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Výtečnou pomůckou k poznání hodnoty mše svaté
a k plodné účasti na ní je knížka
P. Dr. Jana Ev. Urbana O. E M.

MŠE SVATÁ
oběť Kr i s t o v a a naše

Zkušený duchovní otec a mistr našeho náboženského písemnictví vede k prvnímu
zdroji křesťanského života prostým, logickým a výstižným poučením o ceně oběti Pána
Ježíše pro lidstvo i pro jednotlivého člověka, a k poučení řadí návod, kterak mši svatou
máme a můžeme spoluobětovat, aby měla v našem životě plnou hodnotu a nezůstala
naší vinou pro nás hluchým květem. Přirozeným závěrem je zařadění celé mše ke cti
Nejsvětější Trojice a potom zvláštní modlitby ke mši svaté, protkané jako zlatou nití
úryvky z Písma sv. a odpustkovými modlitbami.
Stran 56, kartonováno 10 K.
U všech knihkupců
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Zdeněk Vavřík
POPELEČNÍ STŘEDA ČILI BÁSNĚNÍ
Slova, slova, slova, milovaná slova,
Jak vás nenávidím a miluji znova,
Kam jste dala oči, milovaná slova,
Ze jste našla ve mně zalíbení, slova?
Ani hlásky vln se za mnou nezapění,
Ani prachu stín se za mnou nevznese,
Kam jste dala od, milovaná slova,
Ptám se denně znova, znova, slova, znova,
Řekněte mi, slova, slova básníkova,
Co mám s vámi dělat, rodná moje slova...?
Šumí déšť, ó slova, měně do olova
Po dni den. A v noci sivý pták se snáší,
Hledá, slova, slova, popel po rubáši,
Hledá slova, slova, uklove z nich hlásky,
Promění je v deště, deště do olova
Mění den, den po dni, znova, znova, znova...
Kam ten popel zmizel? Kam jej odvál vítr?
Tmí tmou do zrcadla, říkej slova, slova,
Vysvoboď z nich světlo, pohleď do zrcadla,
Spatříš na svém čele stopy od popela...!
...Ale v téže chvíli přiletí pták noci,
Tváře od popela, to je to, co hledá! Nehleď do zrcadla, pták tě rve, ó běda,
Běda, běda, běda, milovaná slova,
Kdyby přišel stokrát, milovaná slova,
Já vás budu říkat znova, znova, znova...!
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Větře, duj! A ptáci, temní ohniváci,
Rvěte, ptáci, rvěte popel po rubáši,
Přijďte zas a znova, chtějí-li to slova,
Já je vyslovuji, déšť se měkce snáší
N a ten hrob... Ach, na čí, slova medu sladší,
Slova rodné řeči, slova básníkova,
Kam jste dala oči, milovaná slova,
Ze jste přišla ke mně?... Tiše, tiše v dešti
Letí krutí ptáci... Ještě kříž!... Ó, drápy!
Drápy, slova, slova...!

Zdeněk Řezníček
JITŘNÍ SONÁTA
Perutě větrů první svity do trav svály,
stín v podkroví se mění v modrý prach,
jak cizinci jsme cestou noci putovali,
pojď, dítě, oslavíme jitro v modlitbách.
Bolest, jež v srdci ránu vyhloubila, mizí,
pod dechem stromoví okřívá duše tesknící,
se stolu úzkosti Pán temnou růži sklízí,
pojď, dítě, oslavíme písní život rašící.

V E ČE R N Í SONÁTA
Zlatý pel úsměvů soumraky vyssály,
kvapí noc šálivá v tisíci proměnách,
tajemné hlubiny bílý den spoutaly,
pojď, dítě, poklekni, usmiř se v modlitbách.

Alejí přízraků v neznámo kráčíme,
ošidnost ďáblova ustrájí léčky snům,
usneme na věky, před Pána vstoupíme,
odevzdej, dítě mé, duši svou Andělům.

PANE, Z K R O Ť ŽÁDO ST OČÍ MÝCH
Pane, zkroť žádost očí mých
a duši vyveď z temnot zevnitřních
do stanů slunečních.
Pane, ztlum bouře rozkoší
a napoj srdce touhou znavené
u světla pramene.
Pane, žhni dechem věčnosti
a oděj mysl v tíhách samoty
rouchem čistoty.

POSLEDNÍ O K N O HASNE
Podivný nepokoj
a tíseň nevýslovná
mé srdce svírá,
když skrytá okna
v městě zaplanou.
Zahradou hvězd
vzpomínka putuje
a v spleti cest
keř dětství hledá,
lávku ztracenou.

Tajemný lampář
bázní naplní
vždy duši zasněnou,
když okno poslední
se chvěje do noci
a čeká pokorně
polibek smrtící
z temnoty hluboké
do dálek proudící
s tichou ozvěnou.
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František Bíbus
PLÁŠŤ
Probudil se. Vzbudily ho zvony. Oči mel ještě zavřeny, ale zřetelně
slyšel posledních několik úderů tlumených dálkou. Zvoní, Václave Dostá
le, zvoní, měl bys vstávat, je Bílá sobota!
Až se podivil, jak jasně může člověk vnímat slovo za slovem, i když
jich nevyslovil... N a každém je dokonce onen zvláštní nádech, který mu
dává živý hlas. Vstávej, je Bílá sobota - jako by to říkal Václav Korda,
bratranec. Tak jak mluvil, dokud ještě chodil po meste, v lidských staro
stech, ve smrtelném těle...
Václav Dostál se pomalu obrací na bok a dívá se na obrázek na pro
tější stěně. Malá fotografie v řezaném rámku zažloutla už citelně po kra
jích, teď to teprve vidí, třebaže se nedívá po prvé. Oh, co se na něj na
díval! Víc ovšem teď, v těch posledních dnech. Ještě nechodili ani do
Školy - prý ve Čtyřech letech je tak fotografovali, dva malé husary, brat
rance, Václava Kordu a Václava Dostála, narozené napůl z jedné krve,
v jednom dni. Tak jako by byli dohromady dostali všechno tohle světlo
před očima, a každý jinde, aby se v nich v každém jinak ustavičně přel
daleký obzor a střecha nad hlavou... Zahnuté Šavličky, Čepice s kokardou,
i oba pláště stejné. Pláště! Žádného z obou odrostlých neminul potom
plášť nový, stejně je škrtil u krku. Rozdíl byl jen trochu v tom, jak se
z něho vysvlekli: Dostál s horečkami a dlouhým soužením z malarie tam
dole na jihu. Byl z toho ze všeho plášť třetí, z dobrého sukna, s lesklými
knoflíky, opatřením vcelku slušným. Jen ta malarie! Bylo jí tak dobře
u Člověka, že si po letech vzpomněla znova: najednou viděl, že mu nějak
ubývá palce u pravé ruky. »Tohle přece není jen tak!« Za čtrnáct dní už
věděl, že se levé nepovede jinak. A zanedlouho měl oba palce bez bříš
ka, odstávaly od dlaní úžasně dlouhé, tenké a protáhlé jako ostatní prsty.
Bylo v tom něco odporného, jak se měnil sám sobě před očima. Lékaři
si mnuli bradu a všichni v řadě dlouze mlčeli. Zatím zákeřný škůdce vyjedl
celou dlaň, přeskočil po obnažených kloubech na lokty, se svalu na sval,
s rukou na ramena. Pak chably nohy. Zase ne obě zároveň. Nakonec jazyk
začal topornět v ústech, aby husar nelitoval sám sebe, suché rty pomalu
zapomněly poslední ze slov, užašlé v němé hrůze, co bude dále, když už
Člověka ubývá tak, že se ztrácí, ztrácí...
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Kdyby aspoň ubývalo zároveň mozku! Proč se však to hladové nic,
stravující svaly, neobrátilo drive k obtížnému obsahu lebky! Proč má
Člověk při všem tom jasně vidět, proč se má den ze dne dívat na svůj
zánik! Takhle přece nevadne ani strom, kus dřeva s podrytými kořeny!
Chtěl si znova přivolat Kordu, poslouchat ho dál, trochu se potěšit.
Ale nedařilo se mu to už, dostal se ve chvilce hodně daleko za procitnuti.
Teď už je zase všude tam, kde byl všechny poslední dny. A ke všemu
má ještě slyšet ženské z kuchyně! Proč si alespoň nezavrou dveře! Nepo
chybně zůstaly opět nedovřeny...
Jsou pootevřeny, ano, teď se Václavovi pomalu vracejí do paměti
tiché kroky, teď teprve slyší, že tu byl někdo ve světnici, před malou
chvilkou. Nejspíše hned potom procitl. Asi tak. V hlavě se ještě teď ozývá
vrznutí skříně, známý, nesnesitelný skřípot, který musí i hluboký spánek
zahnat na hony. Bylo to jistě před chvilkou - vždyť to slyší ještě teď, teď,
když už se probudil.
Kdo ví, o Čem si mají ženské pořád co povídat! Což je opravdu těžké
mlčet aspoň tak dlouho, aby mohl dospat nemocný?
»Proč to nechávat molům?« To je žena, Anna. Opravdu, už dávno
nemá hlas. Inu, na všem je Časem poznat víc trampot než dobrého snížil se jí, zploštěl »Je to ještě staré sukno, něco vydrží...,« to se ozývá Alžběta, tchyně,
»než by ale do něho dorostli Karel nebo Frantík! Myslím, že to rozpářeme - kluci budou mít zas jednou pořádné kalhoty -«
Anna mlčí.
»Ty knoflíky musejí přijít tak jako tak pryč,« to zase Alžběta.
Václav poznenáhlu procítá. Ženské hovoří a hovoří, porad o jednom.
Knoflíky, skříň, dobré sukno, skříň... Co to má být? Sukno?
Pomalu se sešoupl s postele, natáhl se k lesklemu kusu nábytku s dveř
mi, které nesnesitelně skřípou, neotvírají-li se s největší opatrností - tak!
Mohl si to myslet! Jeho plášť je pryč! Jeho plášť...!
Hrklo v něm, až se zapotácel. Je tedy opravdu zle, už vlastní žena
nevěří... opravdu tedy konec!
Sedí na pelesti. V rozšklebených Čelistech ho tiskne nové poznání.
Ach, nikoli nové! Jen si stouplo těsněji k němu. Tak blízko před něj, že
už nic není vidět před ním... Teď si už mluvte, jak se vám chce, můžete
třeba zotvírat okna a křičet do celého světa, neostýchejte se svého hlasu!
Ne, ne, neomezujte se nijak, není toho třeba! Pohřbívaly jste mě, hrnuly
jste na mne hlínu - první hrsti budete přece smět hodit vy! Uz jste mne
pochovaly! A já jenom spal...
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Václav se zvrátil znova na postel, bylo mu najednou nějak slabo po
celém těle. N a jazyku vyrazila hořkost, zachutnal něčím skrz naskrz
žluklým.
Nevěděl, jak dlouho ležel v tupé malátnosti. Když opět otevřel oči,
připadalo mu, že má nejhorší za sebou, že se už vyrovnal skoro zúplna
s tím, co muselo přijít - a co se jen konec konců zdálo zlé, právě proto
jenom zdálo, že se do toho člověku odnikud nechtělo, pořád jenom chodil
okolo... Ale co, nikdy nedal na doktory! Spravovat rozbitý hrnec, nu,
může být, semhle tamhle něco praskne, leccos se dá i zdrátovat. S ním
je to trochu jinak. Tady je dno pryč. Už to tedy ví, ženské mu to řekly,
tlumily hlas, jako když si šeptají děti.
Znova se posadil na posteli. Kdyby zůstal ležet, točila by se mu hlava nějak se v něm divně pohnula krev. Odpočal si a zkusil povstat. Rukou
se obezřele opíral o čelo postele - bylo to vcelku zbytečné, nohy mu pořád
ještě slouží, unesou dosud náklad, jemuž zvykly důkladně. Dva, tři kroky,
šlo to... jen pozor na hlavu, musíš zpříma, Václave!
Stanul na prahu kuchyně; jako přízrak - ženské vytřeštily oči. Anna se
zvedla, chtěla k němu. Zarazila se však, neboť neměl pro ni nic přívěti
vého ve tváři.
»Dej mi šaty!«
Zahlédl, že Alžběta před ním schovává plášť, jeho plášť. Viděl to.
Ať si ona myslí, že neviděl! Ať si myslí, co chce! Něco v něm tvrdlo,
stával se prudký, i k sobě.
»Dej mi šaty, řekl jsem,« opakoval umíněně. »Ty, co jsem v nich
chodil do služby. Ať jsou pořádně vykartáčovány! A plášť chci. Svůj
plášť. Hned, hned!« Chtěl křičet, ale sotva sípal; jeho hlas se kroutil
a přeskakoval, směšný, odporný nejvíc jemu. Jako by škrtaly slepice, rozcourané na podsíni v deštivém počasí.
Anně se zalesklo v očích. Klonila hlavu. Však on ví, mohl to čekat...
Bude na něm chtít, aby nevstával, bude prosit, aby nechodil ven, aby
zůstal ležet... Buď zticha! Škoda každého slova; pravím, že půjdu ven,
rozuměla jsi? Víš přece, jak je to, chci-li něco. Však já vám ještě ukáži...!
Ustrojil se - ale jak se ustrojil! Anna mu musela pomoci do kalhot,
celou tíhou se opíral o ni, vestu mu navlékla, kabát, oči pořád jinde,
jenom paměť jí při tom pomáhala - vždyť není tak dávno, co strojívala
děti!
»Kam chceš jít, prosím tě -« polykala slzy.
»Půjdu, kam půjdu,« utrhoval se zbytečně, »co je ti po tom!« Pak
se zalekl náhlého pomyšlení, že by se mohl za chvíli stydět před touhle
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ženskou - Anna byla vždycky dobrá duše, nemyslela pro něho nikdy nic
zlého! »Však uvidíš,« dodal tišeji. Nemohl se jí podívat k čelu.
Tchyně byla k němu obrácena zády, vyhlížela z okna.
»Dej mi Čepici,« vzpomněl si, když už mel plášť na sobě. »Čepici a hůl!«
Hůl mu vypadla z ruky hned na prvním kroku. »Zatracená malarie!«
zasykl. Těžko, jen těžko se shýbal k zemi. Zvedl ještě hůl, ale už ji ne
udržel v ruce; viděl, že ji ani neobemkne zvadlou hrstí. Pověsil ji na plášť,
za první knoflík - dělával tak dříve, chtěl-li mít ruku volnou, když rozvíral tašku a předčítal rozkaz. »Václav Dostál, soudní vykonavatel -«
Eh, je to všecko zpropadeně daleko! Tohleto, co dělá dnes, teď, kdy neví
kudy kam, to je jenom hraní, zábava malých dětí. Uvnitř se mu posmívá
jizlivý hlas, ryje ve vědomí nijak neochablém, obrací je, kypří, právě
tak jako ryje krtek v zemi, v téhle zemi, co se dnes otvírá celá jarní, voní
a vydechuje vlahá, svítí se ve slunci jako vrbové proutí u řeky, pruty
žlutavější než housata, hladké a ohebné, plné prudké nahořklé vůně. Je
jaro, je, třeba pro jiné. Ale což! Bylo i pro nás, není přece tak dávno. Nebo
snad přece jen je?
Když dnes vyšel Dostál z průjezdu, postál na chodníku. Překvapilo
ho, jak se celá ulice proměnila za těch několik dní, co ležel, co ještě z po
čátku doufal, že se dá zavázat i tahle rána.
Chvíli váhal. Naklonil se na levou, pak na pravou nohu a nakonec se
přece jen dal dolů k náměstí. Bylo ještě trochu chladno - dobře, že si vzal
tenhle plášť. Opravdu dobré sukno! Je teď tu a tam volnější, nepřiléhá
tolik k tělu, ale což je o to! Vida, už mu chtěli vzít jeho plášť! Až já
budu chtít, rozumíte!
»Ale podívejme se, Dostál!« obrátil se pan rada na židli, když Václav
vstoupil. »Člověče, snad se nejdete hlásit do služby ještě před svátky?«
Hovořil, hovořil. Podával hostu ruku. Však bylo potom vidět, mrzel se,
že se neušetřil téhle zbytečné důvěrnosti. Zamrazilo ho asi notně po zá
dech, jakmile ucítil ve své teplé, zakulacené dlani suchý svazeček kost
natých článků, od nichž odpadlo maso.
»Tak jste se přišel na nás podívat. Nu, je to hezké od vás, a je vám to
podobno - vždycky jste sloužil dobře -«
»Sloužil? Budu snad sloužit -« chtěl říci soudní vykonavatel Václav
Dostál, aby také něco pověděl a nestál u dveří jako solný sloup.
Už Šel po schodech dolů. Musel se držet zábradlí na každém kroku.
Měl jsem panu radovi aspoň přát k velikonocům. Anebo jsem ani
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neměl chodit nahoru. Dobře mi tak! Proč jsem nezůstal hned dole! Po
dívat se do své kanceláře, nechat přání přáním a raději hned zase ven.
Ale to si člověk myslí, že by mohl to i ono, a zatím to všechno dopadne
trochu jinak...
Oficiál se zase zlobil. »Já se vám divím, člověče, že nesedíte doma.
Našinec aby tu chromí v té studené díře a díval se jako ze sklepa, jak si
ten a ten chodí venku, pěkně na sluníčku. Inu, každý nemá to štěstí.
Kdybych byl na vašem místě, nevkročil bych sem do smrti.« Zuřivě
potahoval dýmku, dýmal, až mu nabíhaly tváře zfialovělé hustou spletí
krvavých žilek. Chodil zhurta po úřadovně, ani se nepodíval za Dostálem.
A pak tam byl ještě jeden. Nu ano, on, Tomáš Brychův, zrzavý ča
houn s čapíma nohama. Holenku, oficiál mi to řekl jak se patří, ale ty
mi nemusíš nic povídat. Jen se na mne dívej po očku, pěkně se strany já vím, že se díváš. A vím, co bys chtěl. Už dávno vím. Vlekl se chodbou
k východu. Ještě čtyři schůdky z temné kobky, a bude venku, venku! Je
to horší než doma v posteli »Ty, Dostále,« dohonil ho Brych na schodech a chytil za rukáv.
A dlouho mne sukno pláště ve špetce, očima prolévá skrz naskrz, oču
chává navrch i zespod. Stáli chvíli proti sobě. »Kdyby - nu, jak bych to
řekl, abys mi rozuměl, kdybys chtěl tenhle plášť nějak... nebo potom snad mi rozumíš, kdyby - víš, řekni doma ženě, aby na mne pamatovala -«
Přešlapoval s nohy na nohu, kroutil se, okamžik nevydržel zpříma.
A ruka, odporné chapadlo hustě porostlé rezavými chlupy po hřbetě, plná
pih a bledé nepřejícnosti, držela se všude jako klíště. Hladila dlaní plášť
po rukávě, jako by už byl její, po ramenou, po zádech, a zase v prstech
mnula látku, nestydatá rozkoš se roztahovala po měkkém suknu.
»To víš, nechci nic zadarmo,« hučel nástupce, a oči se kroutily, po
tápěly ve špíně. »Zaplatím docela slušně, jako každý jiný, třebaže byste
mně mohli jaksi ze známosti udělat cenu -«
»Holomku, holomku!« chtělo se Dostálovi křiknout; roztřásl se hně
vem. Musel se místo toho důkladně opřít o zábradlí, i tak se nohy pod
ním lámaly v kolenou. Cítil, jak mu krev hoří po lících. Ať dělal, co dělal,
míhala se mu před očima liščí hlava, slintala z otevřené tlamy. Ale jazyk,
zrádce, opouštějící ve zlé chvíli, trčí mu v ústech hůř než nůž v ráně.
Sotva venku polkl trochu čerstvého vzduchu, Šlo už zase na každém
kroku slovo za slovem, ještě horší a obludnější. Ze všeho si vzpomněl na
ženské doma, na Annu, na dobrou Annu - a malomocná zlost se slila
s lítostí. Motal se po dlažbě, nohy mu podrážela náhlá opilost. Podrž
se zdi, slabochu! Chtěl, chtěl. Ale zeď před ním ucouvla v posledním
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okamžiku, zkroutila se, naklonila nad ulici a žlab pod střechou se zaklikatil přímo nad hlavou poskoky slizkého hadího těla.
»Copak, sousede?« zaslechl ještě za zády. »Nějak se vám zamotala
hlava, ne?« Někdo ho podpíral, držel pod paží. Vzpamatoval se po
někud, kostky v dlažbě se začaly rozmotávat, už se k nohám sbíhaly jen
vějíře trhlin, řady spár z černé země.
»To nic není, to jenom tak -« oddechl. Zdálo se mu, že rozhodil ru
kama, vypjal prsa. Míjelo ho několik lidí, zamlklý průvod pobledlých lící
se vtíravými otázkami.
Šel vlevo místo vpravo do náměstí, nepozoroval, kam ho vedou pod
ťaté nohy. Teprve na širokém dubovém prahu pobitém železnými pásy
vracela se jakž takž rozvaha. Na tom prahu a po pískovcových sloupech
s obou stran poznával udiven, že se už příštím krokem octne v kostele.
Slunce hřálo v kamenné bráně, žhavý pruh jeho světla dopadal na dlažbu,
kreslil potutelně hranici mezi městem na úzké uličce a tady tím zšeřelým
prostranstvím, teď právě jako loni, loni jako před lety - ba, můj milý Bože,
vždycky bývalo takhle, ještě jsme byli děti.
Musel nízko sklonit hlavu, aby neohebnou rukou dosáhl čepice. Zrov
na tak se pokřižoval. Při tom se mu znova ozval v srdci pocit hluboké
prázdně, samoty, která ho schvátí co nevidět; už může svůj čas počítat
na týdny, na dny. Podpírali ho na ulici - kdo mu bude dělat kříž na Čele,
až už nepozvedne ruky? Možná Anna. Ba, nejspíš ta. Vždycky je však
Člověku dobře, pokud může sám své čelo, ústa a hrud spojovat rameny
kříže, znamením smutku a radosti.
Sedl do lavice. Oltáře už odhalily předzvěst Vzkříšení, ale lidé pořád
ještě chodili po křížové cestě, modlili se, klekali a postávali před čtrnácti
obrazy nad svícny s oharky uhaslých svěc.
Odpočíval si. Strasti vystupovaly ze skleslého klínu úsilí a námahy,
odcházely pomalu dopředu, podle lavic až ke mřížce, ke stupňům... Pů
jde na odpočinek, říkal pan rada. Půjde. Proto ještě nemusí být zle. Člo
věk sám se však dívá na konec zcela jiný. Václav Korda, bratranec, je
už také na odpočinku... Jenže jemu dávají pensi z jiné pokladny - oh, lidé
zlatí, tam jistě vyplácejí trochu jinak! »Tu máš, Dostále, na celý měsíc,
sám vidíš, mnoho toho není, hospodař dobře, abys vystačil -« Ne. Tak
to jistě není, ne, můj Bože, je to jinak, docela jinak: »Tady je pro tebe,
Kordo, tohle ti dávám pro všechen čas, na věky věkův... Co nevidět tu
budete dva - na odpočinku; přijde ten druhý se šavličkou, čepicí a pláš
těm, také Václav. Milý zlatý, ty pláště, zdalipak víš ještě, že je tenkrát oba
koupil tuhle tkadlec, tvůj otec - oh, to bylo radosti, že se mu narodil syn!
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A tomu druhému Václavu, Dostálovi, tomu byl za kmotra při křtu, po
pravici mu křtili syna, po levici synovce... Nu, a dlouho jste rostli spolu,
byli jste napůl z jedné krve - jak říkám, přijde za tebou co nevidět...«
Po všech hlasech, po všem reptání ochrnulých úst to ticho zrovna
hřálo. Z přítmí dole v lavicích se oči zdvíhaly k světlému oblouku mezi
lodí a kněžištěm. Předčítal si zase zlatá písmena ve štítě bezpečného
krovu »Zde je dům Boží a brána nebes«. A vracel se po nich ke každému
vzlyku, který se kdy ozval ze zoufalství nevědomých. Vskutku, dobrý
Bože, tudy vstupuje světlo do temných propastí v Člověku. Zase je někdy
překryje stín. To už je Člověk. Světlo světa je světlo neubývající. Kdybych
je hledal po celém obzoru, kdybych zašel, kam až doletí mysl na nedočka
vých křídlech, nikde bych se nemohl lépe postavit pod střechu...
Oči se mu přivíraly návalem pokoje, který přes horu s křížem vál
z půlnoční krajiny betlemské. Od dětství, od času, v němž tvor narozený
ke chválám dosahuje rukou na okraj nebe, až sem, k odpočinutí ve světle
věčném. Zdalipak se také Pánu chtělo odpočinku po kříži?
Náhlé procitnutí bylo pramálo soucitné. Udiveně vzhlédl: Hranatá
babice, dozajista přespolní, supěla mu se strany do uší. Drala se do lavice
a mermomocí rukou odstrkovala s teplého místa vetřelce, který jí zřejmě
nebyl po chuti.
» Ž e si nedáte pokoj!« chtěl ji odbýt. »Je vám málo místa jinde?«
Právě sem se musí drát babka, na jeho místo. Snad je hluchá, jako on němý.
Dostál se trochu odsunul. Díval se, kde by bylo místo pokojné jako ono,
které právě opustil velmi nerad. S pravé strany seděla také nějaká žena,
mladší. Před ním zase ženy. A napravo, nalevo, po všech lavicích kolem
dokola samé Šátky a loktuše - i ty, Dostále, vždyť sedíš na ženské straně!
Jak se ti mohlo stát něco takového!
Nevěděl si rady. Chtěl odejít, chtěl zůstat sedět. Nejraději by však
byl už za prahem. Ale babka klečela v lavici, nebyl by se dostal. Zavalila
cestu svou šíří, nadto ho neviděla; obracela se jen k obrazu křížové cesty,
celá zkroucená. Klečela hned na kraji a musela hlavu vyvracet hodně
vzhůru, chtěla-li pojmout očima, co sledovala.
Václav hrnul znova a znova všecku trpkost na její vyvrácenou hlavu byla to vskutku nepřirozená poloha rýh a vrásek, šedivých vlasů, vyléza
jících v nepořádku zpod Šátku. Za zkroucenou tváří se po chvilce sám
zahleděl vzhůru Oba se dívali na známý obraz nesmírné hanby: žoldnéři svlékají Naše
ho Pána ze šatu...
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Václav vidí schýlená ramena, bledost, smrtelná bledost stéká s tváře
na šíji, na obnažené hrudi klesá po žebrech až do záhybů roucha. Stále týž
obraz svázaných rukou... Což, Pane, bylo i toho třeba? Král aby se dal
rvát chátrou? Inu, vídal jsem tak, pravda, vídal, znám obraz, nejen z postu
a nedělních mší, ale takhle zblízka, ne, tak ještě ne... Katani, není jim
stydno! Proč je tohle, Pane, proč?
Pohnul se. Chtěl si rukou přejet po čele, setřít horkost, přebíhající
náhle se skrání k očím, odehnat od sebe škleb jizlivých tváří s liščími
zraky, sta, tisíce rukou s odpornými rezavými skvrnami; prsty zpotvořené
lačností už už hmataly po nahém těle... Můj Boze, proč jen... tak musí
být... proč... Jen proto, aby to bylo všechno... což i tohle patří ke kříži...?
Hroužil se do tmy. Ruce se neměly kde chytit, hlava klesla na prsa Chvíli tak umdléval, než si srovnal v hlavě, co má člověk unést. Ale
nepozvedl hlavy. Jen oči otevřel, aby nebylo tolik stesku. A nemůže zapřít,
že tupě spočívají na Černé ploše bez výrazu - ve spáncích se pořád ještě
překládá doznívání trýzně a únavy. Pak se zablesklo najednou, ostrý lesk
se dotkl řas, sjel po nich a ze Široka rozevřel zřítelnice: Ježíši Kriste, vždyť
já se dívám - na svůj plášť...!
Když už se po druhé dělaly mžitky před očima, zpozoroval ještě chabě,
že se zatím babka odbelhala o několik lavic dopředu. Vzepjal se, vstal,
a jak mohl nejrychleji, chvátal přes práh s železnými pásy, již již klesal.
Ani nevzpomněl, že se chtěl ještě zastavit na hřbitove. Belhal bez za
stavení úzkou uličkou, kličkoval, unikal smrtelné úzkosti, čepici dosud
v rukou, uháněl - a přece kale nevěděl, před čím pádí, co počíná.
Odpočal teprve na kantorově louce. Teď zase stál jako kamenný sloup,
když se už zastavil.
Jak mu bylo pěkně v té lavici! Stačí babka, aby člověk zase navlékl
tenhle prožluklý kabát, tenhle plášť...
A zase šel dál, pořád šel, vrávoral, už necítil únavy.
Až u řeky se trochu utišil, pod městem, v zelenavých jarních lukách,
protkaných stříbrným pásem tekoucího potěšení. N a moste se opřel o zábradlí. Znal tu každý kámen, zde byl kraj jeho dětství. Tuhle chodili po
břehu... Václave, Kordo, slyšíš? Co myslíš, Šly by už teď dělat píšťalky?
Pohleď, vrbové proutí se leskne, je žluté a teplé jako housata na prvním
trávníku. Počkej, zkusíme to! Sedneme si tamhle...
»Já bych už chtěl být velký.«
»Já taky.« Korda je smělejší, víc do světa - vždycky to říkala maminka.
Dostál se po každé jen přidával -
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»Co budeš dělat, až budeš velký, Václave?«
Dostál sedí na bobku a dívá se na Kordu, jak pěkně zakrojuje vrub
na prutu - panečku, tohle bude náramná píšťalka!
»Co budu dělat potom!« Korda zvedne oči a dívá se do dálky. »Budu
jezdit na koni -«
»N a koni? Prosím tě, kde bys ho vzal?«
»Budu mít koně, až budu velký. Budu husar, říká tatínek.«
»A já taky budu mít koně ?«
»Taky.«
Václav Dostál, po čtyřiceti letech první svědek své vlastní bídy a za
hanbení, se ještě chvíli díval s mostu po řece. A dříve než se odklonil od
zábradlí, aby si hleděl cesty zpátky, vzdechl zhluboka. Snad si chtěl ze
vzduchu nabrat do plic modrého nebe a světla mezi ním a touhletou
zemí, které máme přece jen trochu víc v žilách, než abychom se k ní obra
celi zády, světla dalekého, světla za obzorem.
»Myslím, že kluci potřebují kalhoty, Anno ?« řekl doma Dostál, sotva
mu žena pomohla z pláště.
Nepodívala se na něj, neodkryla očí pod roztřesenými řasami.
»Tady je plášť,« vydechl víc z okoralých úst než s tupého jazyka. »Bu
dou z něho docela dobré kalhoty -«
A jeho oči se pozvolna pokryly hustým třpytem, jak se do nich náhle
vedrala lítost i nenadálá útěcha.

