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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 nej větších současných evropských básnířek je básnickým zpracová
ním neblahé události, která stihla magdeburgskýklášter u sv. Anežky za času náboženského
rozkolu. Proti klášteru se zdvihla bouře městské chudiny, vydrážděné domnělým bo
hatstvím kláštera. Hanlivé nařčení z uchvácení klášterních klenotů chce představená
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 přes
práh klausury”, je jako pravá nevěsta Kristova trpnou odpůrkyní tohoto záměru,
poněvadž dobře ví, že nikoli pokoření, ale jen láska a odpuštění může přivést zbloudilé
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.
PŘELOŽILA
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František Lazecký
T R Ý Z E Ň SLOVA
Jaký to praskot v těle tvém
a jaké krve kolování!
Co stenů, hlasů, výzev, lkáni
v tom širém poli válečném!
Slyš! Teď hlas tvorů zaúpěl
v tom nastražení duše tmami,
kde nej hlouběji zrajem sami
jak včelín v zlaté práci včel.
O skryté růže slzí tvých!
Temnoty tvůrčí! Jase díla!
V něm k radosti se bolest slila
v praskotu keřů hořících!
Toť muka slov, jež touží znít.
Však v podsvětí si ještě lkají,
jak postavy, jež potkávají
píseň je jdoucí vykoupit!

DĚTI
Najednou jizba má plničká dětí byla
a oknem padal sem zelený jarní jas.
Má plodná samota se v hlasy proměnila,
které k nim stoupaly, na křídlech nesly nás.
Řekli, že to byl sen. Však hlasy zněly kolem,
jak v kruhy nebeské by každý z nás byl zván,
a písně radostné tryskaly naším bolem,
jako když mečem trav je úval roztínán.
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Nevinnost jejich těl dýchala jako květy
a jejich pohledem byl každý pozdvižen
až tam, kde o Tvůrci nám vyprávějí světy,
kde k hvězdě od hvězdy je pouhý krůček jen.

A z jejich veselí nám znovu vstřikla do žil
krev z věcí kolem nás. Svět opět v slávě vstal
a vesmír zase byl tou velkou jizbou Boží,
v které se velebně zpěv dítek ozýval.

CID B O H A TÝR
Dobrých sto Kastilánců sešikuje se v Burgosu a přidruží se k Cidovi.
Milému Bohatýrovi uchystají bohatou tabuli. Svatopetrské zvony vy
zvánějí a hlaholí.
Zatím jdou Kastilií zvěsti, že nás Cid Bohatýr odjíždí z domova.
I opouštějí lidé svá stavení či zděděné statky.
Téhož dne sešikovalo se na mostě arlazónském sto patnáct jezdců;
a všichni se vyptávali, kdeže je Cid Bohatýr. Přidružil se k nim Martin
Antolínez. A pak odjeli k San Pedru, kde dlí ten, jenž se narodil ve Šťast
nou hodinu.
Sto Kastilánců přijede do San Pedra a prohlásí se za vasaly Cidovy. - Ten
hodlá vyrazit nazítří. - Hodinky v San Pedro de Cardeňa. - Modlitba
Chimenina. - Cidovo rozloučení s rodinou. - Cid se obrací naposledy na
opata Sancha. - Cid odjíždí do vyhnanství; přebrodí Duero a přenocuje.

Když uviděl Cid z Vivaru, že jeho družina vzrůstá, že se bude mít
o koho opřít, vyjel těm novým rychle vstříc. Usmál se na ně, sotva je zočil.
I sjížděli se k němu a líbali mu ruce jako dobří vasalové.
Cid rázně promluvil:
Prosím Boha a Otce Všemohoucího, abych mohl něco udělat pr
vás, kdož jste opustili své domy i jmění, dříve než zemřu. Splatím vám
dvojnásobně to, co ztrácíte.
Cid se radoval, že je jich kolem vojanských misek vždy víc, a jeho muž
stvo veselilo se s ním.
Již uplynulo Šest dnů. Vězte, že zbývají do vypršení lhůty již jenom
tři dny.
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Král rozkázal, aby měli Cida na očích. Kdyby ho chytili v jeho krá
lovství po té lhůtě, tu by nevyváži Bohatýr za všechno zlato a stříbro světa.
Den se nakláněl, noc padala. Cid svolal všechny své rytíře:
- Slyšte mne, muži, a nermuťte se nad tím, co vám řeknu. Peněz ne
mám zrovna mnoho, ale nerad bych vás ošidil. Buďte pamětlivi toho, co
je třeba učinit. Až ráno raníčko zazpívají kohouti, bez meškání osedlejte.
Náš dobrý opat dá vyzvánět k ranní pobožnosti v San Pedro a bude sloužit
mši Svaté Trojice; po mši nasedneme na koně, neboť lhůta se krátí a
máme před sebou ještě hezký kousek cesty.
Všichni se zařídí dle toho, co rozkázal milý Cid. Noc se již roztrácí,
jitro se blíží. Když kohouti zakokrhali po druhé, muži se chystali k od
jezdu.
Zvonky rychle svolávají na jitřní.
Milý Cid vykročil se ženou ke kostelu. Paní Chimena sklesla na stupně
u oltáře a modlila se z celé duše své k Bohu a Stvořiteli, aby ochránil ode
všeho zlého Cida Bohatýra.
- Vládce a Pane, Otče náš, jenž jsi na nebesích, stvořil jsi nebe i zemi
a též moře, stvořil jsi hvězdy i lunu a slunce, jež nás hřeje, vtělil ses do
svaté Marie Matky, narodil ses v Betlemě, jak se ti uráčilo, oslavovali tě
tam pastýři a zazpívali ti, přišli se ti poklonit tři králové z Arabie, Kašpar,
Melichar a Baltazar, přinesli ti radostně zlato a myrhu; zachránils Jonáše,
když spadl do moře, zachránils Daniela, když se octl v oné neblahé jámě
lvové, zachránils v Římě pana svatého Šebestiána, zachránils i svatou Zu
zanu před falešným zlosynem; chodils po světe dvaatřicet roků, ó vládče
duší, konaje zázraky, nad něž není, proměnils vodu ve víno a kámen
v chleba, vzkřísils Lazara, jak se ti zalíbilo, nechal ses zajmout od Židů,
ti tě pak ukřižovali na Kalvarii, totiž na Golgotě, měls tam po boku dva
zlosyny, jenom jeden z nich se dostal do ráje, druhý však ne; i s kříže vykonals ještě divuplnou věc: Longinus byl slepý, neviděl nikdy ani travičku,
a ten tě bodl do boku, že vyrazila krev, ta pak stekla po oštěpu, zalila mu
ruce, Longinus zvedl ruce k lícím a už otevřel oči, rozhlédl se dokola
kolem, uvěřil v tebe, vždyť jsi ho zprostil tmy. Vstals z hrobu, odebral
ses z vlastní vůle do pekel, zbortil jeho brány a vysvobodil svaté otce. Ty
jsi král králů, otec náš všech, tobě se kořím, v tebe věřím z celé duse své
a z celého srdce svého, a prosím svatého Petra, aby se přimlouval se mnou,
když se teď modlím za svého milého Cida Bohatýra, abys ho ochránil ode
všeho zlého. Spoj nás zase jednou, když se dnes musíme rozloučit!
Pomodlili se, bylo po mši, i vyšli všichni z kostela a hotovili se k od
jezdu.
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Cid zobjímal paní Chimenu, ta mu zas políbila ruku, celá uslzená, že
věru nevěděla, co vlastně dělá. Otec zadíval se znova na dcery.
- Svěřuji vás Bohu Otci. Loučíme se, on ví, kdy se shledáme.
Tak vám teď plakali, že jste to jistě nikdy neviděli. Tak těžce se roz
cházeli, jako když nehet z masa vytrháváš.
Milý Cid a jeho vasalové chtěli již vbodnout ostruhy. Velitel se ještě
ohlédl, vyčkával.
Tu vám řekl z čista jasna Minaya Álvar Fáněz:
- Ó Cide, matka vás zrodila v šťastnou hodinu, proč tedy umdléváte?
