
odlučuje od svého tvůrce, druhý typ nese známku neukončeného, nesouvislého, chce po
znávat až do nejzazších hloubek. N aši současnou matematiku vytvořily oba typy tvůrců.
N a říši matematiky měly rozhodující v liv dvě nauky: eleatská a herakleitská. Ona,
hluboce zakořeněná v řecké filosofii jako výraz harmonického národa, se datuje od Parmenida k Aristotelovi, až nalézá svůj dokonalý výraz v ryze statické, jasné a nehybné ma
tematice Eukleidově. Je to theorie »logicky a světovým názorem podloženého vyloučení
všeho vznikajícího«. Pravým protikladem je nauka Herakleitova, theorie panta rei (vše
plyne), snižující bytí na stínový přechod mezi minulostí a budoucností. Touto naukou bylo
do geometrie včleněno nekonečno, dosud přístupné jen bohům. Cara se stává stopou po
hybu postupujícího bodu; aby toto kontinuum bylo spojité, musí se skladati z nesčet
ných bodů.
A konečně třetí protiklad, který měl podle autorova názoru vliv na vývoj matema
tiky, spočívá na rozdílu mezi pojm ovým a názorovým. Je to podle Kantovy formulace
protiklad mezi rozumem jakožto schopností diskursivní, rozkládající, dělící, a schopností
nazírací, skladebnou, spojující. Čára, plocha a těleso jsou souvislé bytnosti, které můžeme
uskutečniti jediné názorem; číslo a počet jsou výsledky činnosti rozumové, která vždy sahá
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k atomům, stavebním kamenům. Nejvíce matematických problémů je takových, v nichž
vystupuje najednou pojem i názor, i když »zdánlivá jalovost představ a prázdnota pojmů
jsou obzvlášť schopny k tomu, aby rozhýbaly matematické síly« (str. 102).
To jsou asi polární schémata, do nichž Colerus zařazuje náčrty jednotlivých předsta
vitelů královské vědy, jejichž genialita v sobě většinou nesla vždy jeden z protikladů
(Archimedes, Diofantos, Descartes, Gauss). N a tomto základě rozvíjí autor své pojednání
o matematice, nemaje na zřeteli jen přísnou vedu, nýbrž i obecnější kulturně historická
hlediska. A jsme presvedceni, ze Colerus má plné právo na titul »básníka kulturně histo
rických duchovedných synthés«, který si osobuje v úvodu svého díla; tím, že se obrací k Ši
rokému publiku, pomáhá tomu, aby se věda královská stala věcí obecnou a majetkem
všech, kdož umějí číst a myslet.
Bedřich Baumann