Francesco Petrarca
TŘI S O N E T Y LAUŘE
VÁM , N E P Ř Í T E L K O S L A D K Á
Vám, nepřítelko sladká, tisíckrát
jsem srdce dal, bych s vašich zraků zbraní
žil v míru; vám však hrdá mysl brání
sehnout se pro dar, jenž vám k nohám paď.
A doufá-li jej zdvihnout jiná snad,
pak žije v klamné naději a zdání:
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pohrdnuv tím, co nelíbí se paní,
já, jiný, už bych neuměl mít rád.
Tak jestli já své srdce vyhnal bych,
a vy se k němu s něhou neskloníte,
za kým by šlo, a jak by samo stálo?
I zbloudilo by z dráhy zákonité,
a to bude nás obou těžký hřích;
tím těžší váš, že vás tak milovalo.

JÁ N E M Á M M Í R
Já nemám mír, a nelze bojovat;
mám strach, a doufám, planu, a jsem led;
do nebe vzlétám, žiji stálý pád;
a nemám nic, a svírám celý svět.
Tak vězní mě, a zámek nezapaď,
a nepřijme mě, aniž pustí zpět;
smrt ani volnost nechce láska dát,
nedá mi žít, a nevytrhne z běd.
Jsem slep, a vidím, křičím, a jsem němý;
zahynout toužím, po pomoci sténám;
sebe mám v záští, jiné miluji.
Bolest mě sytí, slzy smějí se mi;
k životu, k smrti trochu lásky nemám.
A na vás, paní, vinu svaluji.
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BUDU-LI UMĚT
Budu-li tak se umět ubránit
tíži svých muk a hoři milování,
abych, už stařec, ještě střežil, paní,
umdlévající vašich očí svit,
až zlatý vlas vám protká bílá nit,
až znaví věnce, pestré oblékání,
můj zrak se zkalí, nad tím, co kdy raní,
bude mi stydno lkát i hovořit;
pak snad mě láska smělým učiní,
abych vám zjevil trýzně, beznaděje,
jak byla léta, dny a hodiny:
a jestli čas mým touhám málo přeje,
přec aspoň do mých žalů jediný
váš pozdní vzdech útěchy krůpěj vleje.

Přeložil Václav Renč

Luis de Góngora
SEN
Obraznosti, jež v tisícerém chvěji
A mimo vůli truchlícího pána
Plašíš mír spánku, jemuž cizí hrana,
Až klamná zdání se pak probouzejí;
2 e stíny ráda vrháš do nadějí,
Když nevrle vždy tebou vykmitána
Tvář, již tak sladce kabonívá panna
- [Mé strasti vždy se trošku roztrácejí!] -

Sen [- ten mi právě dává představení -],
V divadle svém, jež strmí na vichřici
V milené tělo přetváří teď stíny...
Jdi za ním; ihned milovaná hlava
Vyvstane, dvojí blaho létavicí
Tě oslní: spát, smát se do vidiny...
1584

SONET O DÁMĚ, JEŽ SE BODLA
JEHLICÍ, SUNDÁVAJÍC SI PRSTEN
Uvězniv perleť útle článkovanou
Byl zářným sokem mojí oddanosti
Diamant, sám též s velkou umělostí
Uvězněn zlatem v jamku zotvíranou.
Chlorys, jíž zdá se, že běl rozkmitanou
Kov, byť tak vzácný, navroubil se dosti
Zlatého kroužku pojednou ji zprostí,
Oči jí při tom nedočkavě planou.
Leč, běda, mosaz, který přeútlý je
Z křišťálu ruky, co běl jiných cloní
Svatokrádežně z božské krve pije;
Míň jiskří purpur na indické sloni,
A karafiát marně na sníh šíje
Titřenka střásla, závistně sníc o ní...
1620

Přeložil Zdenek Šmíd
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Karel Barn
ŽALM
Zde přichází děs z té hlubiny a proudí mým tělem, kam jsi mne to zavedl?

Slatiny a vlny přílivu se chvějí u příboje v mé duši. Byl jsem nemocen
a všechno mi odpustili, avšak já tu stojím jako bílá vlna, křečovitá a zmí
taná. Byl jsem bičován trojramenným uzlem, oč všechno mne prosili ti
lidé! A tehdy já, uvězněn zažloutlým stínem, probíral se v papírech
a hučící voda stříkala pěnu do mé tváře. Byl jsem to já a nebyl: mé tváře
byly zbrázděné, odlesk vlnění je zakrýval a matně se zdvíhal můj stín
proti zdi. Přesto jsem šel, ač voda se přelévala přes mé nohy, chodníkem,
jenž byl smutný a žaluplný, i plný slávy. V ulicích a po náměstích tekla
průzračná voda, všichni okolo mne klouzali a padali. Běžel jsem po
schodišti, v nejvyšším patře - ach, zde je můj nepřítel. Hle, takto kloní
hlavu a stín padající vody stéká mu po ní. Svrhnu tě do vody - och, pryč
s tebou! zde máš ránu - teď - upadl, bahno se převaluje kolem něho
a hledí na mne s vyčítavým výrazem, vběhl jsem až na střechu domu,
tu však jen bahnitá voda se skvrnitě plouží. Ty vzdálený, předrahý, roz
košný štíte domovní. Ačkoli jsem tě nikdy předtím neviděl - zdravím tě.
Připadáš mi tak spanilý se svou zlomenou obrubou, jako by uvadlý
vzdech se lámal na tvém okraji. Můj sladký, příšerný a milý, můj krásný
štíte, jsi tak sladce ponurý, tak dobře je mi u tebe, když prodlévám
v duchu s tebou. Proč nejsi zde se mnou, proč mi nezvoníš do ucha - jen
pojď blíž, jen ticho, jsme tu příliš důvěrně, můj drahý štíte - ach, proč
zvedáš tak hrdě svůj křehký boltec, působíš mi takovou bolest, hřejivou
hrůzu, milostný! Jsi drahý a vzdálený jako milenka, tak tomu opravdu
jest, můj štíte. Poděkuj mi přece, že nejsi ztuhlý v té chmurné podobě
lidské, vzdyť já jsem také jeden z nich - z těch bloudivých stínů, jež pod
světí nezná a stěny chrámové zvou ke spánku, kteří se plíží bez přízraku,
jsouce sami přízrakem, a beze stínu, protože jejich stín se chvěje na jejich
patách obavou, aby nezbloudil. Milý štíte, jsme jen lidé a tolik nám
schází tvá zlatistá záře - hleď, nevychází to slunce, zapomnělo snad na
onu strašlivou katastrofu - nemohu říci - to jest však jen noční chodec
se světlem, který sténá po střechách a blouděním trne. Také já jsem měl
duši, můj beránku. Rozluč se nyní se mnou, podívám se za poutníkem
a budeme hledati společně a se světlem ztracené křivdy, které nás tak
tiše a tolik, och, tolik sladce zranily v našich srdcích. Sbohem, předrahý,
pošli mi polibek, nemrač se na mne svými třásněmi - což nevidíš, že pláči ?
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a
tSnislav Zedniče
VE ČE R N Í
Dřímejte tiší
Po špičkách půjdu jen
Tak tiše jako spánek
Váš spánek nebo sen
Dřímejte tiší
Je ticho temnolisté
Za kterým mlčením
tě uvidím můj Kriste?

UKOLÉBAVKA
Šero Mé šero
To šero pro slepce
Spi spi můj Smutku
v děravé kolébce
Mraky Jen mraky
Ty mraky napjaté
Spi spi můj Smutku
u luny zajaté
Mlha Mží mlha
Ta mlha hustý len
Spi spi můj Smutku
a neprobuď můj sen

Václav Zeman
KDE JEN PRAMENÍ TA TICHÁ SLÁVA
Proč se náhle hrdlo zaplavuje
tlakem mlčení, jenž šeptá Tiše, sni,
proč trysk srdce ustává a pluje
rozechvěle k mysu nevyslovení?
Kde jen pramení ta tichá sláva,
kterou prosvětlují ptáci překrásní,
odkud klene se jak duha plavá
kružba vyrovnání nad básní?
Slovo zkřehlé vroucností se zbožně vzdává
prostoru, jejž něha prozáří,
když maminčina hlava popelavá
teplé slunce sklání po tváři.

Václav Ara
ROZLOUČENÍ
Rychlý úděl splníš, a budeš tu,
neb strom a dítě čeká,
když neklid přichází
a na člověka spolehnouti nelze.
Rychlý úděl splníš a dříve ještě
než smutné deště rzí rozežerou práh,
již budeš tu:
svět zámek jest a srdce vězení
a jiné pozadí jen roste v hlubinách.
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Leopold Peřich
HISTORICKÝ ROMÁN
ii