Chceme již kupředu a zatím stále otálíme. Všechen ten žal se v dobré
obrátí. Bůh nám vdechl duši, jistě nás i ochrání.
Znovu kladli na srdce opatovi Sanchovi, aby se jen staral o paní Chi
menu a obě dcery, a též o jejich komorné; nechť prý pomní, že ho odměna
nemine.
Álvar Fáněz řekl opatovi, jenž se k němu přitočil:
- Kdyby sem někdo přijel a chtěl se k nám přidat, tož mu řekněte, aby
se hezky zčerstva rozjel naší stopou, že nás jistě dožene v stepi nebo někde
v osadě.
Povolili uzdy, vyjeli; lhůta k opuštění království bezmála vypršela...
Milý Cid si odpočal se svými lidmi v Espinazo de Can. Mnoho mužů
přidružilo se ještě k nim oné noci.
Nazítří vyrazili časně zrána. Upřímný Bohatýr opouští domovinu.
Nechal po levici krásné město San Esteban de Gormaz, projel osadou
Alcubilla del Marqués, kde již končí Kastilie. Vyjel cestou quinejskou,
přebrodil Duero u Navas de Palos a utábořil se navečer ve Figueruele.
Odevšad sjížděli se k němu ozbrojení muži.
Poslední Cidova noc v Kastilii. - Anděl radí vyhnanci.
Noc přikvačila, milý Cid ulehl. Sladký spánek zkolébal ho zakrátko
nadočista. Tu se mu ve snách ukázal anděl Gabriel.
- Jeď jenom, jeď, dobrý Bohatýre, nikdy ještě nikdo nejel vstříc tako
vému štěstí. Všecko se ti vydaří, co živ budeš.
Cid se pokřižoval, sotva procitl.
Cid táboří na hranici kastilské.
Pokřižoval se, svěřil se do vůle Boží, srdce mu plesalo v hrudi nad
tím snem.
Ráno raníčko vyjeli znova, vždyť to byl, vězte, poslední den lhůty.
Postavili pak stany v pohoří Miedes, vpravo od věží Atienzy, již drží
Maurové.
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Cid sčítá své muže.
Slunce dosud nezapadlo, ještě zářil den, a milý Cid Bohatýr chtěl vy
konat přehlídku. A bylo v jeho družině, bez čeledi a jiných služebníků,
na tři sta kopiníků a každý měl na kopí praporec.
Cid vjede mezi M.aury království toledskeho, poplatníky krále Alfonsa.
-Ve jménu Božím, opatřte zvířata pící ráno raníčko! Kdo se chce
nasnídat, budiž; a kdo ne, ať je ihned v sedle. Pojedeme divokými a vyso
kánskými horami a takto opustíme dnes v noci kraje krále Alfonsa. Kdyby
po nás pak někdo pátral, tož se před ním neskryjeme.
Projeli za noci sierrou a zrána již sjížděli s kopce dolů. V nádherném
a široširém lese dal Cid rozkaz k odpočinku a nechť prý nakrmí a napojí
zvířata. Potom jim řekl, že by i toho dne jel rád v noci; dobří vasalové
rádi uposlechli, všecičko jim bylo lehké, když přikázal pán...
Před soumrakem vyrazili poznovu; Cidovi leží na srdci, aby je nikdo
nevyslídil.
A oné noci jeli a jeli...
Blízko osady zvané Castejón de Henares ulehl Cid se svými lidmi do
zálohy.
Bojový plán. - Castejón se octne v rukou Cidových po nečekaném útoku. Výpad proti Alcale.
Po celou noc odpočíval Cid v záloze, jak byl radil Álvar Fáněz
Minaya.
- Cide, jenž jste se opásal mečem v šťastnou hodinu! Vy zůstaňte, když
teď chystáme zálohu proti Castejónu, hezky vzadu a s vámi sto jezdců;
já s dvěma sty vyjedu napřed. S pomoci Bozi a při vašem známem štěstí
se z toho všeho jistě dobře vysekáme.
Na to řekl Cid:
- To je svatá pravda, Minayo. Utvořte tedy s těmi dvěma sty přední
voj. Álvar Álvarez a Álvar Salvádorez, rytir bez bazne a hany, nechť jdou
s vámi, a též Galindo García, zdatný kopiník; jeďte s Minayou, udatní ry
tíři. Bijte hlava nehlava, nespusťte se ze strachu kořisti. Jeďte dolů za Hitu
a Guadalajaru, zajeďte až k Alcale a hezky se tam přichyťte a ne aby vám
něco vyklouzlo ze strachu před Maury. Já utvořím se stem rytířů zadní voj
a opevníme se, myslím, rovnou v Castejónu, který má tak pevné hradby.
Kdyby se vám tam vpředu valně nedařilo, rychle nám to ohlaste. Celé Špa
nělsko si o nás bude vyprávět.
Vyvolávali ty, kdož měli vyjet kupředu, a ony, kteří měli zůstat vzadu
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s Cidem. Již prorážel úsvit, již vzlétalo ráno, již vycházelo - Bože, jak zářně
vyšlehlo! - jitřní slunce.
V Castejónu vstávali, otvírali domovní dveře, šli po práci a na pole.
Všichni skorém odešli, nechali vrata zotvíraná, v Castejónu zůstala jen
hrstka lidí. Castejónští vesměs vyšli z městských bran.
I vyrazil Bohatýr ze zálohy a uhodil zpříma na Castejón. Kolem se po
pásal dobytek a ten patřil Maurům i Maurkám castejónským. Milý Cid
zamířil k městské bráně; když viděli její obránci, co se na ně hrne, dostali
strach a hned ji opustili.
Ruy Díaz Cid vjel do města otevřenou branou, v ruce svíral tasený meč
a hned též zabil patnáct Maurů, kteří se mu namanuli do cesty. Dobyl
Castejónu, nabral tam sdostatek zlata i stříbra. Jeho rytíři sjížděli se k němu
i s kořistí a všecičko mu kladli do dlaní, jako by šlo o holé pírko.
A zatím ti vpředu - bylo jich dvě stě tři - ujížděli chutě a plenili ty
kraje. Až k Alcale pronikl praporec Minayův; a odtamtud se vraceli s ko
řistí k Henaresu a Guadalajarou. Vezli toho ažaž, byla to jen samá stáda
ovcí i krav, Šaty a jiné drahocenné věci. Pyšně vlaje po větru korouhev
Minayova; nikdo se neodváží uhodit na ně odzadu.
S vším tím bohatstvím vrátili se z oné výpravy. Octli se v Castejónu,
kde již na ně čekal Cid.
Bohatýr nechal v Castejónu k ochraně vojáky a vyjel z města. Jel
i s družinou vstříc oněm svým bojovníkům. Minayu uvítal s otevřenou
náručí.
- I hleďme, Álvar Fáněz, udatný kopiník! Vždyť jsem věděl, že se mi
nevrátíte s nepořízenou. Dejme peníze a zboží dohromady a dám vám pak,
souhlasíte-li, pětinu z toho všeho.
Minaya nepřijme nic z kořisti a učiní slavnostní slib.
Jsem vám za to ze srdce vděčný, slavný Bohatýre. Ta pětina, již jste
mi přiřkl, postačila by i Alfonsovi Kastilskému. Já si však neponechám
ani penízku. A slibuji Bohu na výsostech; dokud si od srdce nepojezdím
na svém zdatném koníkovi, dokud si pořádně nezamávám oštěpem i me
čem, až mi krev loket zbrotí, do té doby, Ruy Díazi, proslulý bojovníku,
nevezmu od vás ani troníčku. Až toho bude za Čas víc, rád něco přijmu;
prozatím si to jenom všechno ponechte.
Cid prodá svou pětinu Maurům. - Nechce bojovat s králem Alfonsem.
Dali dohromady kořist.
Cid, jenž se opásal mečem v šťastnou hodinu, řekl si, že na něho možná
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uhodí vojska krále Alfonsa. I rozkázal, aby ihned rozdělili všechnu kořist.