POZNÁMKY
Stálé zdrav í jako filosofie
Kdybychom si chtěli dovolit malou zlomyslnost, bylo by asi docela zábavné představiti si knihu s nadpisem »Příroda kritisuje člověka«, a dá se předpokládat, že by
to byl pořádný tlustospis, kdyby se ovšem dobrotivá příroda dala do jeho psaní. Na
stestí příroda nepíše knihy - co by asi mela práce s vyvracením všech omylů, nepravd,
polopravd a nesmyslů, které o ní lidé napíší - a na neštěstí píší knihy lidé, třeba tu,
jejímž autorem je Otakar Matoušek a jmenuje se »Člověk kritisuje přírodu « (u V.
Petra, Praha). Má to být jakýsi přehled vedení o přírodě, jak je vypracováno dnešními
vědami, s úmyslem, »do jaké míry příroda je a může býti Člověku vedoucím či korektivem, je-li sama spravedlivá a dokonalá«. Není naším úkolem a nejsme ani povoláni
sledovat, do jaké míry jsou správné poznatky, které autor uvádí z přírodních věd a
jejich dnešního stavu. V tom je, jak se zdá, dobře informován a všelicos zajímavého
se zde dovíme. Matoušek ovšem nezůstává u těchto přírodovědných výkladů, provádí
také závěry tak říkajíc filosofické, a tady je právě to, nad čím jsme se museli pozastavit.
Je to opravdu příšerně málo, co dovede tento rádobymyslitel vyčíst z onoho bohatství
poznatků, které podávají dnešní přírodní vědy a jeho závěry jsou jen dokladem, že
ten, kdo vychází z falešných předpokladů, dochází vždy k falešným závěrům, ať jsou
sebelepší a správnější materiální poznatky, jichž používá. Nestojí opravdu ani za to
uvádět četné zmatené myšlenky o základních věcech života, jak k nim dochází Matoušek.
Jsou to upovídané ubohosti, jak je přinese slina na jazyk a jak autora právě napadnou,
bez vnitřní souvislosti a zákonitosti. Všimněme si však přece některých na ukázku.
Takto se tedy rozpovídal autor o budoucí filosofii: »Jak bude vypadat tato filosofie?
Nebude neútěšná...., bude sportovně zdravá (! ), bude harmonisovat rozum a cit.«
A dále vrcholí autorovo uvažování ve větě: » Chci být zdravý a ž ít, a pak mám celou
filosofii světa křiši ť
á lově jasnou.« Pro tuto »křišťálově jasnou« pravdu potřeboval O.
Matoušek popsat 274 stránek své knihy a my, přejíce autorovi opravdu stálého zdraví
a opravdu dobré chuti k jídlu, odkládáme knížku, s kterou se nechceme už dále
zabývat, a přejeme jejímu pisateli, aby neměl nikdy špatné trávení, což by zajisté mohlo
vážně ohrozit jeho filosofický pohled na svět.
Rudolf Voříšek
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Doslov k Architektuře a pokroku
K nížka Architektura a pokrok, která vyšla loni ve sbírce Pro život, byla patrně
dosti čtena. V časopisu Architektura psal o ní arch. Semerád a arch. Štorch, Em il Edgar
vydal svou dlouhou repliku ze Stavitelských listů knižně, ba i Zprávy elektrických podniků
přinesly svůj odborný posudek. Stanovisko referentů bylo obojetné nebo vášnivě odmítavé,
a to jsou konečně dobrá znamení. Příti se, kdo má pravdu, je zhola zbytečné a nemá
ostatně smysl obraceti generaci tak neomylně přesvědčenou.
A le skutečnost, že architektura, která až doposud byla považována za moderní, zne
náhla odchází do kraje tesklivých snů svých vyznavačů, není ještě dobrým důvodem k na
dějím, že v stavebním umění nastane rychlý obrat bez průvodních rušivých zjevů. Musíme
být připraveni na reakční úder, který se již mnohde neblaze projevil.
Vzn iká nebezpečí liché ozdobnosti, bezduchého barokisování a povrchního roman
tismu. V zniká nebezpečí z tvarů nalepených bez příčiny na vysušenou kostru architektury
účelové. N ic není horšího než tato přetvářka, která má k pravdě a skutečnosti zrovna tak
daleko jako materialistický funkcionalismus.
Této sentimentální reakci nejde již o člověka takového, jaký je. Jde tu spíše o uplat
nění jakési soukromé náladovosti, touhy po okrášlení okolí, bez ohledu na to, je-li taková
ozdobnost přiměřená nebo ne. Je v tom kus onoho lyrického trampství, neodpovědného
povrchního vrtochu.
Stavba je příliš vážná věc, než abychom na ni mohli vylévat své city jako na pouťo
vém hrníčku.
A tak se zdá, že architektura správné míry, nebo obyčejného stavitelství stojí upro
střed dvou velikých výkyvů, v místě, jež kyvadlo nejrychleji míjí. T o však není vývoj
nevyhnutelný. Bude-li smysl pro skutečnost silnější než pseudoromantická nálada, může
být pro českou architekturu mnoho vykonáno. Proto je varování před výstřelky reakce tak
naléhavé.
Prozatím však je vidět, že vážný tón nabyl převahy.

Břetislav Storm

Tihle mistříci
N ěkteré nynější výstavy nahánějí strach, že nedaleko je budoucnost, kdy budeme
užitečnou soustavou koleček, strojem, od zrození určeným k jedinké výrobě. T o i myslet
se bude na povel.
Jak by nás neznepokojovaly takové předtuchy, když vidíme, jak jsou zakládány
zvláštní dílny na malování mysliveckých zátiší nebo podobizen starých dam, nebo baži
natých krajů nebo psů nebo divoženek nebo stejných žen robotnic. A