Vnitřní problematika, skrývající se v historické látce, k níž přistu
puje spisovatel, aby ji románově nebo dramaticky zpracoval, vynucuje si
zvláštní ohledy, případně i zvláštní způsob zpracování. Stává se někdy do
konce, že nejen forma, nýbrž i obsah a vnitřní komposice díla podléhají
vlivům námětu, existujícího objektivně mimo vnitřní svět autorova po
znání. Pokusil jsem se minule ukázat na ony vlivy, jež způsobují a vytvá
řejí onu problematiku. Autor ji může řešit nebo obcházet, ale na tom, zda
a nakolik ji rozřeší, závisí umělecká kvalita díla. Odtud pochází, že mnohý
historický román - jinak dobře založený a zpracovaný - zanechává v po
zorném čtenáři výsledný dojem nehotovosti nebo rozpolcenosti: jeho
vnitřní historická problematika nebyla dořešena.
Obvyklou a možno říci, že i nejschůdnější cestou pro spisovatele histo
rického románu je ona komposiční forma, která spojuje historickou látku
s volnou - nebo řekněme určitěji - vymyšlenou osnovou ústředního dějo
vého pásma. Autor tu spřádá vlastní děj z osudů osob zrozených jen v jeho
tvůrčí dílně, i když nesou jména historická, vybraná z pramenů, ale jinak
blíže neznámá a tudíž historicky bezvýznamná. Dějepis jim dal jen jméno,
nic více. Takové osobnosti jsou spisovateli stejně tvárnou látkou jako po
stavy v románech nehistorických. Historické události nebo osoby zasahují
pak v takových dílech do líčení jen zvenčí, aby dodaly zajímavější rámec,
napomáhaly vročení, poskytly pevnější kostru a daly příležitost k roze
hrání dobového koloritu. To ovšem neznamená, že by nebyly důležitou,
ba podstatnou složkou pro celkovou účinnost díla, ale jejich sepnutí s ano
nymním příběhem základním dává autorovi možnost vyhnouti se hlavním
úskalím, která rostou z dějinné látky, prostě tím, že ve vhodné chvíli jich
používá a jindy je opouští. Užívá historie tam a tak, jak se mu to hodí
pro jeho záměry myšlenkové a komposiční. Problém, daný historickou
látkou, neřeší, nýbrž přechází, i když vnější ráz díla je zcela historický.
Jako obecně známý příklad tvorby takového druhu lze uvésti valnou
část historických románů Jiráskových. Historické události a namnoze
i osobnosti netvoří tu vlastní románovou dějovou zápletku, nýbrž jsou jen
jako jevištěm dramatu a dokumentárními jeho rekvisitami (jinou otázkou
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je - a souvisí to v daném případe s uměleckou potencí autora - zda není
právě onen vnější historický rámec románového líčení silnější stránkou
díla, zda složka historická není zdařilejší než výpravně epická). Ústřední
dějové pásmo je zcela mimočasové, někdy i konvenční a v jiných obmě
nách známé z románů soudobých. V takových případech jde vlastně jen
o souběžnost románového a historického líčení, při čemž ovšem se obě
složky vzájemně ovlivňují a vzájemně si pomáhají. Při zběžném čtení si
čtenář souběžnosti obou pásem obyčejně ani nepovšimne, ale zamyslí-li se
někdy nad obsahem, uvědomuje si, jak se mu román rozpadá v obě pů
vodní pásma a nabývá dojmu, že by toho neb onoho mohl beze Škody
postrádat. Je zajímavé, že obyčejně to vyhrává u čtenáře objektivní líčení
historických událostí. Milostné románky v Bratrstvu by na př. mnohý
soudobý Čtenář rád přeskočil, ale bitvu u Lučence si přečte stále velmi po
zorně a je jí znova a znova uchvacován. Namítne se, že snad Jirásek uměl
historické scény lépe udělat, ale což nevede takové zjištění ve svých dů
sledcích právě k oněm dvěma původním pramenům spisovatelské tvorby,
o nichž byla řeč? Román je umělecké dílo, jež zůstává nedělitelné i při
nejširší polyfonii a zmocňuje se Čtenáře se všech stran jako celek. I histo
rický román ve své konečné formě musí spět k jednolité synthese histo
rického dění a uměleckého zvládnutí látky. Stavění paralelních dějových
pásem není tedy řešením, nýbrž obejítím problému.
Před větší a mnohdy nepřekonatelné překážky se postaví autor, který
z historických postav udělá nositele dějového i ideového obsahu díla a na
dějinné události staví jeho klenbu. Ti lidé z historie vykonali určité věci
dobré nebo zlé, obyčejně dobré i zlé - patří to k jejich lidské přirozenosti ale to, čím zaujali autora, jsou jen jisté, zcela zvláštní a jedinečné rysy je
jich povah, výjimečné osudy a závažné skutky, a to vše dohromady tvoří
legendu, kterou zpracovává vnitřním tvůrčím procesem. Z jeho dílny ne
vychází nikdy historická lidská tvář plného života, nýbrž tvář jiná - ach,
kolik svých tváří vidí v zrcadle života duše každého z nás, zadívá-li se po
zorně - někdy tvář věcná, když ji vyhmátl umělec jasně poznávající, jindy
zešklebená v karikujícím postřehu, jindy opět všední a roztěkaná po ces
tách, jimiž se vláčelo tělo, když ji kreslí pilný a pozorný sběratel poznatků.
Kolik to podob jediného živého člověka! Umělec, velký vidoucí umělec
jde jen za jednou z podob, ale málo jich je, aby se nespletli na klikaté
cestě, když tělo i duše bloudily s tolika tvářemi jinými. Zahloubáni do do
kumentů, postaveni tváří v tvář ke zprávám a skutkům, jez patří sice
historicky k jedné osobě, ale k rozdílným, třeba protichůdným složkám je
jího duševního života a opět k věcem, které s ním nemají nic společného
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než poddanost biologickým zákonům, ztrácejí orientaci, co patří k jedné,
té jejich tváři historické postavy, co se hodí jako stavební kámen do bu
dovy, kterou stavějí a vytvářejí něco, co se vymyká jejich vůli, co uniká
jejich tvůrčí kontrole buď zcela nebo částečně. Profil postav a událostí
je pak různorodý a řád díla porušený a nevyvážený.
I když však ve zvláštních Šťastných případech - opakuji, že se tak stává
poměrně zřídka, a to u uměleckých zjevů mimořádné kázně a pronika
vého vidění - zachytí autor jednu celistvou podobu člověka nebo udá
losti, jež tvoří osu uměleckého díla, zůstává ještě otázka, zda jeho dílo,
umělecky téměř dokonalé a proto přesvědčivé vnitřní pravdivostí, neocítá
se v konfliktu s pravdivostí historickou, nebo řekněme lépe lidskou. Zda
osoba, ožívající před námi silou tvůrčího ducha umělcova, není zjevením
křivě obžalovávajícím někdejšího nositele jména a autora historických
Činů. Otázka ta je snad s hlediska čistě uměleckého bezvýznamná, ale nelze
ji přejít bez povšimnutí s hlediska morálního. Můžeme též říci s hlediska
historického, protože dějiny ve věčné perspektivě jsou látkou pro morální
soud. Friedrich Schiller to vyjádřil stručně a výrazně, když razil heslo: Die
Weltgeschichte ist das Weltgericht, a jeho stanovisko je pro naši úvahu
tím poučnější a směrodatnější, že vyjadřuje názor básníka, který byl sou
časně historikem. Uvidíme dále, jak problém morální se uplatňuje v theorii
i praxi uměleckého tvoření historického. Zatím se spokojujeme zjištěním
jeho vlivu a tážeme se při rozboru uměleckého díla historického, zda po
doba umělecky dokonalá, živá a přesvědčivá neubližuje, abychom to řekli
civilně, památce člověka, který žil jako osobnost historická. Jsou mnozí,
kteří v zájmu umění takovou otázku odmítnou, ale tu mně nezbývá, než
suše poukázati na absolutní platnost 8. Božího přikázání, z něhož není
vyjmut nikdo. Nelze zajisté jen tak hrubou rukou pracovati s morálními
canony, zvláště v umění ne, ale rovněž jich nelze opomíjeti. Jsou a vážou
umělce ve chvále jako v haně: nemá oslavovati a zlepšovati, co bylo
v historii Špatné a morálně pochybené, nemá historickým osobám přikládati ctnosti, kterých neměly, ale nemá ani skreslovati lidskou tvář v ďábelskou masku, běží-li o pouhé chyby člověka.
Umělcovy historické osobnosti arci nejsou měřeny, odvažovány a sklá
dány, ale zrozeny, jeho soud není právní ani filosofický, ale lidský, takže
ne podrobnost, ale výsledek je rozhodující. Když psal Shakespeare svého
Richarda III., byla doba, kdy se v Anglii považovalo nejen za dovolené,
nýbrž i za chvalitebné a záslužné, aby byli představitelé bývalé dynastie
vylíčeni jako netvoři v lidské podobě. Nelze nám dnes rozhodnouti, zda
a nakolik vpravdě rozhodovala u autora hrůzného dramatu o bestiálním
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králi, který vraždami a podlostí dosáhl trůnu a s něho šířil zlo a zkázu,
živá pověst pramenící z doznívajících zkušeností - tedy zkazky historické
povahy - a nakolik dvořanská obratnost spisovatele vyhovujícího novým
proudům politickým, ale ať už je tomu tak či onak, zůstalo dílo, které při
vší vášnivé zaujatosti proti postavě ústředního hrdiny ve zlu nalézá na va
hách absolutní spravedlnosti jisté klady, jimiž zmírňuje a vyvažuje svůj
příkrý soud. Závěrečné scény před porážkou a smrtí Richardovou zlidšťují
náhle a přibližují nešťastného krále divákovi, že cítí soucit s ubohým člo
věkem, který nutně se řítí v záhubu. Opakuji, že je zcela lhostejné, zda
vědomě a záměrně tu Shakespeare oslabil ostří své žaloby, byla-li hra tak
myšlena. Zůstává dokladem jeho geniality, v níž jest obsažen i smysl pro
spravedlnost v uměleckém díle, že našel míru a protiváhu v hodnocení
lidské osobnosti, že zůstal práv základním principům spravedlnosti.
I kdyby zlovolně nakupil historická fakta v zrcadlo zkřivené k podání nej
zrůdnější podoby, vyvážil a osvobodil své konání úžasným gestem jaké
hosi sebezapomnění nebo opominutí vůle, která ustoupila v kritickou
chvíli zásahu vyššímu. Toť známka umělecké geniality, která čerpá své
základní poznatky někde až v hlubinách Boží moudrosti, odkud pramení
veškeré bytí a kde není nedostatečných hodnotících měřítek lidských,
a tedy ani rozdílu mezi našimi relativními pravdami.
Co záleží na tom, zda jednotlivosti dramatického děje jsou historicky
pravdivé a doložené, jen když soud je spravedlivý! Proti tomu nic není
v uměleckém díle po hromadě historických fakt, není-li nad nimi klenba
spravedlivého soudu, jež váže skutečnosti v celek života a promítá je do
věčných perspektiv.
Touha po spravedlnosti a úsilí o ni, kterými jsme vnesli mezi poža
davky, jež klademe na historické dílo umělecké, prvky povahy morální,
bude se snad zdát historikovi zbytečnou a pochybenou vlastností pro dílo
především proto, že obojí klademe nad úsilí o vědeckou věrnost a úplnost
zjištěných skutečností. Chápajíce takovou námitku s hlediska čisté vědy,
musíme ji odmítnouti s hlediska umělcova. Neboť jeho výběr historických
skutečností, jeho stavba událostí a jeho kresba charakterů neplynula z ne
dostatečné znalosti historických fakt, když některé z nich pominula nebo
pozměnila, nýbrž z jejich prosetí přes tvůrčí a hodnotící úsilí uměleckého
tvoření. I pro umělce zůstává závazným příkaz, aby poznal historickou
látku pokud možno úplně. Tento závazek neroste ani tak z potřeby meto
dické - že by bylo třeba pro vytvoření románu jako uměleckého útvaru
znáti vše, co je o látce známo - jako jest povahy mravní. Má-li být umělec
práv spravedlnosti, musí obsáhnouti a zvážiti vše, co mu dějepis připravil
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nebo studium pramenů může poskytnout, a z toho vybrati podstatné děje
a podstatné znaky, jimiž se jeho osoba a jeho události zapsaly do dějin.
Jeho dílo zachycuje jen výběr z dějepisných poznatku, ale výběr pečlivě
zhodnocený a uvážený. Přidává-li umělec ze svého a skresluje-li vývin udá
losti - posuzováno se stanoviska čisté vědy - smi tak činit jen do té míry,
pokud podtrhuje a zdůrazňuje to, co na objektivní pravdě je podstatné
a věčné, neboť umělec dějiny nevytváří, ale též je jen neregistruje, nýbrž
proniká. Jeho poznání je vidění, které má vyvolat představu obnoveného
života, oproštěného od časných případností a zredukovaného na platnost
věčnou alespoň v našem lidském měřítku. Pohled umělcův je při tom
zúžen na úsek předem stanovený a nesmí být rozšiřován z tvůrčích roz
paků ani z pohodlí, ani ze snahy po vnějškové úplnosti. Každé odbočení
skrývá nebezpečí, že bude zmenšena intensita vidění a pak i porušena
spravedlnost. Směr umělcova pohledu do dějin je tedy spíše vertikální než
horizontální, a na jeho intensitě a hloubce záleží nejen účinnost, nýbrž
i pravdivost díla. Toho obojího je třeba, a potom lze říci o dobrém umě
leckém díle slovesném obírajícím se dějinami, že přináší stejný zisk pro
umění toho kterého národa jako pro jeho historickou vědu. Vidění umělce
objeví mnohdy pravdu zastřenou badatelům kritickým a ukáže i známá
zjištění v docela novém, i objektivně platném osvětlení, neboť nezachycuje
jen vnější podobu, ale proniká i srdce svých lidí.
Shrneme-li tedy nakonec svou úvahu - náznakovou a útržkovou v mno
hém směru - k stručnému resumé, jeví se nám problém historického ro
mánu jako střetnutí práce dějepisné s tvůrčí činností uměleckou, jež nesmí
být řešeno paralelně, nýbrž se musí prolínat v jednotný, ucelený útvar díla,
pronikajícího k zachycení pravdy. Toto vidění pravdy není jen objektiv
ním, nestranným poznáním, nýbrž současně hodnocením, rozlišením dobra
a zla, pravdou ve smyslu absolutním - a přistupuje k němu jako další znak
absolutní hodnoty princip spravedlnosti, ten nutný životodárný nerv dějin,
z něhož pramení naděje a síla národů. Uměleckým zpracováním histo
rické látky promlouvá k nám svědomí kolektivních útvarů lidských a my
poznáváme - třebas jen v malých zlomkovitých úsecích - dějiny v jejich
pravé podobě - jako gesta Dei. Chápeme nyní, proč je historických děl
uměleckých, hodných toho označení, tak málo, a proč na tomto literárním
útvaru tolik umělců ztroskotalo.
Pokusili jsme se naznačit, v čem spočívá problematika slovesného
díla na námět historický. Z poznatků získaných rozborem problému vy
růstají kritická měřítka a požadavky kladené na dílo. Vidíme nyní, že
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historickému románu nemůže býti práv, kdo k němu přistupuje jako k lite
rárnímu dílu obecnému, ani kdo by je chtěl bráti na pitevní stůl historické
vědy, stejně jako mu nemohl býti práv, kdo s toho Či onoho hlediska při
stupoval k vytvoření díla. Leží tedy těžisko otázky někde uprostřed, aby
chom to vyjádřili trochu schematicky? Odpověděl bych, že ani ne tak
uprostřed, jako nad obojím stanoviskem jako výslednice obou sil: jasného
a dobrého poznání historického a tvůrčí práce umělecké. Výsledek na první
pohled hubený, protože by mohl být položen na počátek naší úvahy jako
postulát. Ale není snad bez ceny, jestliže jsme k němu dospěli cestou, která
ukázala, kolik úskalí se skrývá pod povrchem zdánlivě hladkým a jedno
litým. Jasné poznání dějin je ideálem namnoze nedostižným historikovy
práce. Dosáhne-li ho přesto umělec a dá mu podobu, aby žilo a působilo
jako nová skutečnost, dostupuje k nejvyšším metám lidského úsilí: stává
se pramenem nových sil, jimiž spěje výše jeho národ i lidstvo.

Břetislav Štorm
MLADÉMU SOCHAŘI
I

Dokud jste se učil svému řemeslu, měl jste své malé žákovské starosti
a nic velkého vás nevyrušovalo. Váš učitel vás pevně držel na cestě, kterou
si kdysi sám zvolil, nebo na té, která se mu zdála nejbezpečnější. Jistě mu
nemůžete vytýkat nedostatek upřímného smýšlení; vždyť jste byl jeho žá
kem; každý žák je tak trochu dědicem svého učitele a často jeho jedinou
nadějí. Váš učitel měl tedy dobré právo bohatého strýce, který se ještě za
svého života chce přesvědčit, že mu dědic neutratí těžce nastřádaný maje
tek v hanebných podnicích a že bude jeho památku opatrovat slušně a
uctivě. Podoben bohatému strýci přidržoval vás k takové práci, která již
byla pečlivě zbavena všeho nebezpečí a omylů. Vedl vás po rovné cestě
a odklízel před vámi všechny překážky; mohl jste jít za ním se zavřenýma
očima. Vaše mladé ruce mohly hnísti dílo, které už opouštěly nejisté ruce
učitele.
Váš dobrý a laskavý učitel byl k vám však přece jen nespravedlivý.
Zatajil vám bolesti svého mládí, zatajil vám nebezpečí, jež ho na jeho
cestě potkávala, zatajil vám konečně i zklamání, jež ho pronásleduje jako
neúnavný věřitel až do této chvíle. Tato tajemství vám dojista nesvěřil ze
zlé vůle. Vždyť každý učitel chce, aby žák dovršil věž, pro kterou sám
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s tolikerými obětmi položil základy. Znal tedy dobře obtíže zakládání
a chtěl jen, abyste lehce vyvedl stavbu od patra k patru nádhernější.
Vaše léta učení nyní skončila. Ve vaší dílně zbylo něco trosek zevnější
pohotovosti vašeho mistra a náhle přišla chvíle, kdy se vám zda, ze to,
Čemu jste se naučil, není pravda. Váš učitel vás vedl po složité cestě své
duse, vedl vás krásnou neznámou krajinou, která dráždila vaše smysly, ale
nedotkla se vašeho srdce; všechno vám dal, ale nemohl vás zasvětit do ta
jemství svého citu, svých bolestí a útěch. Nemůžete tedy vystoupit na le
šení jeho věže a dovršit jeho dílo, neboť nevíte proč.
Proto se vám zdá, že je všechno ztraceno. Myslíte si, že by bylo nejlépe
nechat umění a oddat se nějaké počestné živnosti řemeslné. Chcete dělat
takovou práci, kterou od počátku do konce znáte a při které nemusíte
spoléhat na pravdivost nějakého cizího tajemství. Chtěl byste znát nauku
svého řemesla a ne jen sbírku rozmanitých pokynu, které stanovila cizí,,
vám neznámá zkušenost.
Chtělo by se vám třeba udělat botu. To se sice také musíte nějak
naučit, ale každý obuvnický mistr vám snadno vysvětlí, proč je jeho způsob
práce dobrý. Ptal jste se svého učitele, jak se dělá socha ? Proč je jeho
způsob dobrý? Myslím, že by se vám za odpověď dostalo jen nevlídného
mručení. Sám ostatně jednou uslyšíte takové otázky a poznáte, jak těžko
se na ně odpovídá.
Ve své tísni hledáte nějakou příčinu své nechuti k sochařství a nic se
vám nezdá snazší, než viniti lidskou společnost. Ovsem společnost učinila
z vašeho učitele nevlídného pavouka, který o svém umění nerad mluví
a udělá z vás také takového nešťastného tvora, až si s námahou vyšlapete
vlastní cestičku. Ale zdá se, že se vám tento obvyklý způsob nelíbí, že
nejste obyčejný soukromník. Chcete nějakou obecnou pravdu, která y
přesvědčivě spojovala dílo umělce se společenstvím lidí, chcete, aby vaše
práce nebyla jen vzdorným kutěním na pokraji života, chcete mít zrovna
takovou pravdu jako berní úředník nebo obuvník.
To vsak jsou bolesti každé Čisté duše a není proti nim léku. Umění je
vskutku na pokraji života, neboť tisíce věcí naléhavějších je odsunulo tam,
kde zvolna a zkomíravě žijí věci nečasové. Umění je tedy něco, čeho k ži
votu není nevyhnutelně potřebí, ale to neznamená, že umění je mrtvo.
Stalo se tím, co nazýváme anachronismem. Anachronismus sice žije mimo
nás a bez nás, ale je s námi spojen tenkými nitkami vzpomínek, vzdále
ným tušením žízně, neurčitým pocitem smutku. Těžkomyslností to dnes
nazývají vzdělanci.
Jsou tedy doby, kdy umění je živo jen z představ minulosti a z touhy
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životem nenasycených dusí. Bohatí lidé se dávají portrétovat, protože to
bylo kdysi dobrým zvykem, banky dávají zdobit své síně plastickým pře
pychem, protože na to mají a říká se, že je slušné a vzdělané přiměřeně
podporovat umění, mnozí mají ve svém bytě obrazy krajin, ačkoliv jsou
přesvědčeni, že fotografie by byly zrovna tak dobré. Ale to všechno není
ta obecná pravda, nad kterou zoufáte. Máte tedy na vybranou: buď se
vléci jako stín zašlých časů a žít z těžkomyslné nálady několika vzdělanců,
nebo lapat po drobtech, které vám ještě zachovala tradiční nazírání na
umem a dobročinnost mecenášů. K tomu nepotřebujete celkem nic víc
než být obyčejným sochařem. Ale máte ještě jednu cestu zvláštní - probít
se na vlastní pěst až k pomezí obecné pravdy, vyrvat se ze zasmušilého
objetí přežitků, stát se umělcem nikoliv podle donošeného střihu doby, ale
přiblížit se až k samému středu života. To ovšem znamená opustit vše
chno, co by vás mohlo obstojně uživit, opustit tlusté mecenáše, vzdát se
almužen a zapudit hlouček svých ctitelů.
Zkoumejme nyní, co vás na této cestě čeká.
II

Řekli jsme, že umění bylo vyloučeno na okraj života. Kde je tedy jeho
kolébka, jeho dědičné místo?
Lze říci, že umění se zrodilo ve chvíli, kdy člověk poznal svou zá
vislost na vyšší nadpřirozené moci. Toto poznání nemohl však vzít prostě
na vědomí: jeho přirozenost rozumová hlásila se současně projevem kla
nění. Poznání a klanění nelze tedy oddělit, nepostačí pouhé poznání, které
není ověřeno klaněním. Tato první, základní hnutí lidské duše a lidského
srdce jsou počátkem všeho umění, jsou jeho životem a jediným pravým
smyslem až doposud.
Ptáte-li se tedy po smyslu umění, vězte, že každá tvůrčí činnost lidská
nějak souvisí s projevem klanění. Každý předmět klanění je pak spojen
zjevnou nebo skrytou cestou s nadpřirozenou svrchovaností.
Umění, které jediné je prostředníkem všeho klanění, stojí tedy na nej
přednějším místě veškeré lidské činnosti. Jako bohosloví opírá se o sku
tečnost prvotního poznání, umění obřadní je předním dědicem prvotního
klanění.
Zdá se vám třeba, že v umělecké činnosti není vůbec místa pro nějaké
klanění. Ovšem, to je, co vám váš učitel říci nemohl, protože sám už ne
věřil, že umění bytostně souvisí s životem člověka. Domníval se spíše, že
je plodem umělé nástavby složité vzdělanosti, že je úplně cizí základním,
neměnným a od počátku stejným hnutím lidského nitra.
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Četl jste jistě mnohá pojednání o úkolech umění, o povinnostech
umělce a o poslání výtvarné práce. To jsou všechno marné řeči. Umění
samo od přirozenosti nemá žádné úmysly a cíle; hledat cesty a měnit
tvářnost světa je úkolem poznání. (Nic není nebezpečnější, než střetne-li
se v člověku umělec s filosofem. Nic také není pozoruhodnější v století
devatenáctém nad filosofující umělce, což jen slušelo chaosu tohoto po
divného věku.)
Dívejte se na věci prostě. Umění je výronem klanění, nic víc. Každý
jiný úkol je zatěžuje a vzdaluje od jeho přirozeného, samozřejmého života.
Slyším však, že se ptáte, co je to klanění? Umělec jako vy nemusí
vědět nic víc, než že svět je stvořen a řízen Prozřetelností; vnímati věci
stvořené, poznávati na nich ruku Boží a toto poznání svým způsobem
sdělovati postačí, abyste naplnil svůj úkol.
Možná, že se vám zdá, že to všechno vám nic neříká, ani nenaznačuje
cestu ze spleti vašich otázek. Na to je právě jen jediná odpověď: nechte
otázky lidem, kteří si je vymyslili, a těm, kteří se zabývají hledáním.
Hraní s otázkami je často jen darebná zábava vzdělanců. Umělec má
mít smysl jasnou a prostou. Každá učení zakuklenost zdržuje jeho ruku
a svírá jeho srdce.
Vím, že chcete říci, že tyto rady nemají valnou cenu, když už je
umění nad pomyšlení zavaleno rozmanitými otázkami, když se už bez
mocně potácí v bludišti nejistot a tápání. Vy sám však přece nemůžete
za to, že pečlivou prací rozumářských století bylo odloučeno poznání od
klanění. Že tato dvě základní hnutí lidského ducha a srdce byla pone
chána sama sobě a obě zabloudila v suchopáru.
Je pro vás konečně dobře, že na zmatky v umění neumíte odpovídat.
Alespoň lépe a čistěji poznáte přirozenou touhu umělce po klanění, jedi
nou touhu, již umění nemá zapírat.
Jest známkou podivného rozporu a hluboké rozdvojenosti poznaní a
klanění, zlobí-li se umělec, že nemůže tvořit tak, jak by chtěl. Je to zna
mení, že si vytvořil nějaký jiný vlastní svět, že se pokusil o vlastní poznaní.
Ale tak to nejde. Třeba poznání a klanění úzce spolu souvisí, nelze žádati,
aby výlučně rozumová činnost poznaní současné tvořila řád klanění. Tím
méně lze očekávati dobré výsledky, kdyby pro potřebu klanění bylo upra
vováno poznání. To je jako by si mozek usmyslil převzíti také úlohu srdce
a naopak.
Odpovědnost za poznání, ať je dobré nebo špatné, nepadá na hlavu
umělcovu a není také povinnosti umění opravovat poznaní.
Není tedy ani zdaleka úkolem umělce starat se o myšlenkovou náplň
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své tvorby. Tuto starost vzali na sebe jednou provždy ti, kdo podle svého
poznání řídí věci lidské.
A tu jsme u ožehavého místa, zvaného uměleckou svobodou. V samo
zřejmém souladu s odpovědným poznáním je tato svoboda nesmírná.
V rozporu s ním vede k záhubě. A řekneme hned, že jsme ještě v moci
tohoto záhubného rozporu. Následující příklad je tedy hodně pomyslný.
Může se stát, že budete mít mnoho práce s podobiznami. Můžete dělat
podobizny dobré nebo špatné, zájem o ně však nikterak nevyvolali umělci.
Zahledíte-li se do své práce, najdete v ní jistě potěšení, neboť modelovati
tvář člověka je také v řádu klanění. Pak bude také vaše práce dobrá. Hůře
by bylo, kdybyste si postavil hlavu a odmítal objednávky podobizen, pro
tože jste se rozhodl dělat ozdobné výplně pro veřejné budovy. Kdyby
v řádu poznání bylo právě místo pro tvorbu takových reliefů, věřte, že
byste také vy tuto práci dostal. Ale nebyl právě čas na takové věci a ten
čas nemůžete svou umíněností přivolat. Ne vy, někdo jiný nesl odpověd
nost za to, že budovy nesnášejí roztomilé reliefy v tympanonech svých oken.
Ale jsem přesvědčen, že vaše touha dělat ozdobné výplně by nebyla
ani docela zdravá. Kdybyste tuto práci nechtěl naschvál, jen na důkaz
své tak zvané svobody, jistě by se vyskytli objednatelé, kteří by po ozdobě
okenních tympanonů zatoužili. Taková je tedy svoboda co do volby ná
mětů: umělce, který se mocí svého rozumu nevyloučil ze společenství, ani
nenapadne, aby za každou cenu chtěl něco odlišného. Není tedy ohrožo
váním jeho tvůrčí svobody, nemůže-li dělat věci, po kterých ve skutečnosti
a po pravdě netouží.
Umělecká svoboda je, jak se zdá, plané, prázdné heslo, které se hodí
spíše pro lepší označení neodpovědné libovůle. Jen ta nutí umělce, aby
vykročil ze zahrady umění do oblasti spekulace.
III