Nechť prý mu též ohlásí, kolik toho připadá na něho.
Cidovi rytíři dobře pochodili, každý z nich dostal sto stříbrňáků a je
jich čeleď polovic; nikdo nebyl ošizen. Pětina všeho pak připadla Cidovi.
Cid nemohl nic z kořisti odprodat ani darovat. Nechtěl též s sebou vo
zit zajatce či zajatkyně. Pohovořil si tedy s castejónskými, poslal posly do
Hity a Guadalajary, zda by někdo nestál o tu pětinu, že prý prodá i tomu,
kdo nedá zrovna mnoho. Maurové nabídli tři tisíce stříbrňáků. Cid byl
spokojen. Třetího dne mu vskutku ty peníze vyplatili do poslední mince.
Cid usoudil, že nemůže dlouho zůstat se svou družinou v Castejónu,
kde nebylo dosti pitné vody, ač by to opevněné místo jinak lehce udržel.
- Mauři teď žijí v míru. Vím též, že jsou již rozeslány listy, že by se tu
mohl zanedlouho objevit král Alfons s vojskem. Vězte tedy, vojíni, i ty
Minayo, že hodlám opustit Castejón.
Cid zamíří do území zaragoského, závislého na maurském králi
valencijském.
- Nezazlívejte mi má slova. Zde v Castejónu bychom zůstat nemohli.
Král Alfons je nablízku a vyrazil by jistě proti nám. Zpustošit však tento
zámek též nechci. Propustím i sto Maurů a sto Maurek, aby mne nerozná
šeli kvůli tomu, oč jsem je připravil. Všichni jste již dostali své, nikdo ne
stojí s holýma rukama. Pozítřku ráno vyjedeme, nechci se utkat se svým
králem Alfonsem.
Mluvil jim k srdci. Opouštějí tedy s bohatou kořistí dobytý zámek;
a Maurové i Maurky jim ještě blahořečí.
Jedou k Henaresu, co koním síly stačí, jedou za Alcarriu i sluje anguitské, přebrodí Tajuňu, vyjedou na pláň taranzskou a ujíždějí a ujíždějí...
Cid se rozhodl, že se utáboří mezí Arizou a Cetinou. Cestou ovšem
ještě též mnoho vyzískali.
Maurové nevědí, kam vlastně žene Cidovy vojáky bojovný žár.
Příštího dne vydal se Cid z Vivaru znovu na cestu, projel Alhamou
i Hozem, projel Briviescou, pak i Atecou, a rozhodl se, že se utáboří
v Alcoceru, na kulatém, pevném a velikém pahorku; nablízku teče Jalón,
i nemohou ho vyžíznít.
Rodrigo řečený Cid usmyslil si, že dobude Alcoceru.
Cid obléhá Alcocer.
Cid se rozloží na pahorku, utáboří se, jak se sluší i patří, některé stany
stojí v ráztokách, jiné rovnou u řeky.
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Dobrý Bohatýr, jenž se opásal mečem v šťastnou hodinu, rozkázal
svým mužům, aby vykopali příkop dokola kolem toho pahorku i u řeky,
a vyhlásil pak, aby se jenom nikdo neodvážil přestoupit jej za dne či za
noci, a nechť si zapamatují, že tam sídlí on, Cid.
Strach se zmocní Maurů.
Brzy se rozneslo široko daleko kolem, že se tam u řeky uchytil Cid Bo
hatýr, že prý opustil křesťany a usadí se mezi Maury.
Maurové, kteří seděli nablízku, neodvažovali se teď ani role obdělávat.
Cidovi i jeho vasalům srdce plesá: zámek alcocerský uvázal se v po
platek.
Bohatýr dobude Alcoceru lstí.
Cidovi platí poplatky alcocerŠtí, též lidé z Tecy a z osady Terreru.
Vězte vsak, že to nelibě nesli catalayudští!
I prodléval tam Cid celých patnáct týdnů. Když viděl, že se alcocerští
nevzdávají, vymyslil si ihned válečnou lest.
Poručil, aby složili všechny stany a nechali jenom jedinký, potom za
mířil s vlajícím praporcem - všichni měli meče u pasu i drátěné košile! směrem k Jalónu, aby je obmyslně vlákal do léčky.
Božínku, jak se radovali alcocerští, když je viděli odjíždět!
- Cidovi pochybělo chleba i píce. Zanechal tamhle jedinký stan a ostatní
odváží. Vypadá to, jako by odjížděl z boje poražen. Udeřme na něho a ko
řist bude bohatá, jinak nás předejdou muži z Terreru a pro nás nezbude
ani odrobinka. Teď nám splatí dvojnásobně, co jsme mu již vyplatili!
AlcocerŠtí se nakvap vyhrnuli za Cidem. Když to uviděl Cid, předstí
ral, že prchá. Pustil se se svými směrem k Jalónu.
- Ah, vždyť nám upláchne! - říkali si alcocerští.
A dospělí i nedomrlí opouštěli město, rozníceni touhou po kořisti, že
teď všechny brány byly dokořán.
Dobrý Bohatýr se obrátil a hned viděl, že již mají hodně daleko do
zámku; i rozkázal, aby otočili praporec k Alcoceru a pobodli koně ostruhou.
- A teď na ně, rytíři moji, a bijte je hlava nehlava! S pomocí Boží naše
je vítězství!
Uprostřed pláně trhli prudce uzdou. Bože, co za radost šlehla toho
rána jejich srdcem!
Milý Cid a Álvar Fáněz se octli v čele a vbodávali ostruhy; měli vám
dobré koně a ti by byli do mračen doletěli. Netrvalo dlouho a byli v zámku.
Vasalové milého Cida padli na Maury jako smršť, zanedlouho pobili
na tři sta Maurů.
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Ti, co se poskrývali, rozkřičeli se nyní, seč byli, a pak vyrazili s tase
ným mečem k zámku a přichytili se pevně jeho bran. Brzy se objevili i je
jich druhové a bylo po boji.
Tímto úskokem dobyl, vězte, milý Cid zámku alcocerského.
Praporec Ciduv vlaje nad Alcocerem.
Objevil se Pedro Bermúdez s praporcem v ruce a připevnil jej, co nej
výše mohl.
Nyní promluvil Ruy Díaz Cid, který se narodil v šťastnou hodinu:
- Budiž pochválen Bůh na nebesích i všichni jeho svatí ; postaráme se
nyní lépe o jezdce i koně.
Cid naloží milosrdné s Maury.
-Slyšte mne, Álvare Fánězi, i všichni moji rytíři! Padla nám zde do
rukou velká kořist. Všude je plno pobitých Maurů, mnoho jich na živu ne
zůstalo. Nevím, komu bychom ty Maury i Maurky mohli prodat, a nic by
chom z toho neměli, kdybychom jim hlavy posráželi. Přijměme je do zá
meckých hradeb, když jsme tu teď pány; ubytujeme se v jejich domech
a i sloužit nám budou.
Valencijský král chce vyrvati Cidovi Alcocer. - Pošle vojsko
proti Bohatýrovi.
I prodléval Cid v dobytém Alcoceru; poslal též ještě pro onen stan, jejž
nechal v širém poli.
V Atece se kormoutili nad jeho vítězstvím a terrerským též nad ním
vázla sousta v hrdle, a vězte, že v Catalayudu zpráva o něm lehla tvrdě na
srdce. Poslali tedy posla ke králi valencijskému, oznámujíce mu, že Ruy
Díaze z Vivaru řečeného Cid »vypověděl ze země král Alfons, že se pak
Cid rozložil opodál Alcoceru, vyvábil lstivě jeho obyvatele a dobyl i zámku;
a jestliže na nás nedáš, ztratíš i Atecu i Terrer, pozbudeš také Catalayudu,
jenž se mu též neubrání, zde na břehu jalónském to bude den ode dne
horší a tamhle u Jilocy se našim lidem povede stejně«.
Srdce zabolelo krále Tamína, když se o tom dozvěděl.