tak zkušení

občané nevědí už jen, v kterém obchodě je dobře si dát zhotovit líbivou beranici, kde
si objednat kabátec, který padne jako ulitý, ale i kde se v něm dát na závist sousedstvu
vypodobnit; nejen u kterého květináře opatřit tulipány na psací stůl, ale i u kterého
malíře je dát vymalovat.
Kde se vzali tihle mistříci, jimž je milejší ovládat malé panstvíčko, než zůstat
sluhou vesmírného? V ypín ají se z řemeslnického cechu, vym louvajíce se na tvořivou
rozkoš, kterou přece cítí i výrobce vařeček. Jejich obrazy - musíme totiž cenit obrazy
podle toho, zda vzbuzují choutky či dojetí - za mnoho nestojí, protože k vyvolání chuti
k jídlu nám dostačí pud, aniž potřebujeme vidět surově malované zátiší s rozříznutým
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melounem, cukřenkou a pruhovaným ubrusem. (Jindy totiž budívala zátiší kromě toho
hlavně úžas nad mistrností plodů ze sadu Hospodáře.)
Tato skaliska lidská, z nichž pramen živé vody nikdy nebude vyvěrat, jsou tak
nedbalá své cti, že, když je jim nesrozumitelná řeč přírody, mají raději tlumočníka,
který už si ji podle svého zonačil. Dorozum ívají se tak mezi sebou, jedni s druhými.
Stromy podle mistra ze Skalky, postavy žen podle oltářního obrazu a skladba podle
mistra Drsnohorského, jaká to podivínská směšnost!
Chybí jim tri hlavní ctnosti, které mají zdobit umělce:

statečnost, upřímnost a

poctivost. N a č by je vsak získávali, když oni malují jen pro zábavu, jako se pro
rozptýlení dívají z okna. Jiní si opět vym ýšlejí skládáním Čárek hříčky jako děti, které
si sestavují dřívka do obrazců, jenže méně náročně než oni, hloubající, jak lišácky
nesrozumitelně vyzrát na umírněné diváctvo.
T ím mudrlantstvím docházejí k určitému způsobu hledění na přírodu a tomu ji
celou nesmyslne podřizují, místo aby naopak jejich pohled byl ke všemu zvlášť vhodně
přizpůsobený a přiléhavý.
K é ž by jim byla dána alespoň část té občerstvující rosy, kterou měli oni svérázní
a vytrvale neohební malíři obrázků na skle, uvědomující si požehnanost své práce.
T o by ale museli také vymizet ti, pro něž má větší význam zmýlená v úběžnících a
nepovedený prst než naučení pohnutlivého obrázku, které je v něm skryto stejně jako

Gertruda G öpfertová

v pohádce.

Zp ívající mládí
Č. T om isš o-O. A. T ichý: Zpívající mládí. Praha, B. Rupp, 1942.
Sborník dětských písní určených většinou pro pořádání besídek školní mládeže, za
působí snad na první pohled dojmem, že autoři nedbali přirozeného naladění dětských
zpěváků. T ext písní je mnohdy nedětský a v notopise zaráží nejprve složitá harmonie,
nezvyklé akordy církevního rázu, melodie písní silně upomíná na obvyklý vzestup a sestup
kostelních zpěvu. A le hlubší poznaní dílka presvedcí, ze pod zdánlivě suchou řečí cír
kevních tónin i vážných textů je ukryto mnoho citu a upřímné lásky k dětské duši.
A tímto svým velkým bohatstvím citu pravděpodobně svou písničkou u dětí vyhrají.
N eboť kde je psáno, že by měly a chtěly naše děti zpívat jen o broučcích a motýlcích,
o květinách, o tom, jak koza bílá potkala kozu strakatou, jak kozel naučil neslušné husičky zdravit? A sotva si lze představit ryzejší chválu, než je chvála M atky Čisté a Krás
né dětskými ústy. A tak u těchto zajímavých, vroucích a hodnotných písní zůstává je
diná námitka: příliš meditativní a pro děti ne dost jasný text. Jinak, jak i má zkušenost
s chlapci ukázala, se písně Tichého dovedou vem luvit do dětských srdcí pevně a trvale.

V. M
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KRESTANSKE
UMĚNÍ
p rozív á v nové době
slavnou obnovu
Náboženství b ylo bohatým zdrojem inspirace pro
umění všech dob, křesťanství pak dalo um ělcům
popud i sílu k vytvo řen í děl, která patří k vrch ol
ným projevům umění. Vzpom eňm e jen jm en svě
tového i našeho um ění, jako jsou Giotto, Albrecht

Diirrery Leonardo da Vinci, Michelangelo, El
GrecOy Rubens, Škréta, Brandl, Brauny nověji
u nás pak Jenew ein . T i všichni v ytvo řili právě ve
službě um ění náboženskému vrcholná díla světo
vého umění vůbec. N en í tedy divu, že i um ění
soudobé se vrací k životodárným pram enům um ě-

A k a d e m ic k ý s o c h a ř V ran ťů ek L a h o d a : U K Ř I Ž O V Á N Í

leckého tvoření a čerpá z křesťanství nám ěty i sílu

Šířka 25 cm , výška 35 cm , v dvojím provedení, bílém

k dalšímu rozvoji.

a v barvě pálené hlíny. Cena K 260'-.