Aby poněkud neskutečný příklad uvedený v předchozí kapitole stal se
příkladem živým, je patrně nutno mysliti na základní obnovu poměru
mezi uměním a životem. Budova obecného společenství byla již tak vážně
porušena, že se zdá rozumnější stavěti ji znovu. Ale stavěti novou budovu
a napodobit věrně všechny trhliny v klenbách a posuny v základech prostě
nelze. Všechno musí být pevně a jistě na svém místě. Také vy tam budete
mít své místo sochaře a nebudete nucen obstarávat i úkoly theologické,
filosofické nebo sociologické. Znám však obvyklé námitky: to nebo ono
se mně nehodí, to nebo ono bych si představoval jinak.
Vězte tedy, že při budování nového společenství jest první podmínkou
důvěra.
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Nedůvěra nás přivedla až na okraj propasti. Umělec přezkoumával
poznání, filosof přezkoumával činnost umělce. A je zajímavé, že oba našli
ve svém druhotném zaměstnání tolik zalíbení a ukrádali svému vlastnímu
povolání tolik času jako sběratel známek.
Nechtějte tedy mít na všechno svůj vlastní názor. Lépe jest dělati dob
rou věc podle cizích názorů, než špatnou podle svých. A že je větší ne
bezpečí špatné práce podle vlastních názorů, je jisté. Proto bylo v posled
ních dobách tak málo dobrých sochařů. Všichni totiž usilovali o vlastní
názor, ale jen několika se podařilo k této zbytečné práci přidat kus svého
umění. Všichni ostatní sotva stačili na to, vytvořit špatný nebo ještě horší
osobní názor, který nebyl k ničemu.
Je tedy potřebí důvěry. Řekl bych důvěry zcela slepé. Nežádám této
oběti jenom od vás. Důvěřivě smýšlet musí i všichni ostatní, jimž bylo
dáno poznávat a rozhodovat o jiných věcech než o věcech umění. Před
stavte si jen, co strachu užije takový objednavatel uměleckého díla, aby
mu umělec nedodal věc urážlivou. Nemá důvěru, protože ani vy jste ji
neměl, nejste spolupracovníci, jste nepřátelé. Chcete si navzájem Škodit.
Vy se mu chcete vysmát, on vám za to zkrátí honorář.
A na tomto příkladu vidíte všechen nedostatek důvěry a všechnu
škodlivost tohoto nedostatku ne snad jen mezi objednavatelem a umělcem,
ale mezi uměním a celým ostatním světem.
Je ovšem pravda, že by bylo málo platné, kdybyste ode dneška jen
vy sám pojal důvěru k všemu lidskému poznaní, když by strana poznaní
zachovávala dál svou nedůvěru. Ale bez obecného obratu k důvěře nelze
nic začínat. Důvěra je základním kamenem stavby nového společenství.
Vy sám dobře poznáte chvíli, kdy se již můžete odvážit obětovat svou
ješitnost požehnané důvěře.
IV

Myslím, že nyní už nepochybujete o poslání umění a o jeho právu na
život. Spíše jste přesvědčen, že život nevyhnutelně potřebuje umění, nemá-li zaniknouti, t. j. nemají-li být zničena prvotní hnutí lidského nitra,
poznání a klanění, jedno každé v sobě přísně uzavřené, ale jedno bez druhého hynoucí.
Jde vám nyní jen o to, máte-li se oddat umění velkému nebo malému.
Praví se, že velké umění musí přinášet nějakou myšlenku, k malému že
postačí vkus. Budiž. Ale nezdá se vám, ze se tu klade hranice příliš ostrá?
Podle toho by malé umění velice kvetlo. Vkus má přece každý druhý
člověk. Zatím však vidíme, že malé umění je v hlubokém úpadku. Zámeč
níci, truhláři, sedláři, natěrači nemají tolik vkusu, aby mohli tvořit malé
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umění. Provádějí sice návrhy povolaných umělců, ale s nechutí a nic vlast
ního k tomu nepřidávají, ani přidávat nechtějí. Tomu se ovšem nelze
divit. Malé umění nevzniká ve vzdáleném atelieru, ale v dílně a v hlavě
řemeslníkově. Na druhé straně každý, kdo míní býti umělcem, dělá umění
velké, přináší myšlenku. Ale je těchto myšlenek nevyhnutelně potřebí?
Jak truchlivý je to obraz, vidíme-li, jak si autor opravdu svou myšlenku
vymyslil. A v zmatku těchto myšlenek vláčí se umění jako kus hadru
dobrého na zabalení nejhloupějších nápadů.
Je jisté, že velké umění slouží nějaké velké myšlence. Ale zdroj této
myšlenky je někde jinde, je hlouběji a bytostněji spojen s duchovním obsa
hem doby než bláznivý, neodpovědný nápad světem opuštěného výtvar
níka.
Nestarejte se tedy ani o to, jaké umění vlastně děláte. Je-li to umění
malé nebo velké. Hranice mezi velikostí a malostí dojista není tak přesná
a určitá, tím víc, když nejste jediným pánem myšlenky, jež tvoří umění
velké. Ovšem, když něco z velikosti naší doby dotkne se vašeho srdce a
pohne vás touhou klanění, jste bez moci a vydáte se umění velkému. Ale
závisí to nějak od vaší snaživosti a vůle ? Zachovejte si jen srdce čisté, na
slouchejte dobře, aby hlas, který k vám proniká z vnějšího světa, nebyl
přehlušen hádkou vašich vlastních myšlenek. Nečiňte jako umělci doby
nedávné, kteří si před hlasem své doby pečlivě zalepovali uši voskem,
aby klidně mohli pracovat na posměšném obraze současných dějin. Ne
čekejte na obrat k důvěře; již dnes musíte slyšet všechno a je-li vaše srdce
vskutku Čisté, nic se ho nedotkne, naopak, poznáte, že v životě současném
je mnoho věcí velikých a slavných, které ani nepozorujeme pod prachem
všedního dne.
Je tedy, jak se zdá, jen jedno umění a záleží jen na tom, které struny
ve vašem nitru rozezvučí van doby a dějin. To není vaše věc a velmi byste
se mýlil, kdybyste se sám na vlastní vrub pokoušel zahrát píseň na stru
nách nejtlustších.
v
Když už nemáte starosti o to, jakému umění se máte věnovat, zda
velkému nebo malému, chtěl byste možná vědět, co je podstatou so
chařství.
Slyšel jste jistě rozmanité theorie, jež velcí sochaři nevrle sdělovali
zvědavcům. Znáte jistě onen výrok, že kámen již sám v sobě uchovává
sochu, a že je jen potřebí odstranit všechnu přebytečnou hmotu, aby se
socha objevila. Víte, že množství hmoty, která tvoří dokonalé sochařské
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dílo, lze změřiti, ponoííte-li hotovou sochu do vody: o kolik voda v ná
době vystoupí, tolik hmoty musíte zachovat.
Ale to jsou, jak uznáte, jen odpovědi pro snoby, kteří se bez pozvání
tlačí do dílny umělce.
Co je tedy ono tajemství plastiky, jež snad lze nazvati také tajemstvím
hloubky? Co dovoluje sochaři jíti do hloubky? Je tu zas stará odpověď:
sochař odstraňuje hmotu tak dlouho a tak hluboko, dokud mu to dovolí
tvar budoucího díla. Víme tedy, že tvar něco dovoluje a něco nedovoluje.
To znamená, že je patrně naplněn silou, která odporuje, že má svůj život,
který brání rukám umělce.
Nyní poněkud odbočme. Podívejte se na věci, které mají svůj tvar.
Lidské tělo, květina nebo krystal dosahují svého tvaru růstem. Růst je
podmíněn neustálým tlakem z nitra rostoucí bytosti. Povrch její je tedy
výsledkem vnitřního napětí, vnitřního tlaku.
To si musí každý sochař na počátku své činnosti dobře uvědomit.
Říká se, že umělec vdechl svému dílu život. To je ovšem poněkud obtížná
představa. Postačí snad, cítí-li, že má co činit s věcí živou, a to hned,
jakmile přikročí k práci, už ve chvíli, kdy naloží první hroudy hlíny. Tato
živá věc mu ovšem vzdoruje svým vnitřním tlakem, silou, jež se napíná

k nejdokonalejší plnosti. Sochař ů točí a plastika vzdoruje. V ýsledek to to

zápasu je socha.
Sochařství není po stránce řemeslné příliš podobno archeologu, která
opatrně odstraňuje hlínu, aby neporušila tvar ukryté mrtvé věci. Sochař
ství má co činit s věcmi živými.
VI

V první kapitole byla řeč o tom, že umělec nemůže převzít dědictví
mistrovo, protože toto dědictví je soukromým, osobním vlastnictvím, jež
nelze odkázat. Proto není velikých žáků velikých mistrů, jsou jen malí žáci
velkých mistrů a velcí Žáci malých mistrů. U malého mistra může se Žák
naučit dobrému řemeslu, u velkého odkouká jen povrch velikosti.
V druhé kapitole jsme hledali pravé místo umění a poznali jsme, ze
je plodem klanění, jež je po poznání prvním hnutím lidského nitra a že
tedy umění je od počátku základní a nezbytnou složkou duchovních dějin.
V třetí kapitole jsme poznali, že umění může žít jen v dokonalém
společenství obecnosti.
Ve Čtvrté jsme pojednali o tom, že nezáleží na umělci, jaké umění si
zvolí, zda malé nebo velké.
V páté konečně byla řeč o podstatě sochařství.
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Nyní ještě několik slov na ukončení.
Je vám jistě známo, že poznání bohoslovecké je nejstarší a nejvzneše
nější. Jemu po boku jde klanění, obsažené v řádu obřadním. Mohli by
chom tedy dobře očekávati, že alespoň zde není budova společenství tak
ohrožena jako v oblastech jiného poznání a klanění. Vidíme však pravý
opak.
Umění zúčastněné na obřadnictví náboženském není snad v hlubo
kém úpadku; to by ještě nebylo nejhorší. Vidíme, že takové umění prostě
není. Ojedinělé pokusy o jeho obnovu, dobré nebo špatné, nic na věci
nemění. V celku je obřadnictví odkázáno na výrobu, jež nemá s uměním
nic společného.
Hledáním příčin tohoto úplného odumření nebudeme se podrobně
zabývat. Jisté je jen to, že zkáza zvolna postupovala po celý minulý věk
a že je jen výsledkem velmi zdlouhavého rozkladu.
Takové věci napravit není ovšem v moci umělců. Ale pravé, obecné
pochopení nebezpečí rozdvojení poznání a klanění mohlo by znamenat
cestu k obnově a vám prozatím nezbývá, než toto vědomí opatrovat a nést
vstříc lepší budoucnosti.

Rudolf Voříšek
MYŠLENÍ A SYMBOL
Kdo sleduje dějiny filosofického myšlení nikoli jako uzavřený sled
myšlenkových obrazů světa s vlastní logikou a vlastní problematikou,
nýbrž chce poznat, jak toto myšlení utváří skutečnost, t. j. působí na život
sociální, hospodářský a politický, neubrání se poznání, že dosah do života
nemá racionální systém jako takový nebo snad jednotlivé poznatky samy
o sobě, nýbrž spíše vždy určitý celkový obraz, určité vidění, které má
zároveň dynamický charakter; je to vždy zároveň určitý vzor, předobraz,
který k sobě přitahuje a nabádá k následování, nemá tedy charakter po
znání, nýbrž povahu apelu, výzvy k jednání a napodobení. Tuto skuteč
nost snad osvětlí lépe konkretní příklad: darwinismus jakožto biologická
theorie má nepochybně svůj význam v celku ostatních nauk evolucionistických a je to záležitost ryze vědecká, podléhající kritice a polemice, což
si biologové vyřizují mezi sebou. Takový biolog-vědec zkoumá, vyvrací
a kritisuje nebo souhlasí, a výtěžky jeho úvah mají nepochybně význam
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v biologii a přírodních vědách jako takových - dosah do života všedního
však tato výměna názorů nemá obyčejně skoro žádný. Stane se však, že
přijde někdo, osvojí si smysl darwinovského evolucionismu a nevytvoří
vědecký systém, nepodá novou biologickou nauku, nýbrž přetvoří tuto již
danou nauku ve visi, nový obraz člověka, krátce vytvoří mythus o Člově
ku, který je překonáním člověka dnešního, jako je ten vyšším stupněm
živočichů nižších. Tato vise, tento symbol není již vědeckým poznatkem,
je to naopak výzva k jednání, je to předobraz, který se vznáší nad hla
vami snad hrstky lidí, snad i mohutných zástupů, aby určoval jejich jed
nání a jejich činy. Taková je genese moderního symbolu - tohoto útvaru,
v němž se spojuje v podivnou jednotu myšlení a lidská touha po obraze.
Touha po obraze - zde se musíme na chvíli zastavit a ujasnit si ně
kolik věcí. Západoevropský člověk minulého i našeho století žil převážně
v ovzduší racionalistického a abstraktního myšlení. Jeho světem byly formulky a poznatky, jejichž vzorem byly především poznatky věd matema
tických a fysikálních. Vědecké chápání mělo určovat jeho život i jednání,
vědecká měla být morálka i náboženství - tomu je rozuměti tak, že vodít
kem tohoto Člověka byla soustava definic a poznatků, s jakými se shle
dáváme v ostatních vědách, především přírodních. Vzorem tu byl pokus
dokazovat morálku »more geometrico«, matematicky, z jednoho základ
ního abstraktního principu, který byl na vrcholu logické řady důsledků.
Na tomto základě byly vybudovány etické soustavy positivismu, huma
nismu, u nás na př. ethika Krejčího, vyvozující všechno lidské jednání
z pudu sebezáchovy. Ale i celý okolní svět člověka posledních dvou sto
letí probíhal ve znamení destrukce obrazu, symbolu: architektura se zcela
osvobodila od každého sebemenšího náznaku obrazu a vyústila v strohé
používání přímek a nanejvýše kruhu (tedy geometrických tvarů) bez se
bemenšího užití křivky, ornamentu, symbolu (vzpomeňme v této souvis
losti v jakém bohatém světě obrazů žil člověk gotický a barokní). Malíř
ství před světovou válkou skončilo kubismem, příklonem ke geometrisování tvarů i tam, kde geometrie naprosto selhává, tedy na př. u zobra
zování člověka a vůbec organických bytostí. Ale i v oblasti lidského jed
nání se obraz zcela ztratil a na jeho místo nastoupil výpočet, kalkul,
formulka, definice, abstraktní poznatek, vědecká organisace, ideál opti
málního a maximálního výkonu. Můžeme-li život Člověka středověkého
a konečně i ještě barokního vyjádřit jako následování ať Krista nebo
světců, tedy spění k dokonalosti za pravzorem, vyjádřeným životem určité
bytosti výsostně jednající a žijící, stala se pro moderního člověka rozho
dující starost o zlepšení a účinné využití všeho, co dává tento svět. Při
Řád VIII. z 6.
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tom se tento člověk fídil zásadami, které mu byly podávány jako poznat
ky vědecké, jako »principy vědeckého řízení života a práce«, krátce jako
formulky, které snad stupňovaly jeho výkonnost a práci, ale nebraly
v potaz i jiné mocnosti v člověku, mocnosti nadosobní a touhu po vyšším
začlenění jeho skutků a života. Tento člověk pak již neměl před sebou
vzor, obraz nebo symbol, který měl následovat, v jeho životě byla určitá
prázdnota, která nebyla ničím zaplněna.
To byla právě situace, z které vznikal moderní symbol, spojení ideje
a obrazu, vyjádření myšlenky a zároveň cíle, ke kterému měl člověk svým
životem spět, podle kterého se měly řídit jeho myšlenky, touhy a činy.
Je totiž v lidské povaze, že je jí bližší následování vzoru nebo osobnosti
než jednání podle zásad a pouček vyjádřených rozumově; člověk daleko
spíš jde za někým než za něčím a daleko spíš mu odpovídá přilnutí
k obrazu a symbolu než uznání pouček. Nebo lépe a přesněji vyjádřeno:
uznání zásad určité nauky vyplývá druhotně z prvotního zaujetí osobností,
vzorem, k němuž se člověk chce připodobnit. Tento základní princip vší
morálky je nejlépe vyjádřen v křesťanství; zde ústředním vzorem pro člo
věka je Kristus, jehož má každý svým životem následovat, jak zní krásný
výraz Tomáše Kempenského, a bude-li jej následovat, je již tím doko
nalým křesťanem, aniž by plnil nějaké abstraktní poučky všelijakých etik
a morálek, vědeckých či nevědeckých. Křesťanství tak plně splňuje odvě
kou lidskou touhu po vzoru, předobrazu, po citovém přilnutí a konání
skutků, jejichž záruka není v souhlase s vědeckými poučkami nebo theoriemi, nýbrž v osobnosti výsostně dokonalé, která jest sama »pravdou,
cestou a životem«. Pro morální jednání může mít jistě význam poučka
»jednej vždy tak, aby zásada, podle níž jednáš, mohla mít platnost vše
obecnou«, ale co to komu řekne proti tomu, když člověk pozná, jak
Kristus mluvil a obcoval s chudými této země? Jiným vzorem pro »ná
sledování« jsou křesťanovi světci jakožto vzory křesťanských a lidských
ctností - i zde křesťanská morálka upozorňuje v prvé řadě na osobnosti,
a nikoli zásady; ty vyplývají samy z »následování«.
Naše odbočka o následování měla upozornit na kořeny, z nichž se
u moderního člověka zrodila touha po symbolu. Symbol je vlastně tako
výmto vyplněním prázdnoty, vznikající přílišným zdůrazněním rozumu
a rozumových pouček. Symbol jest reakcí proti racionalismu, má nad
osobní a nadindividuální povahu a jeho charakter je dynamický - je vý
zvou, apelem, jak jsme již řekli. Symbol má dále charakter celostní,
podává určitý celkový názor, ale rozdíl proti filosofickému obrazu je
v prolnutí ideje obrazem, v jeho názorovosti, která se neobrací jen k ro

362

zumovým, nýbrž i emotivním a obrazivým mocnostem v člověku. Symbo
lem byla představa světa jako mechanismu (mythus vědecký), je jím
idea o nadčlověku, o člověku faustovském, apolinském nebo dionyském.
Jeho funkce může být a většinou bývá zastupitelská - symbol je v svém
jádře náhražkou náboženství, náhražkou, mohli bychom říci, daleko
mocnější než je filosofie, protože zasahuje člověka celého a nikoli jen
jeho schopnosti poznávací. Stane-li se takto vypracovaný symbol nástro
jem boje politického, je to mocnost velkého významu a velké váhy, která
zachvacuje zástupy a mění tvářnost světa.
Proto ani nelze symbol podceňovat. Nelze jej vyvracet poukazem na
vedu, neboť je nepopiratelné, že touha po obraze dosáhla nejvyšší inten
sity právě v době vědeckého pokroku a symbol se stal společensky da
leko působivější silou, než je vědecký obraz světa. Symbol vznikl na
vzdory vší filosofii a navzdory vší vědě; nevznikl ovšem proto, že by snad
moderní společnost nebyla dosti proniklá vědou, nýbrž proto, že v zá
padní moderní společnosti byla oslabena největší z »visí«, chceme-li ji tak
nazvat, totiž křesťanství.