- Jsou zde u mne tri emirové. Vypravte se tam ihned, vy dva, vezměte
s sebou tři tisíce maurských ozbrojenců; nechť vám pomohou ti od hranic,
a zmocněte se ho živého a přivezte mi ho sem; ten mi splatí to, že se od
vážil do mého království!
Tri tisíce Maurů chutě vyrazilo. Na noc zůstali v Segorbe, příštího dne
znova ujížděli a odpočinuli si potom v Celle. Poslali posla k těm u hranic
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a hraničáři se sjížděli odevšad. Všichni pak vyjeli z Celly u průplavu, jak
ji zpravidla nazývají. Jeli potom po celičký den a v noci dojeli do Calatayudu. Ihned rozeslali vyvolavače Široko daleko kolem; sešikovalo se jich
brzy přemnoho pod vrchním velením dvou emirů: Fáriza a Galveho.
I chtějí obléhat milého Cida v Alcoceru.
Fáriz a Galve obléhají Cida v Alcoceru.
Vztyčili stany, rozložili se táborem a stále jich ještě přibývalo.
Přední maurské hlídky byly ve dne v noci po zuby ozbrojeny. Mnoho
je hlídek, přemnoho vojáků.
Brzy zastavili Cidovi přívod vody. Lidé Cidovi zatoužili po boji v ši
rém poli, ale něco takového jim teď šťastlivý Cid výslovně zakázal. I oblé
hali je Maurové celé tři týdny.
Cid se radí se svými. - Tajné přípravý. - Cid se utká v bitvé s Fárizem
a Galvem. - Pedro Bermúdez zaútočí prvý.
Minuly tři týdny, začínal již čtvrtý, i svolal milý Cid své lidi k poradě.
- Mauři nám zastavili vodu, brzy nám dojde i chleba. Kdybychom chtěli
odjet v noci, zabránili by nám v tom. Je jich příliš mnoho, nemůžeme se
s nimi utkat jako rovný s rovným. Řekněte mi, rytíři, co vám srdce velí.
Slova se ujal proslulý rytíř Minaya:
- Přišli jsme sem ze spanilé Kastilie, jestli tu nepodstoupíme boj
s Maury, vyjdeme s prázdnou. Je nás tady šest set, snad i víc. Bůh nedo
pusť, abychom nezačali zítra ráno raníčko s tvrdým útokem!
N a to Bohatýr:
- Mluvil jste mi z duše, ta slova jsou vám, Minayo, ke cti, ale očekával
jsem, že tak promluvíte.
A hned rozkázal, aby vyhnali Maury i Maurky za městskou bránu, ne
boť přece nesměli vědět, co tajně chystá. Celý den a noc si pak všechno
schystávali. Nazítří, když se již rozbřeskovalo, stál Cid se svou družinou
ve zbrani.
Hned uslyšíte, co řekl Cid.
- Vyrazme na ně všichni, nechme zde jenom dva Čeledíny na uhlídání
vrat. Padneme-li v Širém poli, nechť si pak vstoupí do zámku. A zvítězíme-li, bude všeho hojnost. Vy se uchopte, Pedro Bermúdezi, mého pra
porce: jste zdatný muž, ochráníte mi jej. Nepopojíždějte však s ním, dokud
sám nerozkážu.
Pedro Bermúdez políbil Cidovi ruku a sáhl po praporci.
Otevřeli brány a vyjeli.
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Maurové na přední hlídce je hned zočili a rozběhli se k svému vojsku.
Ah, jak spěšně odívali se Maurové brněním! Bubny tolik vířily, že se země
div nerozskočila. Byli byste viděli, jak si Maurové navlékají drátěné ko
šile, jak se šikují. Mauři měli dva hlavní prapory a jejich praporců by ses
nedopočítal.
Už se pohnuly maurské řady, už hodlali Maurové uhodit na Cida a
jeho vojíny.
- Jen klid, vojáci, jenom stůjte. Nikdo nevystupuj z Šiku, dokud nedám
rozkaz.
Pedro Bermúdez to však již nemohl déle vydržet. Bodl koně ostru
hami, svíraje praporec.
- Bůh vás ochraňujž, Šlechetný Cide Bohatýre! Vztyčím praporec v je
jich nejdelším šiku. Hned uvidíme, jak leží na srdci našim ochráncům osud
praporce.
- Probůh, nedělejte to! - vzkřikl Bohatýr.
- To by tak scházelo - odpověděl Pedro Bermúdez.
Potom pobodl koně a octl se v nejhustším šiku. Maurové se hned na
něho shrnuli, aby mu vyrvali praporec, zasáhli ho několikrát prudce me
čem, jeho brnění však nerozrazili.
Bohatýr zvolal:
- Pro milosrdenství Boží, přispějte mu ku pomoci!
Cidovi vojáci vyrazí, aby přispěli na pomoc Pedrovi Bermúdezovi.
Přitisknou si k hrudi Štíty, skloní oštěpy, svinou praporce, poposednou
v sedlech, z celého srdce táhlo je to uhodit odvážně na Maury.
Ten, jenž se narodil v šťastnou hodinu, volá zplna hrdla.
- Vzhůru na ně, rytíři, ve jménu Božím! Jsem Ruy Díaz z Vivaru, Cid
Bohatýr!
Všichni se vrhnou k Šiku, kde bojuje Pedro Bermúdez. Je to tři sta kopiníků s praporečky na kopích. Prvým nárazem zabili tři sta Maurů. Pak
zaútočili znova a opět jich pobili tři sta.
Cidovi druhové rozrazí maurské šiky.
Ah, co oštěpů byste byli viděli zvedat se i poklesat, co tam bylo naštípnutých i rozmrŠtených štítů, kolik jen povolilo, kolik se rozpojilo drá
těných košil, kolik třapečků zbrotila tam krev, kolik krásných koní pobí
halo bez pána!
Mauři vzývají Mohameda, křesťané zase sv. Jakuba.
Zanedlouho vám tam leželo v širém poli na třináct set pobitých Maurů.
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O předních křesťanských rytířích.
Jak zdatně bojuje v tom svém pozlaceném sedle Ruy Díaz Cid, udatný
bojovník; a jak Minaya Álvar Fáněz, který velíval v Zuritě; jak Martin
Antolínez, proslulý Burgoscan, jak Muňo Gustioz, jenž u něho sloužíval;
jak Martin Muňoz, jenž velíval v Monte Mayor; a též Álvaro Álvar,
Álvaro Salvadórez a Galindo García, jadrný Aragonec, a Felix Muňoz,
Cidův synovec!
Všichni krátce spěchají na pomoc Cidovi a jeho praporečníkovi.
Minaya v nebezpečí. - Cid zraní Fárize.
Mauři zabili koně pod Minayou Álvarem Fánězem; křesťanští vojáci
mu chvátají na pomoc. Zlomil se mu oštěp, i chopil se meče a tvrdě jím
mává, ač opěsalý.
Spatřil to Ruy Díaz z Kastilie řečený Cid, přiblížil se k maurskému
veliteli, jenž seděl na výborném koni, a rozmáchl se pravicí k tak mocné
ráně, že meč prošel nad pasem Maurovým tělem a smetl je k zemi. Potom
přicválal s oním koněm k Álvarovi Fánězovi.
Rychle do sedla, Minayo, vždyť jste má pravá ruka! Zvlášť dnes je
mi vás třeba jako soli. Mauři se drží, nedávají se na ústup. Musíme jim
zasadit nejtvrdší ránu.
Minaya se vyhoupl do sedla s taseným mečem, vrhl se znova udatně
mezi nepřátele a tam, kde křísl jeho meč, řídly jejich řady.
Milý Ruy Díaz Cid, jenž se zrodil v Šťastnou hodinu, mávl zatím tři
krát mečem po emirovi Fárizovi. Dvakrát se minul cíle, po třetí ho za
sáhl ; po drátěné košili proudila ihned krev.
Emir se obrátil i s koněm, prchal z bojiště. Jediná rána srazila celé
maurské vojsko.
Galve zraněn, Mauři porazeni.
Martin Antolínez sekl tak prudce Maura Galveho, že mu tou ranou
vyrazil z helmice rubíny a doťal se až k lícím.