Nakladatelství Vyšehrad ve snaze zpřístupniti dobrá díla náboženského um ění širší veřejnosti, přistoupilo
k vydávání hodnotných prací čelných um ělců na náboženské nám ěty. N ejde tu o popularisaci náboženského
umění za cenu jeho zplanění výrob ou

odlitků připomínajících původn í díla pouhou vnější podobou.

Reprodukce jsou pořízeny za přímé účasti autora, aby odpovídaly jeho pojetí originálu, a jen v om ezeném
množství s autorem sjednaném, takže k a ž d o u l z e v u r č i t é m s m y s l u p o k l á d a t i z a o r i g i n á l .

Jako první práce toho druhu předkládá nakladatel. Vyšehrad svým přátelům plastiku

UKŘIŽOVÁNÍ asoškuBIČOVANÝ KRISTUS
akad. sochaře Františka Lahody. Díla tohoto výrazného mladého sochaře upoutala
na výstavách pozornost kritiky i obecenstva vším právem. Dobré technické školení
Lahodovi umožňuje, aby se bez obav o formové zvládnutí látky soustředil na vyjádření
myšlenkového a ideového obsahu umělec, díla. Dokladem zrání v tomto směru jsou
obě vydávaná díla. V plastice Ukřižování se umělec způsobem vyjádření - prostým a
soustředěným - blíží výmluvné kráse gotických skulptur nebo nejlepsích výtvorů lido
vého umění. Starý a oblíbený motiv křesťanských sochařů ožívá tu v nové, výrazné a
každému přístupné podobě. - Druhá plastika téhož umělce Bičovaný Kristus je taktéž
osobitým, vlastní výrazové mluvě autora odpovídajícím dílem. Citlivé ruce umělce po
dařilo se tu zachytit v hmotě pašijový námět umělecky zdařile a působivě, když zmu
čenou postavu Krista-člověka prozářil šťastně důstojností Boha, obětujícího se za svět.
Je to dílko plné života ve formě i obsahu.
Přátelé sochařského umění mohou tak obohatit své sbírky o dobré dílo křesťan. umění!

Akademický sochař František Lahoda: B IČ O V A N Ý K R IS T U S . Šířka 7 cm, výška 25 cm, v dvojím provedení
bílém a v barvě pálené hlíny, cena K 350 '”. - Akademický sochař Miroslav Šelbický: K R IS T U S PO D KŘÍŽEM
Délka 35 cm, výška 18 cm, šířka 15 cm, v barvě pálené hlíny, cena K 350 *-.

T o též platí i o třetí plastice, kterou je práce akademického sochaře Miroslava Šelbického ;

K R I S T U S

POD

KŘÍŽEM

V soustředěném semknutí tvarů, daných Kristovým tělem, křížem a tvrdou zemí, je tu
prostými a velmi výmluvnými obrysy znázorněna přemíra utrpení Bohočlověka: Kristus
je vysílen, tíha kříže na něho těžce dopadá, oči jsou vpadlé, lícní kosti vyvstalé, na rukou
je zřejmé napětí posledních zbývajících sil, šat klesá s ramen a odhaluje ztrýzněný krk,
vlasy jsou slepeny potem a prachem, ale z božského obličeje prosvítá odhodlání, vzchopit se a nésti kříž dále. Vše v tomto uměleckém výtvoru je prosté a jasné, jak v modelaci hmoty, tak v perspektivě. Ale přitom je to nadzemské ve svém výrazu i obrazu.
Promlouvá tu věřící umělec.
DALŠÍ KRÁSNOU OZDOBOU PO KO JE JSOU NAŠE

O B R A Z Y N A SKLE

jimiž nakladatelství Vyšehrad obnovuje dávno zapomenuté a přece tak půvabné malování
na skle, které naši předkové zejména na Moravě přivedli k dokonalosti, obdivované všemi
milovníky lidového umění. Proto zajisté s povděkem přijmou všichni přátelé dvě díla
A N T O N ÍN A S T R N A D E L A

SVATÝ V Á C LA V

A

P R A Ž S K É JE Z U L Á T K O

Obrazy mají rozměry 2 7 x 3 5 cm, jsou zarámovány v jednoduché liště a stojí každý
i s rámem 420 K. Vydali jsme od každého 100 číslovaných kusů, zhotovených za dozoru
autora žáky Uměleckoprůmyslov
školy v Praze.

Ozdobte i vy svůj příbytek hodnotným dílem křesťanského uměníy dokažte svůj
smysl pro vkus a porozumění pro obnovu náboženského života a umění v národe!
Plastiky a obrazy možno objednat prostřednictvím každého knihkupce nebo přímo
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