Engelbert Vintrich
MUŽI V BÍLÉM
Tak někdo přišel a na tas přikryl beletrii, divadlo, jilm a víe, co s tímto souvisí, bílým pláštěm » pana doktora«. Ale není doktor jako doktor.
Copak je celkem takový ubohý praktik, který se celý den štve v blátě
a dešti od chudých k chudým, ve zmaíkaném klobouku, předpisující jen
kapky a uštědřující laskavé slovo útěchy! A dělá to víe v kulise obyčejné
domácnosti. Zato chirurg - to je doktor! Člověka otevře, zašije jakoby
nic, člověk žije dál. A hned je tu americká divadelní industrie a servíruje
davu slavné » men in white«, muže v bílém, kde elegantní bělouíci s obli
čeji známých tváří procházejí sujitami sálů a na scéně servírují vrchol
reportérské režie: opravdovskou operaci, drasticky realisticky (a dlužno
dodat, ze s překvapující věrností a detaily). Sotva dozní ejekt seriálu
repris, následuje jen málo změněná »žena v bílém«. A tak to jde dále
a dále od knížek vážnějších až k limonádovým románům a divadelním a
jilmovým kýčům, jen málokdy se stane, ze ovládne svět chirurg sám ně
jakou vzpomínkovou knihou a ve vší slávě se částečně rehabilituje před
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ironii a sarkasmem, jimiž celý stav postihl mudrlantsky protivný Bernard
Shaw. Novií a noví lidé vylézají z líhne úspěšných chirurgů a světem
zdravých krací nový bůh, který nemocným se stává Bohem.
Jak je lícen v takovém běžné literárním pojetí chirurg? Je to plno
krevný muž zázračných rukou, chladně uvažující a vždy suverénně zasa
hující v poslední chvíli. Zásadné provádí výkon blíže neurčený, který před
ním třebas nikdo nepředsevzal. Pak k smrti unaven stáhne ležérně své
rukavice, svlékne plášť, zapálí si cigaretu a podklesávajícím krokem od
chází. Příbuzným řekne o nemocném dvé augurské vety, nohsledným
asistentům pár drsných cynických slov zaručené pravým periferním timbrem. Operace se však samozřejmě zdaří a pacient - nezemře. Chirurg
bývá mladý nebo chlapských let. Ten starší mu vadí a hatí plány a je
vůbec strašně omezený. A pak roztomilá a vášnivá nemocná. Ta bývá za
týden zdráva, nesmlčí svou skrytou touhu, ale chirurg v civilu také co
nejdříve svou vášeň prozradí, neboť právě ta je předpokladem jeho radi
kální vůle. A již vděčný ret zachráněné mu otvírá tušené perspektivy,
které mu věčný ruch uzmul. Čtenáři i návštěvníku kina se též jaksi na
značuje, že takový chirurg je vlastně vyšinulec, nenormální a nemorální
exota, rozháraný, který jen proto má troufalost říznout do živého člověka.
Je nesmírné zkušený životem, skeptik, nevěrec, bezbožník, se smrtí hraje
vabank a tyká si s ní. Miluje Šílenosti, závratnosti. Jeho konkurent je
šosák, hlupák vázaný rodinou a morálkou. Jindy je chirurg pro změnu
i schopný úplaty, propadá whisky a morfiu, nevidí chyb, jimiž nemocné
zabíjí, a končí sebevraždou.
Doba si vytváří typy a hrdiny, jaké zasluhuje. Z parku atrakcí mizí
panoptika a anatomická musea zrůd. To bylo pro naše dědečky. Vnukové
tím pohrdají, ale zamilovali si zrůdy jiné a horší: zrůdy duše a charak
teru. A jednou z takových zrůd se stává i dnešní zbeletrisovaný chirurg.
Chirurgie, skutečný vrchol mediciny a odvahy lidského ducha a sna
žení, chlouba vší discipliny, stala se módním předmětem obdivu u pocti
vých, ale také služkou chorobné zvědavosti a napínavosti. Nezbude brzy
chirurgům, nežli se proti tomu bránit. Zatím se brání svou skutečnou
prací, úmorností a obětmi těla a duše. Co je tu krásného v palčivé sta
rosti o člověka veskrze neznámého, v odvážném boji o toho člověka, když
ruka drží jeho život jen vratce, obklopena úskalími, balancující ruka slabá,
také jen lidská. Jaká to všecko žeň pro industrii a psychologii tvůrce! Bez
lyriky, bez sexu, komplexů a pyšné zatrpklosti.
Beletrista nové doby ztrácívá jedno: smysl pro odpovědnost. S tou se
ohání jen při úvahách o literárních směrech. Ale nejde jen o odpověd-
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nost uméleckou, nýbrž i mravní, a tím i všeobecnou. K takové odpověd
nosti patří též, otřásá-li kdo důvérou člověka, který dá na sebe pusobiti
tištěným slovem až sugestivní, v někoho, jemuž věří a o němž zapochy
buje, zví-li, ze odevzdá život pokřivenému charakteru a zrůdě, která si
s jeho životem pohrává pro vlastní lesk, efekt, zábavu, výlučnost obdivu,
nebo pro peníze.
A přece chirurg musí být člověkem, jemuž nesmi býti chirurgie vášní,
nýbrž nutností plynoucí z lásky k bližnímu. Domýšlí se mnohdy kata
strofy, o které vyčítavě uvažuje, zda ji nepřivodil, nebo nepřiblížil sám.
Jenom z opravdové lásky k bližnímu může vyrůsti opravdový chirurg,
proto musí být především řádným člověkern. Mravní cit musí být‘ proto
chirurgovi vlastni a prolínati celý jeho život, který musí být věnován
chirurgii celý. Taková má být jeho lidská tvář. Většina chirurgů, a ti
největší všichni, věří v Boha a v duši. Jsou to lidé, kteří chtějí býti přede
vším lidmi a ne zrůdami.
» Chirurgie je dnes v popředí zájmu,« napsal kdysi prof. Jirásek. To
však neznamená, že postava chirurga by měla vystřídati v literatuře Sherloka Holmese a Buffalo Billa nebo nějaký morbidní Dekameron. Se
riosní lékař menších aspirací, jak o něm píše Glazarová nebo i Skácelík,
ten zůstává Čtenářům jen v úrovni kalendářového hrdiny. V chirurgii je
nám však milejší stokrát dobrý » kalendářový« člověk než zázračná, úchyl
ná a nadsazená záhada, kolem níž není ani stopy po odpovědnosti, lásce
a radosti. Vzpomínám jednoho dopisu českého chirurga Eduarda Alberta,
v němž se praví: »Mne se líbí to, co povznáší... Svét se má stkvíti co zlato.
Kochati se v radostech, a ne bolestech, jinak nemá umění pro nás bož
ského potéšení. Jeho úkolem nemá býti, aby se bolesti naše malovaly, ale
radosti naše mají se líčiti a srdce povznášeti.« A Albert byl velký chirurg
a pravý »zlatý člověk«.
Doufejme, že nová literární móda brzy zajde jako zapadla obliba his
torek o otřeseném celibátu věrolomného knize s nekonečností sentimen
tálních farních historií. Dá Pán Bůh, že i nová » choroba« je jen akutní
a ne chronická, a náš zdravý organismus si pomůže sám. Ci snad i tu by
bylo potřebí chirurga? Pak ale ne kouzelného a efektního; obyčejného,
Živého, především pak tichého a pokorného srdcem, jehož posud žádný
román nepostihl.
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VARIA
A n tika a dnešek
Jak chládek ranní rosy v rozehřívajícím se letním dni, tak svěže to vane z většiny
antických literárních památek. Chladem? Ano, neboť nad spisem dávnověkého autora už
většinou nebije zrychleně naše srdce, nečteme ho dravě uchváceni, nýbrž jen potěšeni,
smířeni, spokojeni. Tento spis - aspoň originál - je psán jazykem, kterým už dlouhá
staletí nemluví žádný národ na světě. Nikdo z nás ani z našich hodně dávných předku
nebyl současníkem autora díla, jeho osobní zásluhy nebo viny se nikterak netkly nás
ani našeho národního kmene. Můžeme ho Čisti - a také čteme - vskutku sine ira et
studio. Přistupujeme k němu s myslí klidnou, prostou předsudků, představ, očekávání.
Nalezneme-li v něm pak přece zálibu, je to vskutku jeho zásluhou, nikoli zásluhou
doby, jeho soukromé osobnosti či naší disposice. Toť první přednost i vada každého
díla staré literatury řecké i římské. N a jedné straně nedostatek citového rozpoložení které nám mnohdy jinak Činí milou některou knihu i se všemi jejími vadami - na
druhé straně možnost zcela nestranného úsudku, prostého vlivů doby, prostředí a všech
ostatních.
Jednoduché a krásné obrysy mají věci v průzračném, zroseném letním jitru. Prosté
a jasné jsou myšlenky i jejich výraz ve většině antických spisů. I tam, kde - v období
spějícím už k úpadku - se myšlenka stává těžce srozumitelnou a dikce houstne v les
umělkovaných slov a period, nelze ještě beze všeho srovnati takové dílo s přemnohou
moderní knihou, s její celou zátěží myšlenkovou a výrazovou. Pro vždy a právem
zůstanou nej lepší staré spisy řecké a římské příkladem myšlenky vyjádřené hutně i sro
zumitelně, slova nepřetíženého, jasného logického pochodu. Vzniklo to vskutku tím, že
antická literatura vyrůstala v slunném Středozemí, pod modrým nebem, nad zelenými
vlnami, pod skalami ostrých a přímých obrysů? Stával se vskutku tím, jak se těžiště
evropské kultury posunovalo k severu, lidský duch chmurnější, jeho myšlení spletitější,
výraz těžkopádnější a složitější? Buď jak buď, dnešní kultura se už skládá z obou
těchto složek. Plna temných rozporů, protikladů a záhad je duše moderního člověka. Ale
proto také vždy touží po jasu a prostotě a bude v nich nalézati oddech a radostné
odpočinutí.
Čtěte dialogy Platonovy nebo »Hovory s vlastní duší« Marka Aurelia, čtete tak
mnohé jiné dílo antické filosofie, čtěte naučnou prózu Thukydidovu nebo Sallustiovu,
čtěte básně Catullovy - jedny z těch, jejichž citová náplň je nejvíce blízká dnešnímu
čtenáři - čťěte Apuleiův dobrodružný román, nezamotáte se nikde do výrazového pře
diva, s trochou pozornosti razíte si vždy bezpečně cestu a užitek, jehož máte z knihy
dojiti, vám nemůže uniknouti. Ovšem třeba takový Plotinos se už čte mnohem obtížněji,
zde ocitáme se v kraji mlhavém, s obzory zachmuřenými, pod nohou poutníka se chvějí
nejistá a záhadná třesaviska. Zde opouštíte vlídné Středozemí, zde zase promlouvá
Východ, zapletený do svých spekulací, neosvícený však pravým božským světlem Zjevení.
Z jasnosti a jednoduchosti plyne ta veliká lahoda stylu, která tak mile působí na
čtenáře, unaveného a vysíleného tíží spletitých problémů, vytvořených posledními stole
tími a obrážejících se také v jejich literatuře. Víme ovšem, že věci nejsou daleko tak
jednoduché, jak se jevily antickému člověku. Ale je sladké se aspoň na chvíli ponořiti
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do těchto pozůstatků dávných dob, kdy již žila kultura, nikoli vsak ještě hrůzné mo
hutná civilisace, jak ji známe dnes.
Že antický spis působí tak konejšivým vlivem na duši moderního člověka, tkví
také v blízkém poměru starých k přírodě. Vznešená a při tom klidná krása přírody,
nenapodobitelná dokonalost každého jejího díla při zdánlivé prostotě - vtiskuje své
základní rysy i dílu antického autora, jenž žije s přírodou v stálém a samozřejmém
styku. Tato samozřejmost je tak veliká, že ani nenajdeme v antické literatuře tak důklad
ných a plastických popisů přírodních, jako v některém díle nedávných dob. I antický
člověk už ovšem průběhem doby pocítil únavu z kultury, jež pozbývajíc niterného obsahu
se stávala pouhou hlučnou a oslnivou civilisací, i on snil o nezkaženosti přírodního
člověka a lidskou rukou neznešvařené krajiny. Ale ani Horatius nebo Vergilius nebyli
tak znaveni společenskými boji a hlukem vzmáhajícího se technického pokroku jako
člověk posledních dvou, tří století. Homérovi hrdinové vládnou se stejnou samozřej
mostí královským žezlem jako pastýřskou holí, při všech svých obšírných a názorných
přirovnáních, odpozorovaných věrně z přírody, se však Homér zajímá více o lidské
osudy než o půvaby krajiny. Naproti tomu některé význačné dílo mohutného hnutí
romantismu, jež zaujalo mysli v druhé polovině osmnáctého a v prvé polovině deva
tenáctého století, přináší tak pravdivé a detailní zobrazení přírody, že ji - ať skutečnou
či autorem vysněnou - vidíme opravdu před sebou. Prvek krajinný zde pak hraje
mnohdy téměř tak vážnou úlohu, jako dějová zápletka nebo psychologie jednajících
osob. Tento zjev vystupuje pak v zesílené formě u tolika vynikajících zastupcu předních
světových literatur devatenáctého století. Čím více vzdaluje civilisace člověka moder
ních dob od přírody, tím úsilněji se ji člověk snaží evokovati v uměleckém díle, vzdálen
jsa ovšem antické bezprostřednosti a samozřejmosti. A proto vždy občas rád sáhne po
díle antického autora, který neznal velkých technických vymožeností dneška, ale také
ne jeho otročení vlastním výtvorům, tak mohutně složitým a přece bez dokonalosti
vlastní dílům Božím, jež lze nalézti jen v přírodě. Co je lesk a dovednost pletiva
moderní tkaniny proti tichému půvabu lučního kvítka? »Pohleďte na kvítí polní...
pravím vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl tak oděn jako jedno z nich« (Mat.
VI, 29— 30). Co je technická krása elektrárny proti důmyslnosti a kráse, s jakou je
vybudováno harmonicky vyvinuté lidské tělo?
Vedle oblasti estetické a spekulativní bude dnešní člověk těžiti mnoho z antiky vždy
i v oblasti mravní. Antický člověk neměl v sobě vnitřní opory a síly, které dodalo teprve
křesťanství. Stál otřesen před chmurnou krutostí osudu, před nelítostnými bohy, před
hlubokými záhadami základních otázek života a smrti. V nej lepších obdobích antického
myšlení se pokoušel proniknouti těmito problémy a získati pevnou životní základnu
opět silou své jasné spekulace. Byl to však úkol nad jeho a vůbec lidské síly. Pouhé
rozumové konstrukce potřebují osvětlení a podpory božského vnuknutí, opory víry. Ne
Sokrates, ne Platon, ne stoikové, nýbrž teprve Kristus nás cele naučil žít i umírat a za
měřil kormidlo naší lodi správným směrem. Úsilí antického filosofa minulo se svým ko
nečným cílem, zasluhuje však úcty a obdivu a má rys tragické vznešenosti. Antický
člověk stojí sám proti Absolutnu, snaží se pochopiti a zvládnouti jeho tajemství.
Křesťan v nej těžších chvílích svěřuje oddaně celou svou bytost Bohu, jako se dítě
v úzkosti s důvěrou chýlí do náručí matčina. »Když se na moři bouře strhne - - - ne
umělý plavec lodí k břehu a rozumný co nejdál od břehu na hlubinu žene... Tak jest
naprosto, když lodice srdce našeho bouře nastane - - moudrý - - a osvícený srdce své
na hlubinu milosrdenství Božího žene, aby, všech viditelných břehů se vzdálíc, říkalo:
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Pusťme se na ruce Boží! A toť jest cesta k zachování sebe...« (Komenský, Hlubina bez
pečnosti). Antický člověk - neb aspoň právě mnozí z těch, kteří v oněch dobách dosáhli
nej větší mravní výše - bojuje sám s osudem. Uzavírá se v krunýř lhostejnosti vuci bolesti,
vůči světu s jeho radostmi i utrpením. Je to morálka poněkud chladná a smutná, nelze
jí však upříti velikosti a síly. Z morálek autonomních dosáhla jistě stupně nejvyššího.
Aniž bychom přestali býti věřícími křesťany, můžeme zde podnes nalézti zdroj veliké
posily v bojích a zkouškách života. Křesťanství nám ukazuje a skýtá oporu v oblastech
nadzemských, příklad a slovo antického mudrce nás učí objevovati i vlastní síly a
schopnosti k snášení a překonávání zla.
V
Xenofontově »Hostině« - ladném obrázku hostinného kroužku, kde sportovní
závodníci se zúčastňují filosofických rozhovorů, i ve »Vzpomínkách na Sokrata« téhož
autora, jež mnozí pokládají za vskutku historicky věrný záznam o životě a působení
Sokratově, vybízí Sokrates neustále mládež ke skromnosti, statečnosti, odříkavosti - opět
ctnostem, jichž si váží i dnešní věk. Není tu nevázaneho hedonismu, jaký někteří hledají
v antice, naopak Sokrates je někdy až příliš kazatelsky přísný. A ještě jedno je třeba
zdůrazniti. Sokrates učí přesnému myšlení, byť jeho závěry dnešního Člověka ne vždy
uspokojují (na příkl. Sokratovo stálé směšování estetického krásna s praktickou užiteč
ností - ač ovšem i zde je Sokrates podivuhodně blízek některým snahám moderní archi
tektury). V těchto dokladech z Xenofonta máme jako k závěru shrnut veškeren význam
antiky pro dnešek. Bylo by možno se příti o to, má-li poznání antické kultury hlubší
význam pro inženýra, národohospodáře nebo jiného člověka tak zvaných praktických
dílů. Jisto však jest, že bude antiku vždy míti rád milovník krásna a ten, kdo dovede
oceniti upřímné úsilí o poznání mravního dobra, jakož i jasné filosofické myšlení vůbec.
Miloš Matula

D o m o v a víra
Nad dílem Johannesa Kirschwenga
Zaujme-li pozornost jinojazyčného čtenářstva mladý dosud autor tak, že je z něho
v necelých dvou letech přeloženo téměř celé jeho literární dílo - a to je právě případ
saarsko-lotrinského spisovatele Johannesa Kirschwenga - můžeme právem mluvit o zjevu
opravdu výjimečném. Kirschweng přitahuje našeho čtenáře zrovna několika znaky svého
umění. Není to jen melancholický přísvit jeho tesklivého, vroucně ztišeného, baladického
ztvárnění hry stínů, kterou vynesla na povrch jeho elegická evokace saarsko-lotrinské kra
jiny. Je to i úporný zápas temných a nicivých mocnosti, které z hloubi země ohrožuji ko
řeny člověka, zvláštní směs melancholie, kosmického neklidu, osudové težkomyslnosti, ná
boženské bázně a přírodního děsu, úzkosti ze zásahů pekelných mocností, kterým je člověk
ve své pozemské existenci vydán v plen. Tento vpád osudové tragičnosti, někdy až pohansko-mystických sil, všeho toho, co mate a trýzní, vpád oné nesvaté mystiky, která je tak
řídká v naší slovesné tvorbě, ale již tak bohatě nacházíme v dílech Friedricha Grieseho
nebo Richarda Billingra - bychom u nás v podobě pustošivé, trýznivé osudovosti, začasté
spojené s pocitem těžkomyslnosti, mohli hledat snad jen v některých fascinujících a halucinujících prózách Karla Schulze. N a druhé straně se však u Kirschwenga - a to je právě
druhý pól jeho přitažlivosti - setkáváme s něčím, co nám je tak domácí a blízké, s životné
křesťanským gestem pokory, srdečnosti, s uměním vidět osud člověka se všemi jeho pro
pastmi, srázy a výšinami zároveň v pozemském zatížení i v metafysickém ozářeni tak, jak
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to s takovou důvěrností nalézáme v omilostněném a stále jakoby jitřně oroseném pohledu
Jana Čepa. Co je pak u Kirschwenga zvlášť kouzelné a opravdu typické, je zejména jeho
důvěrné pronikání a prolínání člověka s přírodou, které u Kirschwenga leckdy přechází
až do stavu blaženého, zjihlého vytržení. Tak v povídce »Leonie« ze souboru »Lev
v jizbě«: »První třesně uzrály a Špačci v nich hlomozili. Na Švestkách zanechaly již tmavo
modré noci zrání svůj lehký odstín. Srpnová jablka začínala svítit jasem své sladkosti.
Keře byly plny plodů. U zahradního plotu bujely bez a lísky a rostly do modré a hnědé
zralosti. A nade vším ležela vůně květin jako těžký a temnou radostí naplněný mrak. Byly
zde růže a lilie, slézy a stracky a všechno, co kvete v starých zahradách. Za jitra byla vůně
ještě jemná a slabá, ovívaná ranním chladem, v poledne přecházela do krve jako víno
a večer nesla píseň slavíkovu a naplňovala srdce lehounkými předtuchami posledních věcí.
Ve dne bylo slyšet trylkování slavíků, které vystupovalo z polí do nekonečně čekajícího
nebe a které bylo jako jásání duse, jež se nemůže nasytit chvalozpěvem. V noci volal les;
mnoha temnými hlasy a krev se tím podivně vzrušovala. Prastaré révy se Šplhaly okolo
domu a vtahovaly jej hlouběji do života země a do žáru léta. Kdykoli Leonie stála u jed
noho z oken, k nimž se upínaly, tu ji přepadal pocit, že není uz v dome zbudovaném z ka
menů, nýbrž v stromě, který se zvedá ze středu země a vrůstá do hvězd, a tu se stavěla
na Špičky nohou a zdvíhala ruce, jako by chtěla růsti s sebou.«
Z nebohatých navenek fakt Kirschwengova života bychom mohli odvodit několik
skutečností, které podstatně spoluurčují celkový ráz jeho tvorby. Je to především půda
Kirschwengova saarsko-lotrinského pomezí (narodil se ve Wadgassen roku 1900), kde se
po staletí střetávaly a prolínaly národy německý a francouzský, a kde germánská zádumčivost a životní hloubka vytvořila s galskou hravosti a životni lehkosti synthesu stejne za
jímavou jako sympatickou. Neméně jistě působil i původ z rozvětvené sklářské rodiny,
jemuž podle vlastního přiznání vděčí Kirschweng za svou lásku k formě, ono utvářeni
vzpouzející se látky v krásný tvar, gymnasijní studia v starobylém Trevíru, v němž mu
jistě navždy padly do duse strašidelné a přece vždy tolik lákavé stíny bohaté a vášnivé
minulosti, světová válka na západním bojišti a konečně - jistě vsak v neposlední míre
i Kirschwengovo kněžské povolání, které mu umožňovalo přicházet po léta do důvěrného
kontaktu s lidmi. Tajemství lidských duší a srdcí se mu odhalovala jako málokomu jiné
mu, vídal své postavy a hroužil se v ně nikoli v běžném každodenním styku, ale namnoze
i ve zpovědnici, stejně intensivně pak i při jiných příležitostech, kdy lidé jako by odho
dili masky, a kdy se před vnímavým a neobyčejně citlivým básníkem objevovaly lidské
duše v celé své zářivé skvělosti, utvořené k obrazu Božímu. Právě z Kirschwengova kněž
ství můžeme asi odvozovat jeho úžasnou vnímavost pro tajemství a tajemné, pro všechno
to, co nás ničí, tísní a týrá, pro tajemství možno říci kosmické i pro tajemství, jehož
sídlem je lidská duše. Objeví se nám to, ať otevřeme na kterékoli stránce soubor jeho
hutných novel: Lev v jizbě (vydal Vyšehrad, leden 1941, přeložili Leo Gruber a Karel
Dvořák). Nikoli vnější, ale vnitřní děje, samo lidské nitro a jeho hlubiny a tajemnosti
jsou tu všude cílem Kirschwengových básnických výprav za životem, které už svou po
vahou vyžadují neobyčejně jemné výzbroje, aby se mohl Člověk vhroužit do onoho spleti
tého bojiště, kterým je vlastní nitro. Když Kirschweng vypravuje úděsný životní zážitek
mladého kněze, který se cítí tajemnými a drtivými pouty neustále svazován s dávno minu
lými strašlivými ději své farnosti, a dávno nesmířenou vinu kteréhosi ze svých předků
vykupuje svým životem (»Vpád staletí«), když s neobyčejným mistrovstvím zpodobuje
vnitřní Život tří starých panen - tady místy i s příměsí pelyňkového, ale neodolatelného
humoru -, jednu z nich teprve nemanželské dítě, druhou drtivé zklamání v bizarní lásce