To víte, že Maur na druhou ránu nečekal.
Emirové Fáriz a Galve jsou poraženi! Jaký to zářný den pro všechno
křesťanstvo! Mauři jsou rozprášeni na všechny strany...
Ještě na útěku drtí je Cidovi vojáci.
Emir Fáriz se uchýlil do Terreru, Galveho tam však přijmout nechtěli,
i prchal se zpěněným koněm ke Calatayudu. Bohatýr mu byl v patách, až
ke Calatayudu trvala ta honička.
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Minaya dosáhl toho, co slíbil. - Válečná kořist. - Cid vybírá dar pro krále.
Dobře se sedělo Minayovi Álvarovi Fánězovi na maurském koni, i po
bil vám čtyřiatřicet Maurů.
Rytíř ostrého meče, Minaya! Celou paži si vám v boji okrvavil, že mu
až krev stékala s lokte.
- Tak, teď jsem spokojen - řekl Minaya - teď se rozezní po celé Kastilii dobré zprávy o tom, že můj milý Ruy Díaz Cid zvítězil v opravdové
bitvě.
Tolik vám tam leželo pobitých Maurů, že jich asi unikla stěží hrstečka.
Záhy se vraceli z pronásledování vojáci toho, jenž se narodil v šťast
nou hodinu.
Jel i Cid na svém zdatném koni, rouška popovyjela - Božínku, ty krásné
vousy! - kápě drátěné košile sjela na plece.
Uviděl, že se jeho vojáci též vracejí.
- Sláva na výsostech Bohu, naše je vítězství.
Vojíni milého Cida sesbírali potom v ležení štíty i zbraně a hojnost
jiné kořisti; maurských koní schytali přes pět set. Ti se veselili, když shle
dali, že jejich řady prořídly jenom o patnáct druhů!
Nevěděli vám věru, kam s vším tím zlatém a stříbrem. Přijali nyní
opět na zámek Maury, kteří jim posluhovali, Cid rozkázal dokonce, aby
je též podělili. Milý Cid se z duše radoval s všemi svými vasaly. Rozkázal
též, aby rozdělili peníze i všechnu tu kořist; Cidovi připadla jedna pětina,
a již ta obsáhla na sto koní. Ah, jak štědře zaplatil Bohatýr svým lidem,
jezdcům i čeledi! Ah, jak šťastnou ruku měl opět ten, jenž se narodil
v jasnou hodinu! Všichni kolem něho byli i tentokrát spokojeni.
- Slyšte, nepostradatelný Minayo! Jen si sáhněte podle chuti do toho
bohatství, jež nám daroval sám Bůh. A rád bych též, abyste donesl do
Kastilie zprávu o tom, jakého vítězství jsme dobyli. Králi Alfonsovi, jenž
mne poslal do vyhnanství, pošlu darem třicet koní pěkně osedlaných a
s postroji a též s mečem u sedla.
- To rád udělám - řekl Álvar Fáněz.
Cid nezapomene na burgoskou katedrálu.
- A tu je zlato i jemné stříbro, již je tahle míra plničká. Dejte v chrámu
Marie Panny na tisíc mší. A co zbude, to je pro mou ženu a pro dcery
a nechať se za mne modlí ve dne v noci. Nezkrátí-li Bůh můj život, posta
rám se ještě o ně, jak se sluší a patří.
Přeložil Zdeněk Šmíd
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Jiří Šotola
VZDORNÁ
Nač ještě veršovat, můj Bože, v samotě Tvé,
když pro žár bílých svic verš nelze přečisti?
Nač slovem blikati, nač klepat na Tvé větve,
když plod jest utržen a stromy bez listí?
Nač ještě veršovat, s Tvým stínem o samotě,
o smutku lodníků, o tmavém vězení,
0 chlebu, o vodě, o bědné lidské psotě,
která se zakrátko na stín Tvůj promění?
By vůně voněly a aby kvetlo kvítí,
pro to se ještě sní a pro to zpívá se,
by vítr zase vál a poutník mohl jiti,
a aby nezbloudil v tom divém nečase.
Proto se veršuje. A básník, živ jen v hoři,
1 s Tebou musí v boj o skývu verše svého,
neb i v Tvém domě jest jen lampou, která hoří
na cestu ze všeho podnebí bouřlivého.

REQUIEM
B.T.

Krev sládne v jablkách a mrtvá voda stéká
na širou trpkou zem, na každou tichou věc.
Můj bratr zamyšlen v domě svém na smrt čeká
jak hvězda na hvězdu, jak ženu milenec.
A ona křídlem svým na světlo zapálí ho
a svící rozžatou v jeho tmu bude růst,
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a ona smete jej do keře hořícího,
jenž stále uhýbá doteku lidských úst.
Ty, který podáváš své ruce umučené
té zřítelnici cest, té matce vítězné,
ty, který poklekls jak poutník u pramene,
jenž vyrván domovům svůj domov nalezne,
ty bdělá stráži vojsk, jež první ohněm vzplaneš
a předáš poselství, když zpozdil se náš čas,
vyřazen z našich řad v svém osamění vstaneš
a novou držíš stráž, naladěn v Boží hlas.

Ivan Andrenik
KDO TYTO PLAMENY...
Jako Louise Laběová

Ó šedé oči, pohledy odvrácené,
vanutí provzdychaná, ó slzy prolité.
Noci vytoužené a marně uplynulé,
dny jasně zářivé, ale již bez ceny.
Nářku, má touho, jež stále nepřestáváš,
ztracený a nikdy nenahrazený čase.
Tisíc smrtí je kolem v tisíci léčkách
a všechno zlo proti mně připraveno.
Úsměv a čelo, vlasy, paže a prsty,
housle, jež zaznívají, smyčce tón.
Tolik plamenů pro oheň vášnivé ženy...
Kdo tyto plameny má, to si říkám,
kdo tyto plameny v mém srdci vznítí,
toho ať stráví poslední řeřavá jiskra!
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Jindřich Hysrle z Chodů
CESTA PO H O R N Í ŘÍŠI
Dvacátého dne Februarii vyjel jsem z Prahy1 na poště se dvouma slu
žebníky stavu rytírského; jeden byl Girzík Kuness z Lukavecz, Čech,
a druhej Vlach Jovan Batista Pelegrini.
A přijel jsem do Lyncze2 do Lantobtregenczu a odtad až ke dvoru arci
biskupa salczpurskýho do Salczpurku3; tu jsem 4 dni zůstal a s mnoha cavalíry při témž dvoře se seznámil i velkou cortesí4 od nich přijal. Odtad
jsem jel do Bawor5 ke dvoru knížete baworskýho do Mnichowa,6 kdež
maje mnoho známejch cavalirů, ke dvoru mě přivedli a J. M. K.7 o mně
dobrou relati8 učinili. Načež mi J. M. ruky podati a nejvyzšímu heflychoví, aby mě do svého domu losiroval,9 poručiti ráčil. Kdež všelijaké
cortesie uživše kostfrei jsem chován byl. Mezi jinejmi pak jiní mnozí
vzáctní cavalirové mne do svejch zahrad Často zvávali, pankyty i tance
drželi, kdež také nemálo pěknýho fraucimoru10 bejvalo, téměř že mi se
odtad mnoho dále jeti nechtělo. Vedle toho byla mi také od J. M. K. ne
malá milost prokázána, davši mě po svém paláců do pokojů voditi, antiquarium a kunstkomoru,11 která jistě pěkná, bohatá a ku podivu hodná
viděti byla, od jednoho komrdynera ukázána, kdež aby jeden 3 dni k tomu
měl, ještě s těžkostí by říci mohl, co jest nejpěknějšího a nejdivnějšího
viděl. Já, ačkoliv jsem několik kunstkomor viděl, vsak žádnou nad tu.