369

získá životu a vyléčí ze staropanenské zatrpklosti (Sestry Sörbovy), když s úžasným
jemnocitem kreslí jímavý příběh mladé Francouzky, která ztrácí za světové války domov
i milence, aby nalezla tiché Štěstí, prozářené přítomností dítěte (»Ořech«), nebo zase
jinou ženskou postavu, silný zjev, který se dovede vzepřít degenerují čímu prostředí a vy
dobýt si několikaletým úsilím právo na růst podle vlastního srdce a na duševní mír
(»Leonie«), nebo když konečně mistrně postihuje všechen ten melancholický smutek
z prchavé a přece milované krásy - titulní povídka »Lev v jizbě« - vždy tu jde pod po
vrchem křehce vystínovaného příběhu o pravá dramata lidské duse, v nichž teprve zápas
( někdy i ve formě odhalení, vyslovení) znamená přesvědčivou katharsi a mír. S neoby
čejným uměním je tlumí Kirschweng lehkým nádechem melancholie, kterou obestírá své
příběhy, ale ze samého jádra příběhů vybuchuje zároveň i zářivá jistota naděje, která není
z tohoto světa.
Tak je tomu i v prvním Kirschwengově románě z údobí francouzské revoluce: Puto
váni věrných. (Přeložil Boh. Durych, vydal v říjnu 1941 Vyšehrad.) S úchvatnou epickou
prostotou líčí tu Kirschweng útrapné, bolestné, a přece jen blažené putování kněze Lutwina, vypuzeného z kláštera, který byl zrušen a zhanoben revoluční mocí, a jeho pomoc
níka a ministranta Linharta, napomáhajícího hrdinnému knězi v jeho tajné kněžské službě
uprostřed rozplaseného a zastrašeného stáda věrných. Prosté, monumentální hrdinství
m uže a chlapce zachytil tu krajan a potomek Linhartův vroucně a jímavě, »aby této stateč
nosti a věrnosti nebylo zapomenuto«, řečí zdánlivě prostou, ale básnicky kultivovanou
a s tak strhující silou, že v leckterých místech dosahuje jeho vyprávění opravdové, nefal
šované, protože proste lidské monumentality. Co je pak - a na to nesmíme především za
pomenout - na této Kirschwengově knize rázem upřímně sympatické, je jeho neobyčejně
jímavý, důvěrný poměr k rodné domovině, z jejíž atmosféry, duchovního i fysického
tvaru Kirschweng ani na okamžik nevybočí a z jejíhož pozemského i duchovního osudu
dovede křesat a utkávat stále nové a nové příběhy tak, aby zůstávaly každou písmenou
a každým dechem základně, bytostně její, vyrůstajíce právě jen z ní. Jaký to příklad
a vzor hlubinného regionalismu, který je světový právě proto, že je tak oddaně svůj!
-A neméně sympatická je i skutečnost, jak dokonale se právě v tomto příběhu a v poměru
k domovině i k víře, zakořeněné v bytostnou, rodovou i osobnostní tradici, dovedl
Kirschweng vyhnout i jen náznaku jakékoliv falešné ideologičnosti, ke které by tu méně
zkušeného romanopisce sama látka, vzrušené období Velké revoluce přímo sváděla, stejně
jako k nabubřelému a sentimentálnímu pathosu. Právě prostota, které tu Kirschweng
dovedl zůstat osobitě věren, znamená mimořádný klad tohoto příběhu, znamená jeho
trvalou monumentalitu.
Celý rejstřík svého symfonického umění rozehrál však Kirschweng teprve v druhém,
mistrně stavěném románě z francouzské revoluce, v »Synovci maršálově« (přeložil Lad.
Jehlička, vydal Literární a umělecký klub v listopadu 1941 v Praze). Z životních osudů
synovce napoleonského maršála Michala Neye, prostého, velkodušného venkovského ševce
Petra, vykřesal tu Kirschweng postavu, jakých najdeme pořídku v celé světové literatuře,
postavu, která probouzí vzpomínky na ony hrdiny, kteří s pošetilým, ale čistým srdcem
nastavili hruď a Štít vzdutému příboji světa a kteří - ať už se jmenují Parsifal, Don
Quijote nebo Simplicius Simplicissimus, ať se s nimi setkáváme v románech velkých
•slovanských realistů 1 9 . stol., nebo ať je konečně nacházíme uprostřed venkovské samoty
zapadlého Beaumarais jako ševce Petra Neye, stále jsou kusem našeho nej skrytějšího
já, které si zachovalo svou dětskou víru a svůj dětský údiv z věcí a světa. Zavalen mořem
vzpomínek z ruského tažení Napoleonovy Velké armády, zasažen do hloubi duše velkým
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stínem, který do jeho srdce padl s obrovité postavy císařovy a skvělého, tragického osudu
strýce maršála, zápasí Petr Ney se svou venkovskou osamělostí, z níž není úniku, vydán
v plen zoufalství vlastního ztroskotaného osudu, věčně otevřeným ranám zubožené bědné
duše. Zápasí s velkými stíny - až se k němu vztáhnou o pomoc cizí a přece blízké ruce,
až se napije z čistého zřídla pravého přátelství a plaché, tím horoucnější lásky, až k němu
v postavě záhadného tuláka promluví sama duše země, neznající hranic prostoru a Času.
Znenáhla, ale tím pravdivěji procítá Petr Ney ze svého velkého snu, poznává, že ani on
nepatří - tak jako jeho krajané - k pokolení dobyvatelů, ale těch, kdo zůstávají doma.
Přichází k němu velké poznání - a za tuto pravdu, již stále a stále stojí za to objevovat,
musíme být Kirschwengovi vděčni: že útěcha srdce, pokoj a mír neprýští z velkých věcí,
ze stržených hvězd, že ji musíme hledat ve věcech mnohem bližších, nepatrnějších, v přá
telském stisku ruky, v pohledu milované ženy, v přilnutí k jasu a vůni, k otevřené náruči
rodného kraje, rodné země, která je ze všech nejkrásnějsí, především však v harmonickém
souhlase se vsím, Čím k nám mluví onen hlas, který do naší duše a do našeho srdce vložil
sám Bůh. Z tohoto útěšného vědomí dobrotivosti Boží, z důvěrného přilnutí k zemi a ze
slitovné shovívavosti k osudu člověka prýští i Kirschwengův srdečný a dobromyslný
humor, nevyvěrající nikdy z uměle vykonstruované scény, ale přímo z dobrotivosti věcí,
teplý humor v pravém významu toho slova, jímž je vláha, projasněný konečným pozná
ním pravého určení člověka, v jehož metafysickém osudu nakonec přece jen vítězí radost
nad smutkem, dobro nad zlem. Právě nad » Synovcem maršálovým«, nad dílem, které je
tak adekvátní dávné české touze, českému dychtění, našemu osudu a možno říci i naší
vyrovnané klasicitě, jak ji chápali Štítný, Dvořák nebo Pekař, si uvědomujeme, že v Johannesu Kirschwengovi k nám nebyl uveden jeden z vynikajících cizích autorů, ze tu
daleko od naší rodné země vzniklo dílo, které jako by patřilo do naší české tvorby,
zazněl hlas, jehož tón je nám důvěrně blízký a drahý a jakoby náš.
Ladislav Jehlička

B o ž í m u k a na p a m á t k u p a n a F l o r i a n a
Stavba je jistě nejtrvalejším památníkem vynikajících lidí. Nemusí to být zrovna
pomník, to je stavba zcela věnovaná vzpomínkám na určitého člověka, která nemá jiný
účel než připomínat jedno slavné jméno. Může to být docela dobře budova, nebo do
konce i jakékoliv dílo technické, jež je nějak spojeno s životem a prací vynikajícího
jedince.
Takový památník může si již za živa postavit muž, který zasahuje do dějin činem.
Ti však, kdo nemění tvář světa přímo svou vůlí, ale působí jen myšlenkou, odcházejí
téměř bez památky; jakkoliv mocně zapůsobili na směr života, jejich jména se snadno
ztrácejí, pohřbena v hlubinách potištěného papíru velkých knihoven. Přece však cítíme
potřebu zachovat jejich památku na nějakém místě označeném hmotně určitým způsobem.
Co je platné mluvit o tom, že »duševní velikáni« postavili si pomník svým dílem, když
člověk vnímá především to, co má rozměry, objem a tvar, když každý člověk může svým
tělesným zrakem vidět stavbu jako blízkou skutečnost, ale sotva se mu podaří vidět
myšlenku. K původci myšlenky může jeho pozornost obrátit jen stavba. Snad se zdá, ze
je zbytečno zachovati památku člověka, který už vykonal své, neboť postačí, že žijeme
z jeho odkazu. Nechceme-li mluvit o vděčnosti, jež je také vlastností lidskou, třeba
velmi nejistou a nespolehlivou, pamatujme, že nic se tak snadno nekazí jako myšlenka
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A r c h i t e k t

B ř e t i s l a v

Š t o r m :

FLORIANOVA

BOŽÍ

MUKA

Boží muka jsou z hrubozrnného pískovce nebo hrubě opracované žuly. Žulová Boží
muka by mohla být obílena vápnem. Jsou to stavby asi půl třetího metru vysoké, první
z nich trochu připomíná tvary přechodního slohu goticko-renesančního, druhý má tvar
majáku, třetí tvar kapiového svatostánku s obrázky.

člověka, která se volně pohybuje. Proto je dobré zachovávati památku původce této
myšlenky, připomínat si pilně jeho život i dílo a z toho poznání naučit se rozumět i jeho
duchovnímu odkazu. Voda pramene může být na konci údolí velmi nečistá; bylo by
však pošetilé domnívati se, že pramen sám takovou vodu vydává. Zrovna tak je pošetilé
polapit velkou myšlenku v letu, a tím se spokojit, neptat se, kdo ji vyslovil, jaký to byl
člověk, co uměl, čím žil, Čím trpěl, co všechno chtěl a co vykonal. Na tom na všem velmi
záleží, abychom poznali, co je na uvolněné myšlence pravé a co k ní bylo přidáno. Nad
čistotou velké myšlenky bdí tedy památka jejího původce. Stavba je pak nej dokonalejší
a nej naléhavější připomínkou velkého jména, jež nosil skutečný živý člověk mezi námi.
Je ovšem rozdíl v stavění pomníků. Lidský vkus se v novější době leckdy zmýlí:
pomník básníka postaví na křižovatku hlavních ulic, pomník chemika nad rybníček do
veřejného sadu. Svědčí to mnohdy o tom, že stavitelé pomníků nedůvěřují příliš svému
podnikání, zřizujíce památníky spíše z povrchních společenských důvodů.
Pomník však není společenskou pozorností. Je středem živé účasti lidského spole
čenství na životě a díle velkého Člověka. Pomník není tedy jen projevem úcty; velký
muž pomník nepotřebuje, potřebujeme jej my. Nejde tu o věc soukromé záliby nebo
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věc soukromých ctitelů. Pomník je věc veřejná, náležející všem; je ovšem věcí vkusu
a citu najiti prostředí, kde by památník byl přirozeným středem skutečné živé účasti.
Pan Florian žil ve velikém společenství křesťanů a v tom společenství byl vyzna
vačem, jehož příklad září nad celým dějinným údobím českého náboženského života.
Není tedy nesnadné obhájit myšlenku, kterou vyslovil pan Antonín Lískovec, zachovati
viditelně památku pana Floriana stavbou Božích muk na všech významných místech.
Nešlo by tu ovšem jen o pomníky vynikající osobnosti. Florianova Boží muka si před
stavujeme především jako stavby sloužící náboženskému životu, u nichž si živé spole
čenství křesťanů také připomíná památku jednoho z vyznavačů v nové době.
Břetislav Štorm

KNIHY A UMĚNI
R o m á n l i t e r á r n í c h běsů
František Götz: Pani našich snů. Román. Praha, Jos. R. Vilímek, červenec 1942.
Nebudeme tu uvažovat o tom, proč se řemeslní kritici pouštívají do beletrie, kterou
u jiných soudí, když přece musejí vědět, že právě od nich se bude chtíti Musterstück.
Buď je to akt pokusu o setřesení jha jakéhosi podivného komplexu, anebo je to opováž
livé přesvědčení, že ten Musterstiick napsali.
A tak se nebudeme příti o to, co z toho dvojího je případem Františka G ötze, tak
přičinlivě vyrábějícího kolikátý už román, a nikdy v nich nezrazujícího vymýšlivého lite
rárního theoretika. Budeme-li hovořit o jeho beletristické práci poslední, nutně si nejdříve
připomeneme, že to byl právě tento medicinman českého písemnictví (to myslím na po
četný sled receptů, které už naší poesii a próze předepsal), jenž před časem hlomozně
fedroval běsy v literatuře. Říkalo se tehdy - a Fr. G ötz v tom nebyl sám - že jedinou spá
sou naší výpravné prózy je invase běsů, kteří, a nikdo jiný, jsou s to vytáhnout České
romanopisce z loužičky maloměšťácké idyly, kde je kritika neustále viděla a vidí. Moc
se tehdy běsi nosili, moc, chyba jen, že páni spisovatelé nějak na ně ne a ne skočit. Nebo
při nejmenším pořád nikdo neříkal na plnou pusu, že už ty běsy do svého psaní vpustil.
A tak nezbylo Františku G ötzovi, než aby nenechal ten efektní výmysl zplanět... a vznikla
Paní našich snů.
A Paní našich snů je běsovský román, že vás až zamrazí. Není v něm človíčka, aby
nějakým tím běsem nebyl posedlý. Nebo aspoň běsíkem. Pýcha, lakomství, smilstvo, zá
vist, obžerství, nenávist i lenost slaví tu, první stránkou počínajíc, pravé orgie. Jmenoval
jsem pouze sedmero hlavních hříchů, a vám je to málo? Prosím, luskneme prsty, kdosi
zazvoní, a už je tu Richard, a Richard je Šílenec. Stačí už? Zdá se vám, že by se do tako
vého prostředí moc dobře hodil sveřepý stařecký samotář, trávící své hněvné stáří v pustém
domě v horách pod skalní stěnou? Autor ochotně poslouží, děd Rajmund právě přijíždí
na své bryčce. Říkáte, že by sem zapadl kousek efektního dějového romantismu? Ale toho
je tu plná sýpka! A protože všechny děti levým bokem, záhadný dramatik, noční a pří
zračná loupež milence a co všechno ještě nestačí, přidá František G ötz nemanželskou
dceru a její matku, které Čtyřiadvacet roků nenapadlo, že by se o sebe mohly zajímat.
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A když je to napadne, matka dceru zapudí... protože nenávidí jejího otce. Dcera je ovšem
ušlechtilost sama a zaplatí chudičké matce operaci její žaludeční rakoviny. Spisovatel nám
sice nevysvětlil, jak stará služka vysvětlila matce, odkud má na tu operaci peníze, ale to
nevadí, odškodnil nás matčiným dějově efektním úmrtím a posmrtným smírem jejím se zavrženou dcerou.
Celá ta románová záležitost, v níž běží o záchranu rodové selské půdy (jaké novum !
to tu ještě nebylo za poslední čtyři léta!) za cenu osobního Štěstí, je protkána druhým
dějovým pásmem, a to je divadelnictví. Hrdinka je totiž herečka, a přirozeně, že je z těch
umělkyň, které se domnívají (pan dramaturg Götz jim př i tom souhlasné drží palce), ze
je záhodno, aby své úlohy prožívaly, což se - podle autorových postřehů - projevuje hlavně
při scénách milostných. Nevím, jaké jsou poměry na divadle, které František Götz jako
jeho zaměstnanec jistě dobře zná, ale skoro bychom pochybovali, Že by si tam nějaká he
rečka mohla dovolit přerežírovat starému režisérovi celé představení podle svého, nebo
že by - dokonce! - směla změnit celý závěr dramatu (pane dramaturgu!). Tož to tedy
bude asi autorova invence... Hodně se tam uvažuje o poslání a smyslu herectví a vychází
při tom najevo, Že umění herecké je moc dobré na usmiřování rozváděných milenců ci
manželů. No, aspoň něco, protože když člověk uváží, Že před několika desítiletími za
hrabávali mrtvé herce za hřbitovní zeď, tak se jevili tehdy společnosti prašivě neužiteční,
je to dnes přece už jenom jakýsi pokrok, i když byste čekali, Že dramaturg N . D. si na
obhajobu existence takového Václava Vydry Či Leopoldy Dostálové vymysli něco hut
nějšího.
Postaven je ten román jaks taks solidně, i když vás všelijaké ty vzpomínkové odbočky
a vsuvky Časem unavují, ale ta ře č! Ten slovník! Českomoravská vysočina za noci vyhlíží
u Götze takto: »...kraj, který se v oslněné zrcadlící ploše její (Martiny) fantasie obrazí
jako pohanský Olymp. Potok je kouzelný pastýř, zpívající divokou píseň, v louce je
vdechnuta duše roztančené víly, les je rej zosobněných živlů, mezi nimiž vévodí Pan, po
sedlý plodivým pudem, lidé mají duši stromů a květin, příroda je pohanská a je v ní
mnoho bohů, ale ( ?) všechny pojí dostředivá síla půdy.« Nestačí ? Což tedy kousek přímé
řeči? Herec mluví v parčíku se svou kolegyní: »Kdo vlastně jsi, Marto? Pozoruji tě už
od tvého příchodu do divadla... pořád chci proniknout tvou záhadu (proniknout tvou...
to to hezky zní!) a nevím o tobě docela nic. Když s tebou mluvím v soukromí, připadáš
mi neživou loutkou, jako by v tobě nebylo krve. Ale když s tebou zkouším a hraju měníš
se mi v náručí v opilou bakchantku. V íš, v té zahradní scéně, když se po prvé scházíme
o samotě a obejmeme se, přitiskneš se ke mně až nestoudně, celý klín se mi dává a tvé
tělo se horečně chvěje. A vzápětí jsi sama líbezná něha plachého dečka -« N u dosti. Vy
padá to, Že František Götz ještě nikdy neslyšel herce civilně mluvit Anebo.. Ano, je to
velmi závažné anebo, protože se zdá, Že Götz vůbec neumí mluvit jako my ubozí smrtel
níci U něho, když skleník, tedy je plný exotických květin, a ty, místo aby proste voněly,
»se mění v křečovitě se vzpínající a objímající ruce«; když běží o jakýsi Martin duševní
stav, tedy řekne, že »pod ní byly propasti rodové demonie«; Rajmund je ovsem »Faust
a asketický poustevník dohromady« a »jako prastarý, náhle oživlý kámen jenž zná za
čátek a konec celého kraje«; na dvoře »hluboký klid tryskal (klid - t r y s k a l !) z prahorních
hlubin«; a když Marta jede do rodného kraje, tedy »jede do kraje, jenz se v
době uchoval od pravěku. Změny byly jen na povrchu. Jádro zůstalo pevné. Cesta k tomu
jádru byla jí po dnešní premiéře cestou k lidskému a rodovému prazdroji.« Jenže pra
zdroj je slovo velmi ošemetné, když chce být spisovatel hlubokomyslně lyricky,
je to.
A to snad už stačí.Z
.V