V témž městě Mnichowě12 jest také pěkná věc - jezuvitskej kostel a jejich
reliquie i klynoty kostelní viděti. Kolej pak nad míru hrubě pěkně vysta
vena a velká, kdež starý kníže, votec knížete Maxymilyana, vládnoucího
pána, život pokojnej vésti se odevzdal a panu synu svému knížeti Maxymilyanovi regement vladařství odevzdal. Ti patres13 mi zprávu dávali, že
by 5 mil odtad jeden klášter bejti měl, kdež znamejnitý pouti třikráte do
roka od lidí křesťanskejch se vykonávají. Předně Nanebevstoupení Pána
Krista, druhé v příští pátek po Nanebevstoupení Pána Krista a třetí v ne
děli před sv. Michalem a tu že veliký divy Pán Buoh neduživejm lidem
(kteří skroušeně putují, svejch hříchů se vyznají a velebnou svátost tu při1
Z rukopisu cestopisného díla Jindřicha Hysrle z Chodu vypsal, upravil a poznám
kami opatřil Leopold Peřich. O autoru a jeho díle viz poznámku na str. 436 - 2 Linz
8 Salzburg - 4 zdvořilost, projev zdvořilosti, srv. francouzské courtoisie - 5 Bayern 6 Miinchen - 7 Zkratka J. M. a J. M. K . znamená Jeho Milost, resp. J. M. Knížecí 8 zpráva ~ 9 ubytoval - 10 dámský svět, dámská společnost - 11 místnost pro poklady a
umělecké sbírky 12 Miinchen - 13 otcové, t. j. knězi rádu jesuitského.
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jímají) prokazovati ráčí. A tomu klášteru ze říkají N a hure sv. Andechsa,14
kdež časem lidí pobožnejch z dalekejch i vůkolních krajin do 100.000 lidu
se scházívá (ačkoli mi se věc k víře nepodobná bejti zdá), však jsem to
netoliko od mnoha vzáctnejch lidí slyšel, ale potom i od samého vopata.
Kteréžto místo svaté a spatření hodné jsem také shlídnouti žádostiv byl.
Protož jsem se dožádal jednoho hrubě dobrého cavalira, knížecího komor
níka pana pána z Terynku, jsouce obyvatel té země a syn nejvyzšího hof
mistra dvoru J. Mti, že při něm větší cortesie od toho vopata dojiti a vše
chno lípe spatřiti moci budu, než bych sám jel. V čemž mi se vochotně
zakázal a kdykoli budu chtíti, se mnou že pojede. Však poněvadž J. M.
Knížecí ráčil se na ráno s sokoly ven do pole strojiti, všemu dvoru i mne
o tom oznámeno bylo, pokudž by mi se vidělo s J. Mtí taky vyjeti, že mi
mají kůň z marštale J. M. přivésti. Což přijavši vděčně, J. Mti jsem po
slušně poděkovati a že pro nic jiného tu nejsem, nežli J. K. Mti na službu
hleděti, pověděti jsem dal. Kdež potom druhého dne velmi pěknou krato
chvil kníže (i my, kteří jsme mu na službu hleděli) míti ráčil. Byvši ja pak
tu juž okolo 12 dní, zdálo mi se za dobré bejti svou cestu dále vzíti; kdež
vsedše na pana z Derynku vůz a pro sebe lantkočího vzavši na klášter
Svaté hory Andachsu jsme přijeli. A jsouce od pana vopata rádi uhlídaní,
všelijakou zdvořilost nám prokazoval a hrubě dobře choval.
Kdež potom jsouce já žádostiv způsob takového sv. místa věděti,
mnoho mi počal rozprávěti a památky hodné ukazovati. Že takové sva
tosti, které tu dne zejtřejsího bohdá uhlídám, jsou shromaždovány od
dávných časů byly a od mnoha vzáctnejch lidí a knížat z svatejch zemí,
z Gerozolyma,15 z Říma, z Konstantynopole, Medyolanu, Reyna Kolína
a Parzízie, tu potom vzáctně zanechané a na větším díle od hraběte Rasso
z Andachsu tu nadané, kterej léta 954 život svůj v Pánu dokonal. Potomně
také velkej díl od sv. Ottona, biskupa Pamberskýho,17 a hrabete Ottona
z Wolffartshauzu, hraběte Gindrzicha z Andechsu a Albrechta knížete
Baworskýho,18 kterej ten klášter založil, a že až podnes od mnoha dobrejch
křesťanů vždy a vždy více se k tomu svatostí a klynotů přidává, jak komu
Pán Bůh dobrej oumysl dáti ráčí.
N a ráno pak vstavše, šli jsme do chrámu Páně; tu jsme předně mši sv.
slyšeli a po vykonání služby Boží byli jsme uzoučkejm klenutím skrze
dvoje železné a dobře upevněné dvéře do jednoho nevelkého sklípku uve
deni, kdež nám mnoho znamenitejch svatostí ukázáno bylo, kteréž kdo by
všechny specifice poznamenati chtěl, obzvláštní kniha by k tomu bejti mu14 Andechs, poutní místo u jezera Ammersee, jižně od München - 15 Jerusalem -

16 Köln (am Rhein) - 17 Bamberg - 18 von Bayern.

401
Řád VIII. 29.

sela, jakož pak in quarto se tištěna nachází. Mezi jinejmi viděli jsme mon
stranci, v níž 3 hostie, totiž velebné svátosti jsou; jedna od papeže Lva
a dvě od papeže Řehoře posvěceny a v tělo a krev obráceny jsou, což aby
kdo z nevěřících a církvi sv. protivících se lidí viděl, uvěřiti by musel. Kte
réžto léta 1229 v Čas válek a nepokoje ty nejsvetějsí hostie byly do volověný Škatulky zamčeny a mnoho jinejch svatostí při tom a to všechno do
sukně sv. Alžběty zavobaleny jsouce, do země zakopali, tak aby se ty svatý
věci zlejm a rouhavejm lidem do rukou nedostaly. A když 159 let v zemi
v skrytosti byly, takže žádnej o tom, aby takový velebný svátosti v zemi
skryté bejti měly, tehdy léta 1388 divnejm způsobem Pán Buoh všemo
houcí to na svět vyjeviti dáti ráčil, kdež se i mnozí spisové při tom aby
lidé se Čím zpraviti (když by to Pán Buoh komu vyjeviti ráčil) věděli.
Kteréžto nejsvětější velebné svátosti až podnes se tak spatřují a od dobrejch
a pravejch křesťanů u veliké vážnosti a uctivosti s pobožností ctěny bejvají.
Bylo by o tom mnoho pěknýho psáti, jakejm divnejm prostředkem Pán
Buoh ty tři velebné svátosti s mnohejmi jinejmi reliquiemi vyjeviti jest
ráčil, ale poněvadž o tom obzvláštní kniha tištěna jest, nevidělo mi se cizí
práce k své knize přidávati. Vidělo mi se pak vždy přece za dobré bejti,
poněvadž o něčem vždy zmínku činím, abych způsob kláštera Hory sv.
Andachsa, tu monstranci se třmi velebnejmi svátostmi, kteří tak vlastně
v tělo a krev obráceny jsou, k tomu některá neporušitelná celého života
svatejch kostí jsem vymalovati dáti neměl: Předně celej život sv. Tymothea, mučedlníka Božího a učedlníka Páně, z tovarystva sv. Achaczya 3 ži
voty, sv. Felyczya a sv. Audakty 2 životy, sv. Barnabásse půl života, sv.
Symeona proroka život, houby kus, jak Kristu Pánu při jeho nevinném
umučení podávali, hřebu kus Krista Pána, kus od Longinowého železa,
kterejm bok Kristu Pánu proklál, kus medejnice, jak se Pilat umejval,
hlavu sv. Filipa apoštola, lebku sv. Mařzí Magdaleny, roucho purpurní
Krista Pána, hlavu sv. Agathy, lebku sv. Giřzí a jiná mnohá znamejnitá
reliquia s velikejmi ozdobami a bohatstvím na stříbře a na zlatě jsem viděl,
čemuž se jistě podiviti jest.19
Poděkovavši tu přátelsky panu vopatovi z jeho prokázaného přátelství,
odtad jsme se panem z Derynku ku panu votci na jeho jeden zámek Tunczlbach jeli, kterej tam na nás vočekával a mně velikou cortesí prokazoval.
Druhého dne jsem dojel až do Augsspurku; tu jsem 3 dni pro spatření
dobře města a co v témž městě hodného viděti jest, zůstával. Kdež páni
patrices toho města mne vzáctně skrze dvě vzáctný osoby z prostředka
19 Malby ohlašované nejsou v rukopise provedeny, ač je pro ne ponecháno prázdné
orámované místo.
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svého přivítati dali a na dokázání vděčného příjezdu mého 24 velkejch
konví dobrého vína bílého a Červeného, mísu čerstvejch limounů a druhou
pomorančí odeslali s velikejm při tom všelijakého dobrého přátelství se
zakazováním. Což i také, pokadž by mi se v jejich městě co spatřiti vidělo,
že by mi chtěli kdykoliv ty lidi naříditi, kteří by mě všudy provedli. Kte
roužto cortesí od nich vděčně přijavše, jim jsem zase náležité poděkování
s nemalejm zase zakázáním všelikého dobrého přátelství učinil. Na ráno
pak dva nařídili, kteří přišedše ke mně od pánův radních mi službu vzka
zovali a že za tou příčinou ke mně vysláni jsou, aby mě v městě provedli
a co hodného ukázali.
Kdež nejprve mne vedli do cajkhausu,21 kterej jest jistě hodnej viděti,
neb jest velmi pěknej jak od velký střelby tak i od zbrojí pěších i rejtarskejch. Odtad mě k jedné bráně, jíž Eínloss německy říkají, přivedli, nač
se jistě co podívati jest. A jest při té bráně takovej způsob, že kdo se opozdí
a v noci do města chce, přijde k jedné fortně a zazvoní; tu se mu ta fortna
ihned votevře a jakž tam vejde, hned se po něm zase zavře, aby chtěl sám
sobě otevřití, nemůže. Tu pojde asi 15 kroků dále, spustí se proti němu
přes hlubokej velkej příkop zdvihací most as tak velkej, co by volně na
koni projeti mohl, tu se najde mezi velkejmi štyrmi zdi a most se po něm
hned zase zvedne a do velkýho zámku hák zapadne. Proti zdvihacímu
mostu jest veliká dubová brána tlustejmi železy vobitá na pohledení ze
by 5 i 6 pacholků ji co votvírati nebo zavírati měli. Ta také, jak se zdvi
hací most zase zvedne a zamkne, velmi lehce se otevře. Opěty přijde coby
do nějakýho průjezdu velikýho bylo, ta brána také ihned zase se na velmi
veliký zámky do tlustejch železnejch ryglů zamkne. Tu visí měšec, jest po
vinen do něho 2 krejcary ordinari vhoditi. K tomu jest lůže prázdný posta
vený, má-li co sebou a chce-li tu přes noc odpočinouti, může bezpečně
spáti, pakli nechce, tehdy jest zvonec zazvoní, nahoře dosti vysoko, co by
knechtskejm špísem22 dosáhnoutí mohl, jsou pavlače, tu se lucerna [s] svíč
kou postaví a ten měšec se nahoru vtáhne; najde-li tam svý 2 krejcary
a nemá-li peněz, tehdy za ně jakejkoli základ, tehdy ta druhá a tak velká
i pevná brána jako druhá, opěty nevida žádnýho, jemu se otevře a zase se
po něm zavre. Tu již jest v městě a warta tu vždyckny nočně od desíti sol
dátů jsouce, každého přijmou a na jeho způsob, co by byl, odkad je a kde
jíti chce, se ptají a potom ho až v to místo doprovodí.
Viděvši já pak to všechno, měl jsem se čemu diviti, že žádného člo
věka, žádného fortele, žádnejch vah, ani contrapeso,23 ani instrumenta vi
děti nebylo a takový veliký a pevný brány tak lehce samy od sebe že jsou
21 Zbrojnice

- 22 kopí - 23 závaží, srv. latinské pendo.
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se otvíraly a zavíraly, i prosil jsem, pokadž by toho v skrytosti neměli,
aby mi to ukázati chtěli. Dali mi za odpověď, ačkoli že toho ne každému,
leč vzáctnejm lidem ukazují, pročež že i já to viděti mohu. A přisevši do
hospodářove světnice po schodech nahoru, tu jsem viděl veliký železný
instrumenta, váhy a contrapesy, že malý pacholátko okolo 7 nebo 8 let heverem všechno spravovati může, čemuž se jistě jest co podiviti. Hospodář
taky leže na lůži může fortnou a zdvihacím mostem vládnouti.
Odtad byl mi kvartyr jejich soldátů ukázán; mají na valích jedno po
řadí od nevysokejch domků dosti prostraně sobě vystaveno a u veliké
čistotě jak v domích, tak i na své ulici se chovají, k tomu pěknej řád ve
všem zachovávají, a od panů augsspurczanů dobře untrhaltováni24 jsou.
A jest jich 300.
Potom mne vedli k wosrkunstu,25 nač taky jest se co hodného podívati. Chtějí tomu, že ve vší Europě přes ten wosrkunst bejti nemá. Při kte
rémž jest veliká a nesčíslná věc želez a tak mnoho pomp a instrumentů,
že se čemu podiviti jest. Ten wosrkunst dává do všech kašen vody dosta
tek a mimo to do předních domů ještě do 500.
Byly mi také v jednom domě hodiny velký za 30 tisíc ukázány, na kterejchžto jeden bohatej hodinář schud a 18 let na nich dělal sám několikej.
Pro drahost nechce jich žádnej koupiti. Nežli jest se nač taky podívati.
O sstraspurskejch26 mi bylo mnoho praveno, ale nic se těmto na kunsty
vyrovnati nemohou, nežli to smejšlím, že jsou sstraspurský stálejší, nebo
tyto jsou něco subtilnější, ale jest se nač podívati a divný muziky při tom
slyšeti.
Viděvši tu všechno, co v tom městě viděti jest, 4. dne, vzavši tu zase
poštu, jel jsem až do Sstutkartu,27 ke dvoru knížete Wirtumberského,28
kdež jsem nemálo cavalírů v Uhřích známejch našel, kteří mě ke dvoru
přivedli a J. Mti mě recomandirovali.29 Načež podavši ruky knížeti v konversaci, až čas k jídlu byl, mě zdržeti a [s] sebou k tabuli své vzíti ráčil.
A zůstavši tu 10 dní, každého dne k stolu J. M. K. k vobědu i k večeři
povolán jsem byl. Čeládka má týmž způsobem při dvoře své vychování
měla, takže jsem tu žádné outraty nepocejtil. V témž městě pak nic jiného
hodnějšího viděti nejni, jako pěknej velkej palác, zahrada hrubě pěkná,
v níž nákladnej velkej palác u velikosti pražskýho palácu na ten způsob
s pavlačemi jako lusthauz30 v Praze za tumlplacem.31 Kdež nad míru od
pěknýho malování a vlastních kontrfektů32 pěkná věc viděti jest. V též za
24 Placeni a vydržováni - 25 vodovod, vodotrysk a vůbec umělá vodní stavba 26 míněny jsou hodiny v Strassburgu - 27 Stuttgart - 28 Württemberg - 29 doporučili 30 letohrádek, patrně Belveder - 31 cvičiště - 32 ozdoby.
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hradě také jsou přípravy ke všelijakejm rytírskejm kratochvílím, k tomu
i švarnej tumlplac. Jest také v té zahradě palhauz33 a palamay hra; hnízdí
se v ní také veliká věc čápat.