374

Balada o služce
Josef Heyduk, Judita. Román. Obálka a frontispice Václava Maška. Vydala v prosinci 1941
Novina v Praze.
Judita je služka tak ohyzdná, že ji všichni nazývají ropuškou a šeredkou a každý ji
od malička ubližuje. Slouží u Joachima a jeho matky. Joachim je nejsilnější z celé obce,
je králem veselých kumpánů-bratříčků a při jedné sázce s nimi stává se Juditiným milen
cem. Když má mít Judita dítě, zapírá Joachimovi, že je jeho, aby ho nevydala v posměch,
tím spíš, že se má její pán oženit s krásnou Dorotkou. Obec je v nejistotách, s kým vlastně
Judita má dítě a kdekterá žena podezřívá svého muže.
To je asi dějová osnova Heydukova pokusu, který lze ztěžka nazvat románem. Je to
spíš čistá balada se vším všudy. Vždyť se v ní truchlivě prozpěvuje o »rozchvácených
duších«, o nezemské Juditině pokoře, která vychutnává rozkoš svého poníženého citu,
při kterém »je lépe být služkou« než paní Joachimova domu a která svou lásku k nezrozeňátku platí smrtí. Celá práce připomíná dřevoryt v pološeru, s jeho monumentalitou
i statičností. Scény ztrnou křečovitě vždy v nejpathetičtějším pohybu. Postavy nejsou
sdostatek psychologicky fundované, spíš tíhnou k osudovosti citu v tomto příběhu bez
místa a Času, ale to vyžaduje i celý ráz této chmurné a soucitné balady. Je tu všude příliš,
málo boje proti svému určení, jak u Judity, tak i u zdánlivě ráznějšího Joachima, který
tak znamenitě vládne mečem. I ten je vlečen k hrůze a neubrání se ani zlověstnému chóru
rozbouřené vesnice.
Heyduk ví o lidském ponížení a urážení, ví také o slabosti síly. Všecky osoby jsou
nalomené, propadlé zlověstnému tichu, pláči a konci, bez útěchy a bez naděje. Heyduk
nepředstírá, že ví o jiných cestách. Nezná je a je upřímný.
Je ovsem dokonale poučen o stavu řeči. Rytmisovaná řeč je plná refrénů, které opa
kují myšlenky až extaticky se vpalující vnímavé Juditě a Joachimovi do srdcí. Heyduk
vyhledává rozličné archaismy, nejspíš proto, aby zahalil děj do bezčasnosti jakéhosi
minula. Leccos však žije, sice ušlechtilým, ale přece jenom verbalismem a pak jsou to
místa odměřená a chladná, uměřující věty a vážící slova až skoro necitelně vůči vlastním
tvůrčím citům. Thematicky tak vzrušené scény volají leckde po širším, sytějším a vášnivěj
ším slovu a větné syntaxi, zde příliš sešněrované. Tato sevřená baladičnost, o kterou
s tuhou kázní autor pečoval, působí pak až mdle, i když se na vzácných místech dobral
k nejryzejšímu výrazu balady erbenovské. Celek však přece jen působí dojmem jakési
inspirace literární a nenese pečeť plné básnické původnosti. Z našich zná Heyduk jistě
velmi dobře Durycha a Pekaře Marhoula.
Pro spravedlnost nutno říci, že autor potvrdil už obecně dobrý vliv překladatelské
činnosti na samostatnou tvůrčí práci. Má vážnost, značnou fabulační lehkost (kterou
nedovede zcela využít) a dar zámlky. V še, co jinde tolik chybí! Je tedy toho dost, co
už Heyduk má, jde o to, nebude-li se bát pohybu i v čase i v miste, rytmisovaném
dnešním životem, a neztratí při tom dar poesie.
František Listopad
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Uměním k Bohu
W illibrord Verkade: Neklidem k Bohu. Vzpom ínky mnicha-malíře. Přel. R. O. Hanušová.
Praha, Peroutka, květen 1942.

Autorem knihy je malíř, který se opírá více o smysly než o poznání z meditace, zdravý
pozemský tvor. Jeho poznámky o literárních a uměleckých směrech vypadají také tak ze
mitě, elementárně. Vyrostl v malé obci u Amsterodamu, jeho otec náležel k sektě mennonitů a nedal ho pokřtít. Jeho víra byla jen úryvkovitá a nejasná. Byl vychován v pensio
nátu se svým bratrem blížencem, pak byl na obchodní škole, studoval v umělecké akade
mii, ale vystoupil a učil se malovat soukromě. V Paříži poznal Verkade umělce jako
Gauguina, básníky jako Verlaine a Mallarmée, prostřednictvím malíře Sérusiera byl přijat
do intimního kroužku »Nabiů«. Když se nasytil životního ruchu v tomto městě, odjel se Sérusierem a s novým přítelem Ballinem do Bretagne. V malé vesnici v Bretagni, v SaintNolffu, počíná poznávat blíže katolickou víru, kterou znal dříve jen z literatury, konečně
dá se pokřtít a s ním i jeho přítel Ballin, když překonali pochybnosti a odpor z mládí.
Znovu cestoval, tentokráte pozoruje věci a lidi ve světle své víry, poznal »Věčné město«
Řím. Konečně vstoupil do kláštera beuronského, kde poznal obnovenou klasickou školu
malířskou, která vyzvedla harmonii číselných poměrů.
Verkade je člověk zcela smyslově založený, poněkud robustních dojmů a silné roz
vahy. Je ukázněný a důvěřivý, nemá lehkosti ani espritu. To dokazuje planá moralisace
některých míst v knize. Přece však svým stylem přesvědčuje, protože je neobyčejně důsledný
a přirozený. Jeho vyprávění na př. o Moréasovi a příhodě ve Voltairově kavárně je vý
razné a jemné. Především podrobně a výmluvně líčí ovsem své obrácení. Jeho poznámky
o mládí a domýšlivosti překvapují postřehem, jeho zmínky o pokušení, o falešné skrom
nosti přesvědčují čistotou a procítěností. Ukazuje svůj náboženský vývoj od počátku, kdy
v úplné neznalosti víry četl věci nenáboženské, díla Zolova, Flaubertova, Goncourtů a jiné,
a vybral si z nich tu trochu vroucí víry, která v nich byla. Tak se daří každému, kdo po
zvolna hledá cestu k víře. Dosti obšírně vypisuje Verkade, jak se obeznámil se základy
věrouky, jak nalézal krásu ve všech stránkách katolického učení a jak se měnil jeho po
stoj ke kněžím a jesuitům. Části jeho knihy, kde mluví o těchto svých citech, o boho
službě a liturgii, a kde popisuje dojem z církevního zpěvu, jsou básnicky působivé. (»Bylo
to vlnění a kolébání úpěnlivé prosby, hlasité bušení a vytrvalé klepání, strašný výkřik o po
moc a smilování... hlučely sem prosebné zvuky jako vlny stoupajícího příboje, který vždy
znova do sebe se zřítí, ale přece stále se blíží, až konečně jeho valící se, pěnou obroubené
vlny po posledním a nejzazším vynaložení úsilí na kraji duny zemdleny klesnou.« Str. 95.)
Verkadův pocit víry jako návratu do stavu dětského, do stavu lásky, upřímnosti a ryzí
naivity, ale zároveň i mocného, obrozeného vidění světa, je snad z nejpronikavějších. A ko
nečné vyvrcholení je důvěra bez mezí, stav milosti a horlivost ve vire. Proto jsou poslední
dva odstavce v knize jejím nejkrásnějším místem.
Vladim ír Pražák

Attila
Román Attila, který napsala Gerhart Ellert (vydalo nakl. Družstevní práce v prosinci
1941 v překl. VÍ. Procházky), patří k dílům, která se nejen dobře čtou pro zajímavost látky
svěže a poutavě zpracované, nýbrž i vedou k úvahám nad závažnými otázkami národního
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života. Autorka se pokouší oživiti před námi pohnutou epochu evropských dějin z doby
stehování národů, kdy osobnost hunského vojevůdce Attily vtiskla všemu dění ráz osu
dové výjimečnosti a pohnula mocně koly evropských dějin. Okolo ústředního protikladu
dvou osobností - protikladu poněkud schematicky vybudovaného a důsledně komposičně
dodržovaného - rozvinula barvitý a živý obraz bouřlivého proudění, jež hýbalo v 5. sto
letí germánskými kmeny ve střední Evropě a připravovalo je pro blízké dějinné poslání:
převzetí dědictví rozpadávajícího se impéria římského. To je pozadí, ale i ideová zá
kladna díla, v němž podle osnovy jde o střetnutí barbarského světa, plného utajených
i rašících sil, s odumírajícím kulturním světem antickým, představovaným říší římskou
na jedné straně a byzantskou na druhé. Tyto světy jsou ztělesněny v postavě Attily:
barbara, jenž přišel už do styku s kulturou, touží po ní, ale je jí bytostně vzdálen,
a římského vojevůdce Aëtia, jeho lidského přítele, ale politického a vojenského odpůrce,
v němž jako by rozkvétal nad bahnem rozkládajícího se imperia poslední nádherný květ
ušlechtilého patricijského římanství. Vedle střetnutí obou na polích katalaunských postaví
oba před skutečnost, jež vyrostla mimo ně a přes ně: bojujícími i vítězi v boji nejsou
oba vojevůdcové, ani mocnosti, které představovali, nýbrž onen bojující lid, který se
skládal z nových národů nastupujícího evropského světa. - Attila se vrací na východ,
blíže ke svým, aby tu umřel vlastní rukou.
Naznačil jsem už, že ideová náplň románu vede k jistému schematismu v pojetí
postav i dějů, ale celek líčení je velmi barvitý, živý a plastický hlavně v zachycení do
bového ovzduší a v charakteristice kulturního prostředí. Leč i některé scény osobní jsou
silně dramatické. Mám tu především na mysli krásnou ukázku zhuštěné a výstižné povahokresby - scénu setkání Attily s papežem Lvem. Takové umělecké vidění a pochopení věci
nám řekne o dějinách více než dlouhé popisné úvahy kulturně filosofické.
Leopold Peřich

N o v ý Ramuz
O C. F. Ramuzovi možno říci, že je jedním ze spisovatelů u nás zdomácnělých.
Překlady několika jeho významnějších děl padly na úrodnou půdu, F. X . Šalda ve
zvláštní stati Ramuze zhodnotil jako příkladný typ básnického regionalisty a charakterisoval jeho osobitost stylovou.
Typický již motiv Ramuzovy tvorby, totiž náhle probuzené - pudové spíše než du
chovně uvědomělé - rozžíznění člověka po absolutní, nadzemské hodnotě, jež se mu
prchavě ztělesnila, pak však je mu zde na zemi jen prázdnou, marnou vidinou, která
jej posedá, Štve, ba rozvrací - tento motiv je osnovou též nej nověji přeloženého Ramuzova románu Ztracený syn (přel. Josef Heyduk, studii o autorovi napsal Josef Kopal,
vydal Evropský literární klub v Praze v březnu 1942).
Snad proto, aby snáze mohl předvésti úplné, vášnivé, nevyhnutelné sebevzdání člo
věka snu - chiméře, činí Ramuz hrdinou metafysíckého zasažení prostého příslušníka
lidu, vyžívajícího se více méně jen pudově. Snáze a s větším účinem uskuteční tak Ra
muz svůj básnický záměr, toto usnadnění nemůže však nebýt zároveň zlehčením celé
ideje. Myslím, že Ramuz v tomto - třebas i ne plně vědomě - obchází překážku, kterou
by jeho ideji, ideji v podstatě deterministické a pesimistické, postavil opravdu svobodný
lidský duch. Ostatně i lidový hrdina, duchovně pasivní a poslušně reagující nástroj Ramuzova záměru, projeví se posléze - právě z prostého důvodu své pudovosti - jako poŘád V III. 27.
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stava lidsky a proto i umělecky nepravdivá. Konkrétně řečeno - prostý člověk by snad
opravdu pudově odevzdaněji a plněji žil pro svou utkvělou vidinu, v rozhodném oka
mžiku by ho však týž pud - v tom případě sebezáchovy - jistě od sebevraždy odvrátil.
Lidsky nepravdivou, schematicky pojatou figurou je lodník Josef, hrdina »Ztrace
ného syna«. Problém, který náhle začne trápit tohoto »chlapce savojského« od Ženev
ského jezera, bárkaře, který má před svatbou, je povahy značně abstraktní.
V
cirkusu spatří, jen jako chvilkový přelud, tanečnici krásného těla, která jako by se
na laně jen vznášela, jsouc prosta tíže všech věcí zemských. Pro tento fantom, který mu
trýznivě vnuká tušení vyššího, ideálního jsoucna a zhnusuje mu takřka realitu prostou, stane
se Josef ontologickým skeptikem, který filosofuje na příklad takto: »Kde je však pravda?
Kde se skrývá to, co je tu vskutku, a ne pouze v našich myšlenkách? Kde se skrývá
to, co je tu provždy, a ne pouze na čas?« Zanevře na svou snoubenku Jiřinu, z hnusu
potom zavraždí služku z pobřežní krčmy Mercedes, když ho proti jeho vůli po druhé
k sobě přivábila. Propadne apatii, pohrdne láskou Jiřiny, která ho chce vyvléci z po
dezření a zachránit před zatčením, ujede před lidmi, tušícími v něm už pravého vraha,
na jezero, a vyvrtav si ve dně člunu otvor, utone.
Nejen idea tohoto románu je pochybená: tato aplikace názoru o praedestinaci, ná
zoru deterministického, ochromuje a oklešťuje člověka právě tam, kde je nejvíce Člově
kem - zneuznává obrannou a tvůrci mohutnost jeho ducha, jenž právě u člověka metafysicky zasaženého je volán do boje, aby čelil démonii marnosti. Není lidsky důstojné,
není tragické a vznesené a neobstojí proto ani jako předmět poesie slepé sledování fata,
malomyslné sebevzdání. Naopak, bojem, usilováním, nepokojem rozhořuje se lidský
duch a roste k velikosti, k poznání, a konečně bezpochyby k lásce.
Nejen tedy jako idea selhává tento román, ale i - což je ovšem přirozený důsledek jako umělecké dílo. Neboť Josef není hrdinou, který by svou akcí napínal dějová vlákna
románu. Je schematem, jehož zmrtvělost vrhá stín i na ostatní figury, které ostatně
hlavní postavě jen přihrávají. Ne že by v románě nebylo dosvědčeno Ramuzovo umění,
jsou tu jednotlivé scény, psané velkým básníkem, vzpomínám jímavé kapitoly o hledání
a nalezení mrtvého těla zoufavšího si staříka Pingeta v roklině hor - ale celek je mdlý,
rmutný, chladně strojený - právě konstruovaný obraz zrajícího zoufalství.
Jaroslav Červinka

Ze zl ín sk éh o salonu
Doopravdy, myslím, lze rozdělovat výtvarné umělce na poctivé řemeslníky, snažící
se obrazem či sochou odníti přírodě její skutečnou tvář, a na umělce v pravém slova
smyslu, kteří chtějí vidět nejen tvar a barvu, nýbrž i to, co ji podmiňuje, na Čem ona
jasná skutečnost závisí. Tito druzí usilují o vidění hlubinné a vidouce, zápasí o vyjádření
nadskutecného, nehmotného. Může být arci dosti na tom, dosáhne-li výtvarník té zruč
nosti a obratnosti projevu, i když se mu zdá, že obyčejné reality životní nenesou s sebou
žádné problematiky, žádného »proč«, »odkud« a »kam«, ba, uctíváme mnohé takové
pracovníky, znajíce dobře, jaké tvrdé zákony vládnou tomuto odvětví umění a co všechno
bylo jim podstoupiti k dosažení první výtvarné jistoty, přece však při pohledu na jejich
díla cítíme stále neuspokojení. Oni dobře zmocnili se toho, co zveme námětem, avšak
my toužíme po malíři, aby nám nejen znázornil krajinu, nýbrž i její rytmus, její vnitřní
život, jejího ducha. Pozorujeme portrét neobyčejně dokonalý, ale chceme vidět i vědět
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víc: nahlédnout do duse portrétované, do její vášně a celého charakteru, chceme znát
i její myšlenky a skutky, jichž je schopna.
Toto vše si znovu uvědomujeme při shlédnutí sedmého zlínského salonu. Kolik jich
zde zarputile zápasí, podvědomě tušících onu neměnnou, nekonečnou sílu ducha a duší,
o níž cítí, že dává všemu svůj ráz. Kolik jich v zápolení prohrává a vzdaluje se životu
do jakýchsi osobních spekulací. Ale těchto zápasících nej houževnatěji vážím si nejvíce.
Jejich tvořivá síla žene je do větších a vzdálenějších prostorů, cítíme, jak drali povrchnost
s věcí nám všem dobře známých. Ovsem, mnozí už opouštějí své bojiště a pohled do nitra,
oddávají se s malou fantasií svým naučeným prostředkům - což je neustálé výtvarnické
nebezpečí - nejsou si věrni.
V šímám-li si pouze několika z této výstavy, jichž zápas je mi tak sympatický, ne
znamená to snad ani zdaleka, že jsou ze všech zúčastněných nej dokonalejší, ale mezi
nejpozoruhodnější patří jistě. Tak J. Liesler se propadá hlouběji do duchovna a oprav
dovosti. Jeho fantastický »Mrtvý kohout« děsí. Volí barvy, které se vtírají svou naléha
vostí. Celý obraz žije svým okultním životem. Prochvívá jím tajemný děj - a tato tajemnost nás nutí, abychom ji odhalovali, a tím zároveň sestupovali do umělcovy duše.
Snovost a nádhera děsu. Lieslerovi vůbec možno vytknout mátožnost, chaotičnost, jistou
pasivitu, ale budu v něj věřit stále, dokud se sám sobě nezpronevěří. Největší nástrahy
chce mu stavět představová stylisace a neživotnost. Na jeho obrazech vystavených v Má
nesu na Členské výstavě bylo lze spatřit, jak velice ho zaměstnávají představy buď
z mythologie, pravěku, či z náboženského života. Jeho naturel je zřejmě spiritualistický.
Obrazy jako »Dostihy«, »Lázně« (Mánes, jaro 1942) patří nepochybně k omylu a násilí
na sobě. Fr. Malý představuje již umělce vyzrálého co nejpevněji. Z jeho obrazů vždy
na nás sálala snovost, krásné neskutečno, jemnost, nehmotnost, jindy monumentalita
snu, vidění krajin myšlení a touhy. Fr. Malý na rozdíl od Lieslera má nebojácný pohled
i na skutečnost, jak nám dokazuje kyticemi (část obrazu) téměř úplně realistickými. Je
především umělec uvědomělý, znalý všech výtvarných prostředků, hutný v barvě i tvaru.
Zná - rovněž k odlišení od Lieslera - sílu detailu. Nepříznivý vliv by mohla na něj
vykonávat jeho chuť k líbivosti a - to je svod všech jeho rodu - nahrazovaní slabosti
pohledu stylisací. J . Krejčí hlavně živelnou »Krajinou u Berounky« nám znovu osvědčil
svou mohutnost a průbojnost vidění. Prudký, temperamentní, dynamický. N a něm jako
na mnohých jiných opětně si doznávám, jak plodné a obohacující - výlučně v malířství bylo propálení se surrealismem. Krejčí jde stále svou cestou, dokonalý výtvarně, zdá
se směrem k tvrdým přírodním silám. Na jaře v Topičově salonku leckdy se jevil i jako
jemný a smutný básník a barevný rozkoŠník. O jeho další cestu netřeba mít obav.
VL Vaculka z Uh. Hradiště se pokusil svým »Portrétem« o něco nového a překva
pujícího. Neznázornil jen portrétovaný obličej - krásný, s tragickým výrazem, pod nímž
lze tušit medijní pasivnost - nýbrž pokusil se i o znázorněni představ, jez se mu vtíraly.
Tyto jsou deformovány a matné. Je mu dáno vcítění se do tragiky (»Po představeni«)
a tento rys je mi zárukou, že na cestě k hloubce neustane. Je ze všech nejneucelenejší,
patrně ne daleko od počátků.
To ovšem ani zdaleka nejsou všichni, kteří by zasluhovali zmínky a jichž díla by
bylo záhodno podrobit delším úvahám. Zastavil jsem se jen u těch, kteří duchovně stojí
mi nejblíže.
Zdenek Rotrekl
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D robty z letních výstav
N a výstave portrétů Jednoty umělců výtvarných v nových spolkových místnostech na
třídě Viktoria znovu se přesvědčuješ o vytrvalé linii spolku zatíženého vlastní tradicí se
jmény Brožík-Hynais-Ženíšek. Ta zavazuje, zdá se, přespříliš myšlení i tvorbu členů.
Nebylo však třeba vraceti se do tak dávné minulosti, máme-li uvésti znovu všechno to,
co vedlo kdysi ke konfrontaci umění s akademismem a »znehodnocení« Brožíka.
Realismus nemůže být přece na závadu, naopak, kdekdo po něm dnes volá, ale jde
o to, je-li realismem konvenční jevová skutečnost opracovaná podle akademické šablony.
»Zacílené na skutečnost posouvanou citem, je umění záznamem tohoto posunu.«
Gesto je však také něco jiného než pathos. Hledají se kořeny dneška, směr, odkud by
vítr do plachet zavál - hledá se, hledá, a i v té minulosti se tápe. Mnoho bylo o portrétu
napsáno a určen již i jeho vývoj. Ve výtvarné praxi JU V končí impresionismem, který
však sám se už zdá příliš experimentálním, a podobizna prý nepřipouští pokusnictví
(J. Pavelka). Není však žádného velkého umění bez experimentu, jen jím dobírá se umě
lec toho, co tuší pod tvarem. Objektivní podoba tváře není přece tak důležitá, aby pro ni
unikal člověk a jeho složitý vnitřní život.
Výstava JU V jako spolková retrospektiva má jistě své oprávnění. Chceme-li však
vymeziti její cenu pro dnešek, jest určiti, jsou-li myšlenkové vztahy mezi minulostí a sou
časným děním bezprostřední.
V této spojitosti se dnes mnoho mluvívá o tradici.
A vydává se za ni ledaco.
Neurovnaná výstava V. Rytíře v Elánu u Mazáče nechá tě na pochybách o kvalitách
tohoto malíře a grafika, který přece požívá u sběratelů jisté vážnosti. Ani jeho Ex libris
a různé ty drobnosti z oboru heraldiky ti mínění neopraví. A olejomalby - ponejvíce kra
jinky - nejsou o mnoho lepší než ty, co vídáme za výlohami různých pražských obchůdků.
Z dvojice malířů vystavujících v sále Smetanova musea - R. Lexa a J. Březina - je
Lexa méně ochotnický, ve dvou, ve třech obrázcích dokonce ukazuje, že má jisté školení
a že by dovedl leccos namalovat, kdyby - kdyby opustil to pohlednicové malování, tu
pestrobarevnost a tolik dnes žádanou sentimentálně národní krajinku. Pro vážnou práci
bude třeba umýt tu bůhvíproč vystavenou paletu a otočit se k chaloupkám pod horami zády.
Březinovy práce jsou slabé, i to řemeslo mu kulhá.
Letní výstava v salonu Výtvarné dílo je charakteristická především cenami a jmény.
Co se týče jmen: kdo tak se dnes draho kupuje. V. Beneš, H. Boettinger, V. Sedláček,
L. Kuba, O. Nejedlý a pod. jsou k mání v hodnotách kolísavých (rozuměj umělecky,
ceny jsou pevné), co tak zbylo po několikerém přebrání koupěchtivými zákazníky. Vý
stava, která si nečiní větších nároků než na nějaký ten prodej.
Předmluvy katalogů bývají psány na objednávku, přece však jest při nich šetřiti ale
spoň meze vkusu. Pavlík přece není tak špatný, aby musil být vychvalován jako někde na
tržišti. Není to sice nic nového, ty vesele barevné kytice (a vidí-li je Člověk již po něko
likáté, zdají se mu docela obyčejné a málo radostné), malované s určitou znalostí tech
niky a dopočtené jen k vyplnění stěny parádního pokoje, ale přece jen jsou některé
z nich udělány s poctivostí. Jiné naopak jsou až hříšně nedbalé. Jen ty dvě vystavené
krajiny zachraňují Pavlíkovy umělecké ambice, i když bys mohl požadovat větší kompo
siční úsilí od malíře takových cen.
N a výstavě grafiky v Hollaru sešli se možná ti nej lepší, co se těmito technikami
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v přítomné době zabývají. Vystavují sice většinou listy staršího data, ale v kvalitách spo
lehlivých. Jména jako Bouda, Dillinger, Bílek, Müller jsou jejich zárukou.
U Beauforta v Jungmannově ulici mají letní premiéru dva noví lidé: K. Svatar
a J . Hylma. Nechtějí být přehlédnuti v tom množství dnešních malířů, ledaco si však mu
sili vypůjčit, aby zakryli své rozpaky. Hylma myslí na Zrzavého - vzor nebezpečný, stále
jsi jen na krůček od povrchního napodobení - Svatar žije prozatím z methody nadrealismu,
filtrované Italy a trochu již vyčichlé. Oba jistě zamýšlejí víc, než dosud mohou ukázat
(řemeslná nezkušenost je zatrachtilá věc), zvláště Hylma, který vlastní již několik věcí,
k nimž se bude moci po čase bez uzardění vrátit.
Vzpomínková výstava Josefa Hubáčka v síni Mánesa nutí k přemýšlení, ke srovnání
jeho doby s dnešní výtvarnou situací. Hubáček, pravda, akceptoval víc, než mohl sám
dávat, ale právě volba těch, k nimž chodil pro poučení, je pozoruhodná. Courbet a Cé
zanne - nejsou si tak vzdáleni, jak se zdá. Nevrcholí sice žádnou snahu, ale ve svém od
poru k formám školsky závazným a v budování formy nové, schopné dalšího vývoje - ne
tedy dogmatu, který se vyžije - stávají se základnou pro další jedině možné operace.
A v rodokmenu objeví se ještě mnoho jiných jmen, budeme-li jej dnešku hledati. Hubáček
zemřel ve věku dvaatřiceti let, v době, kdy si konečně utřídil své závislosti a kdy se
chystal k vyplutí na vlastní lodi. Zanechal po sobě dílo roztěkané, rozběhnuté doširoka,
ale orientované s velikým přehledem.
Stanislav Talaváňa

P O Z N Á MK Y
Otakar Hostinský
o dramatické tvorbě Antonína Dvořáka
V
článku nadepsaném »Dvořákovy opery a česká kritika hudební« (Rád, VII, str.
481-491, 529-541) zabýval se pan Jaroslav Albrecht tím, co čeští kritikové psali o Dvo
řákových operách, a zaujal zamítavé stanovisko nejen vůči některým estetickým názorům
mého otce Otakara Hostinského, nýbrž i vůči jeho činnosti na poli hudební kritiky
vůbec. Nedivím se tomu, že zejména příslušníci mladší generace mají jiné názory na
některé estetické problémy než měl Otakar Hostinský; kritická činnost O. Hostinského,
pokud se vztahuje k Dvořákovým operám, je však v řečeném článku pana J. Albrechta
vyložena neúplně, a proto se domnívám, že je nutno, abych připomněl aspoň dvě dů
ležité věci.
První věc se týká referátu, který napsal O. Hostinský o premiéře Dvořákovy »Ru
salky«. Na str. 529-530 zmíněného článku píše pan Albrecht: »Z jara 1901 konala se
v Národním divadle památná premiéra Dvořákovy „Rusalky” . Kritika, jejímž předním
mluvčím se nyní po kapitulaci Hostinského stává zmíněný již Emanuel Chvála, nenalézá
ani dosti slov obdivu pro tento nádherný skvost...«; pak se obšírně zabývá nepříznivým
referátem o »Rusalce«, který napsal žák O. Hostinského, a praví, že »to byla chyba
samotného Otakara Hostinského, že proti žáku, jenž svému učiteli tímto zamítavým po
sudkem „Rusalky” neudělal právě velkou čest, nevystoupil a jeho počínání se nepostavil
v cestu« (str. 531). Kdo si přečte všechno, co pan J. Albrecht ve svém článku napsal
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o O. Hostinském, nedoví se z toho, že O. Hostinský sám napsal referát o premiéře
»Rusalky« (která byla 31. března 1901). Byl k sepsání referátu vyzván redakcí vídeň
ského týdeníku »Die Zeit«; ač byl tehdy stižen oční chorobou, neodmítl vyzvání a na
psal referát, který byl otištěn v »Die Zeit« na str. 30 číslo 341 ze dne 13. dubna 1901.
Tento příznivý referát O. Hostinského liší se naprosto od zmíněného nepříznivého, který
napsal jeho žák. Každý z obou referentů, O. Hostinský i jeho žák, napsal, co uznal za
dobré; požadavek pana J. Albrechta, že O. Hostinský měl vystoupiti proti referátu svého
žáka, nedá se věcně ničím odůvodniti.
Druhá věc se týká posudku, který napsal O. Hostinský r. 1878 v článku »Původní
novinky české zpěvohry« (Osvěta, ročník VIII., díl II., str. 744-750) o premiéře Dvo
řákova »Šelmy sedláka«. O. Hostinský zde ocenil vřelými slovy Dvořákovu hudbu nové
opery, vyslovil však námitky proti libretu a politování, že Dvořák neměl lepšího, poetič
tějšího libreta (str. 747). Ke konci referátu napsal O. Hostinský tato slova: »Pro Dvo
řáka bylo by nej přiměřenějším libreto vážné, pravou poesií prodchnuté, snad i pathetické, v němž na základě jednoduchého děje lyrické momenty široce se rozkládají, po
skytujíce dosti místa větším enseblům - takový text by byl zárukou ještě krásnějších
úspěchů, než jsou ty, jimiž se vším právem honosí „Šelma sedlák” .« - Mladší generaci
není snad tento referát neznámý. Otakar Šourek uvádí jej na str. 114. čtvrté části svého
spisu »Život a dílo Antonína Dvořáka«, zjišťuje, že v »Rusalce« dostal Dvořák po více
než dvaceti letech doslova takové libreto, jaké O. Hostinský r. 1878 proň žádal, a praví
(na str. 115), že »Dvořák dokonale splnil onu dávnou předpověď Hostinského, že nad
takovýmto textem vytvoří nej úspěšnější své dílo operní«. Pan J. Albrecht se ve svém
článku nezmínil o referátu O. Hostinského z r. 1878; právě tento referát je však jed
ním z důkazů toho, že O. Hostinský si dovedl v otázkách hudební kritiky utvořiti sa
mostatný a přesný názor.
V Brně dne 14. dubna 1942.
Bohuslav Hostinský

K překladu Yeatsovy lyriky
Vážený pane redaktore, je to zajímavé být posuzován kritikem A. S. (viz 6. číslo
Řádu). Nemyslím ani tak na jeho estetické stanovisko. Každý má plné právo dát přednost
překladům Reynkovým před mými a projevit svou nelibost nad tím, co nepovažuje za
dobré vystižení původních textů. To je věc vkusu a záliby. Od A. S. se ovsem i po
estetické stránce dovídám víc, víc toho, co dává najevo hodně zlé vůle. Můj překlad,
»pouhý hrubý obsah originálu«, prý je »mdlý a nemotorný« a vzápětí ovšem příliš
»plynný«, »jako pouhá virtuosita«, proti »královsky dusné nádheře originálu«. A metrum
prý neodpovídá originálu; má mu opravdu odpovídat? Co se mne týče, jsem občas
proti; vždyť už o tom bylo množství řečí, zejména o možnostech iambu v češtině. Ale
1 tak bych úsudky kritikovy vzal pokorně na vědomí a vynasnažil se příště o větší dávku
»královské dusnosti«.
Než dovolte mi, prosím, abych se ozval k několika podstatnějším věcem. Úmyslně
jsem se v Yeatsovi vyhýbal mythologii, poněvadž vím, že Český čtenář by z ní nic
neměl i při sebelepším překladu. Někde však zůstala, poněvadž báseň stála za to. Proto,
abych se nedopustil omylu - a není ve válečných časech prostředků, jak jinak to zjistit poslal jsem rukopis »znalci keltských reálií« p. A. S. Sdělil mi laskavě, že Usna je
muž; že Niam je žena, to si ponechal pro posudek, kde mi to sděluje již méně
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laskavě. Co tomu lze říkat? Jak milé! Jak české! Ale mám tomu věřit? Kritikovy jiné
vědomosti nevzbuzují důvěry. Není na přiklad vůbec pravda, ze výbor sahá »po sbírky
pozdní zralosti In the Seven Woods, Green Helmet a Responsibilities«, poněvadž jednak
to nejsou »sbírky pozdní zralosti«, nýbrž sbírky básníkových středních let - následovalo
po nich ještě Šest dalších sbírek: The Wi l d Swans, Michael Robartes, The Tower, The
Winding Stair, From a Full Moon in March a Last Poems - a jednak můj výbor zasa
huje až do těchto opravdu posledních knih Yeatsových, které odborné průpravě kritikově
asi unikly. Jak podivuhodné je však posoudit překlad, když nemáme a nikdy jsme
neměli originálu v ruce. Ať Vám, pane redaktore, pan kritik na příklad prozradí,
z které sbírky Yeatsovy je hned první báseň mého výboru.
A těch jeho podezření! Vyzkoumal na příklad, že jsem v celé jedné básni místo
»withering« četl »whispering«. Proč a nač? Dovedu ještě číst. Dovoluji si však do
mnívat se, že českým slovesem »šelestit«, kterého se užívá pro zvadlé listy, dostávám
se blíže k tomu, co čtu v Yeatsovi. Nenapíši, že »větve vadly nad tím, co jsem říkal«,
jednoduše proto, že se mi to nelíbí. A chápavosti páně A. S. se přizpůsobovat nemohu.
Napíši-li na příklad: »bloudím při okraji vody v neštěstí«, tento kritik se ptá, jaký je
to »záhadný obrat«, ta »voda v neštěstí«? a naříká, kam mne až zavedlo otročení rýmu.
Ba ne, bloudím opravdu v neštěstí, nacházeje takové kritiky.
Ani se nemohu přizpůsobit jejich znalostem jazyků. Pohoršují se nad tím, že
mluvím o »dětech Danaů« a »danajském nebi«, a spěchají, aby mne poučili, že »nejde
o nějaké vergiliovské Danay«, nýbrž o staroirské »Danaany«. Každý žáček ovšem ví, že
se česky neříká »Pařížiané« nebo »Korintiané«, nýbrž Pařížané a Korinťané. A koncovku
-ans lze do Češtiny dobře převést koncovkou -ové. Bylo by dobře, pane redaktore, kdybyste
své recensní výtisky svěřoval lidem, kteří vědí víc o své mateřštině.
Popřejte, prosím, tomuto zjištění i tomuto práni místa v Řádu a přijměte projev
mé přátelské úcty.
Bohdan Chudoba

Pokud jde o rozpory, které pan překladatel shledává v mých charakteristikách, odka
zuji Čtenáře na svůj referát v 6. Čísle Řádu. Upozorňuji jen na jednu duležitou maličkost,
charakterisoval jsem způsob, jak byly přeloženy jednotlivé básně páně překladatelova vý
boru. Pan překladatel shrnul tyto dílčí charakteristiky do jedné věty a staví je proti
sobě. Budiž. Já i nadále trvám na tom, co jsem napsal. Proti Reynkovým tápavě neumělým
pokusům vyjímají se jeho plynné převody opravdu jako pouhá virtuosita. Jeho překlad
básně »Vzpomínka na zašlou slávu« je opravdu mdlý a nemotorný. Atd.
O
překladu »Růže světa« jsem napsal, že změnou rytmu a metra utrpěl tak, že je to
docela jiná báseň. Pan překladatel se táže, má-li metrum opravdu odpovídat originálu.
To je ovšem něco docela jiného. O tom jsem, prosím, nemluvil. Nešlo mi o otázku theoretické oprávněnosti změny metra, Šlo mi o zjištěný konkretní fakt, ze totiž překlad, který
opustil původní metrum, je v tomto případě tak vzdálen od originálu, ze je to docela
jiná báseň.
Část svého výboru mi pan překladatel poslal v rukopise k nahlédnuti. Prohledl jsem
jen ty básně, k nimž jsem měl tehdy originál po ruce, ostatní jsem neprohlížel. Nedo
patření s Niam je v nerevidované básni »Básník prosí za prominuti pro své četné ná
lady«, o synech Usnových se mluví v básni »Růže světa«. Uvádím to proto, že z obrany
páně překladatelovy by mohl mít čtenář dojem, jako by se obě jména vyskytovala v básni
jediné.
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K mému členění Yeatsovy lyriky jen několik slov. První období lyrické tvorby Yeatsovy jde od básnických počátků, otištěných ve sborníku Poems and Ballads of Young
Ireland (1888), až po sbírku The Wind among the Reeds (1899). Těchto prvních jede
náct plodných let básnických vyplňuje u Yeatse dobu mezi třiadvacátým a čtyřiatřicátým
rokem jeho věku. Následující čtyři léta se Yeats usilovně věnoval dramatické tvorbě
a organisování irského divadla. Druhý vrchol Yeatsovy lyriky, vyznačený sbírkami In the
Seven Woods (1903), The Green Helmet and Other Poems (1910) a Responsibilities
(1914), spadá mezi osmatřicátý a devětačtyřicátý rok Yeatsova života. Třem jmenovaným
knihám tohoto druhého jedenáctiletého období říkám vědomě »sbírky pozdní zralosti«.
Rozhoduje-li se pan překladatel jinak a klade »pozdní zralost« u Yeatse až do posledního
období jeho lyrické tvorby, budiž mu to přáno. Jenom dobře nechápu, proč z tohoto tře
tího období vzal do svého výboru pouhé dvě básně. Připomínám, že obě tyto básně, jejichž
originály zůstaly mně, chudákovi, nedostupné, jsem ve svém referátu neposuzoval. Je-li
tedy »podivuhodné posoudit překlad, když nemáme a nikdy jsme neměli originálu v ruce«,
soudím, že ještě podivuhodnější je tvrdit něco, co neodpovídá pravdě.
Domníval jsem se, že se pan překladatel v básni »Šelest listí« přehlédl a místo
»withering« četl »whispering«. Milerád mu uznám, že dovede číst, ale nemohu uznat, že
by si ve svém dobásňování počínal Šťastně. Pro názornost uvádím doslovný překlad refrénu
básně: »Neuschly větve zimním větrem: větve uschly nad sny, které jsem jim vyprávěl.«
Chudobův překlad: »A větve, k zimnímu větru lhostejné, / jen nad tím, co jsem ve snu ( !)
říkal, šelestily.«
K filologické výtce ohledně Danaanů podotýkám, že se pan překladatel mýlí. Snad
spatřuje ve slově Danaan tvar podobný, jako je Corinthian nebo Parisian. To je omyl.
Není tu žádná adjektivní koncovka -an, která by odpovídala latinské koncovce -anus
a která by se v Češtině odsouvala. Nelze tedy mluvit o »Danaích« ani o »danajském nebi«,
nýbrž o »Danaanech« a o »danaanském nebi«. Tvar, jehož používá Yeats, je angloirská
varianta irského Tuatha Dé Danann.
N a temperamentní sotisy odpovídám panu překladateli Španělským pořekadlem, kte
rému jakožto hispanista, bohdá, porozumí: A palabras locas, orejas sordas.
Aloys Skoumal

384

DVĚ M ISTROVSKÁ DÍLA SO U Č A SN É H O EV RO PSKÉH O PÍSEM N IC TV Í

K. H. Waggerl

MATKY
Osud venkovské matky naplňuje se v tomto románě na nezkusene a ustrašené ženě
hauzírově Marii stejně jako na lehkomyslné hříšnici Barbore. Slovem jadrným jako řeč
sedláků vypráví Waggerl svůj příběh z alpské vesnice. Je to pribeh milostného zmatku
a bloudění, vykupovaného mateřským údělem, plným odřikání a obětavosti. Není to
idyla ani tragedie, třebaže tu nechybí otřásavé zásahy trestající spravedlnosti. Nad celým
vyprávěním se vznáší duch vyššího básnického vedeni, ktere dovede i drasave životni
skutečnosti podat s vyváženým a jasným humorem. Nezapomenutelné jsou v tomto
románě vedle obou hrdinek zejména dvě jiné ženské postavy: Gertruda, moudrá bába
a pečlivá opatrovnice nežádaných dětí, a malá hospodyňka Barborka, která je dívčím
protějškem šibalského prosťáčka Davida ze staršího Waggerlova románu Rok Páně.
PŘELOŽIL

JAROSLAV

ZAORÁLEK.
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Gertrud von le Fort

V Y T R Ž E N Í P A N N Y Z BARBY
Tato novela jedné z největších současných evropských básnířek je básnickým zpracová
ním neblahé události, která stihla magdeburský klášter u sv. Anežky za času náboženského
rozkolu. Proti klášteru se zdvihla bouře městské chudiny, vydrážděné domnělým bo
hatstvím kláštera. Hanlivé nařčení z uchváceni klášterních klenotu chce představena
kláštera vyvrátit slavnými bohoslužbami, při nichž by se klenoty zaskvěly v plné nád
heře. Ale řeholnice z Barby, která kdysi „jako mladé bouřlivé dítě s jásotem skočila pres
práh klausury”, je jako pravá nevěsta Kristova trpnou odpůrkyní tohoto záměru,
poněvadž dobře ví, že nikoli pokoření, ale jen láska a odpustem může přivést zbloudile
duše ke Kristu. K hloubce a síle myšlenky druží se v tomto mistrovském dílku G. von
le Fort vynikající umění vyprávěčské: styl střídmý, hutný a velkolepě obrysovitý je
účinně zabarven prvky starobylého podání kronikářského.
P Ř E L O Ž I L A
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Ž I V O T U A PAMĚTI, L Á S C E , CTI, P R Á C I
A N E Z L O M N O S T I DVOU N E J D R A Ž Š Í C H
LIDÍ, O T C E A M A T K Y
je věnována kniha vzpomínek

JIŘÍH O FR EJK Y

OUTĚCHOVICE
V YPRÁ V ĚN Í
F R E J K Ů

Z

O

RODU

D ĚD IČ N Ý C H

O U T Ě C H O V I C

A

O

SVO BO DNÝCH
S V Ě T Ě

MYSLIVCŮ

K O L E M

N I C H

Outěchovice nejsou obyčejnou literaturou. Frejka, povoláním režisér
Národního divadla, není však také v této knize pouhým kronikářem,
věcným vypisovatelem pamětí svých a svých blízkých. Celé to vyprávění
o skutečném životě, o skutečných událostech a lidech je prodchnuto něčim
jemným a silným zároveň, něčím, co živelně zvroucňuje prosta fakta, veci
obyčejné a snadno zapomínané. Vše je jakoby protepleno jasem vroucno
sti, zašlé časy navráceny ve vší svěžesti, obraz starého světa namalován
rukou štědře pozornou, malířem, živě vidoucím to, co už v čase zaniklo,
co však trvá v srdci. Neboť skutečnost, pravda věcí a lidí je tu viděna
a prociťována jako poesie, nejskutečnější a nejcennější poesie života samého.
Z muže, který uzrál zkušenostmi, učinila básníka jeho stále hlouběji cítěná
vděčnost a láska, lety jen posílená, láska k domovu, k drahým bytostem
domova a k celému světu kolem něho. Tento svět se stal ve vzpomínce
jakýmsi pozemským rájem.
Řada kreseb a barevné obrázky Jiřího Trnky. Stran 248, cena brož. 68 K, vaz. 82 K.
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