J. M. K. dal také marštal v městě nedaleko od zámku velmi nákladně
na 72 koní vystavěti, nad ní pro štolmistra, edlknoby34 a rystkomoru velmi
pěkný pokoje a komory, nač se jistě co podívati jest, ozdobiti. Ty marštale
jsem ještě nikdy pěknější roven neviděl. V témž městě má také J. M. K.
jeden velkej dům vystavenej, v němž do půldruhého sta ženského pohlaví
nic jiného nedělají, nežli hedvábí předou a barví. Jsou také muži, kteří tu
ihned hedvábné věci, jako aksamity a rozmanitý čajky tkají a jistě dobrý
a hodný i pěkný dílo dělají. Jsou také jiní, kteří toliko jednom na Červy
hedvábné pozor mají, aby ti zachováni, časem svejm vyhlídáni a k roz
plození přicházeli. Což mnohejm jinejm městům a lidem to ku podivu jest,
aby v říši s tím tak dobře jako i ve Vlaších zacházeti mohli a uměli. Vsak
ačkoli té suptilnosti ještě při nich nejni, nicméně i k tomu časem svejm
přijíti naději mají.
Já pak přijavše při témž dvoře mnoho cortesie, vidělo mi se před od
jezdem mejm také do lozumentu35 mého předních cavalirů pozvati, jakož
jsem toho od nich i užil a na mou žádost ke mně se sjeli. Mezi nimiž dvorskej maršálek pan hrabě z Ebrssteyna na mne otázku učinil, poněvadž se
odtad do Lutrynku36 jeti strojím, chtěl-li bych k jednomu nejpřednějšímu
cavaliru monsieur ďBorbon, gubernatorovi pevnosti Nansi, připsání od
něho vzíti, že ví, že mi se všeliká cortesie od něho stane. Z Čehož (při
javši to hrubé vděčně) jemu jsem přátelsky poděkování učinil, kterážto
jeho recomandatí37 potom mne jistě hrubě favorisirovala,38 jakž na svém
místě toho dále dotknu.
Byvši tu také při témž dvoře jeden můj velice blízkej přítel a ujec po
paní mateři mé jménem pan Ssebestijan Pssauwliczkej, kterej z lětinství
svého svá líta tu ztrávil, se voženil a u veliké možnosti v té zemi zůstával,
jsouce u mě též u jídla mne za jednu věc vysoce prosil, abych mu ji neod
povídal. Čehož jsem se zbrániti nemohl, nýbrž prve nežli mi pověděl,
co by jeho žádost byla, jsem mu připověděl. On pak jiného na mně nic
nežádal, nežli poněvadž v mnohanásti letech žádného [z] svejch milejch
přátel v té zemi neviděl, až teď nejničko mne, že mě za to velice prosí,
abych s ním na jeho statek Freydenthal39 jel, s jeho milou manželkou a dítkami se seznámil, Čehož jsem mu odepříti nemohl. Ti vzáctní cavalirové
a dobří tovaryši byvši u mne veselí i večeře se dočekali a někteří,
33 Krytý prostor, sál pro tance a hry - 34 pážata - 35 byt - 36 Lothringen - 37 dopo
ručení - 38 byla na prospěch, dopomáhala - 39 Freudental (in W ürttemberg).
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měvši po dobrým rauši, dosti koní, kdybych jen bul bráti chtěl, mi dávali.
Na ráno pak, vzavši od J. M. K. odpuštění a učinivši za všelijakou
přijatou milost J. Mti poděkování, svá cestu s ujcem svejm panem Pssauwliczkejm na jeho statek jsem vzal, od něho i paní manželky jeho hrubě
dobře chován a rád vidin byl. A tu na Fraydentolu 8 dní zůstavši, odtad
jsem na jeho voze až zase na poštu do Forczu,40 do markrabství Badenskýho41 jel. A vsedši tu na poštyrský koně, jel jsem skrze hrabství Hanau
až do Sstraspurku,42 již do Elzasu 43 Tu jsem se taky 4 dni zdržel, abych
mohl město, a co v něm hodného viděti, spatřiti. A jest předně v témž
městě od podivu velkej a pěknej kostel viděti (však toliko od stavení
míním), v němž jsou ty rozhlášený a ve vší Europě nejpěknější a nejmistrov
štější hodiny (ačkoliv ty v Augsspurcze,44 jak jsem o nich zmínku udělal,
mnohem více kunstštuků45 mají, však na věž se nehodí, ani tak trvandlivý
bejti nemohou). Nicméně i tyto mnoho pěknejch věcí v sobě mají; předně
všechny planety jedním natažením svůj běh bez porušení za 30 let konají;
též měsíc a hvězdy, jak svůj běh mají, tu se spatřuje; kolik Štvrtí bíti má,
tolik soldátů vyjde a jeden každej svou štvrt na cymbál udeří; a když ho
diny první bíti mají, tu vyjde smrt a je vybíjí; potom druhý velký když
mají bíti, vyjde vobraz Syna Božího a za ním tolik apoštolů, kolik hodin
bíti má až do dvanácti a jeden každej svou hodinu udeří; a když odbijí,
tu kohout, jakoby přirozenej byl, křídly zatřepá a zakokrhá; po tý jsou
varhany při nich a hned se jedna muteta46 zahraje a má těch mutet něko
lik, ale ne vdyckny po hodinách varhanu jiti nechají, leč kdy se jim vidí.
Jsou také při nich cymbály s mnohejmi mutetami. Vždyckny, když hodiny
bíti mají, velmi pěknou melodyji bijí. Ty hodiny dal jsem sobě i vnitř
dobře tomu mistru, kterej je dělal, vykázati. Byl již starej; pravil, že co
stojí již mnohonácte let, že jest na nich kromě obnovení někdy strun přes
5 kop díla nevynaložil a přes 20 tisíc rejnskejch že by pany Strosspurczany
státi měly. Však vždy těm v Augsspurcze47 (kromě stálosti a trvanlivosti
se vyrovnati nemohou) a k tomu tyto v kostele jedenkaždý svobodně, kdy
chce, viděti může.
Nad týmž kostelem jsou taky dvě vysoký a hrubě pěkný věže, všechno
z kvadrštuků velkýho stavené a prohlídací. O čemž staré přísloví jest, že
tři věže v Europě hodné k vidění a nejpěknější jsou: jako widenska48 nej
pěknější, v Lantshutu v Bavořích49 nejvyzší a v Sstrospurcze50 nejpevnější.
Ale já viděvŠi všechny tři, dávám samý v Sstrospurku ten dank, ze jest
40 Pforzheim - 41 Baden - 42 Strassburg - 43 Elsass - 44 Augsburg - 45 umné zvlášt
nosti - 46 skladba hudební - 47 Augsburg - 48 W ien - 49 Landshut in Bayern - 50 Strass
burg.
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nejvyzší, nejpěknější i nejpevnější, o čemž i oni sami smejšlejí a jiní, kteří
je viděli, taky.
Druhé jest znamenitá věc v tom městě špitál viděti, kterej na 300 vosob
jest ustavenej, zvláště pro mužský pohlaví a zvláště pro ženský, i také
zvláště pro smyslu pozbytý; k tomu s jejich velikejm pohodlí a čistotou,
kdež dobrý jisti a dobrý pití mají. Byl jsem také v jejich znamejnitém a
pěkném sklepě, kdež na 100 sudů těch nejlepších vín mají; jakož jsem
pak v témž sklepě dvoustý a dvacátýhopátýho roku víno stáří pil, což
k víře podobné jest, nebo jest silný jako nejprudší pálený a k tomu, jak
ho sklejničku uberou, hned jinejm je zase dolejí, že mu nikdy vyjiti nedají.
Potom mi ukázali 5 velikejch půd, kdež nesčíslná věc všelijakého vobilí
zásobeného (toliko ku potřebě toho špitála) mají. Jsou také všelijací řemesníci k tomu Špitálu nařízeni a ustanoveni, k tomu doktoři, barvíři,
apatykáři a lazebníci, kdež také velmi pěknou lázeň mají; pocestnýmu
každýmu, kdož toho žádá, jisti a piti dostatek dají a i přes noc noclehem
opatří. Odtad byly mi ukázány obecní sejpky jako nejpěknější zámek štverhraně stavenej, v němž patery podlahy jedny nad druhejmi po všech štyrech stranách. Tu jsem opěty velikou a nesčíslnou věc vobilí všelikého
v forotu viděl ne na tisíce, ale na statisíce strychů, čemuž se člověk může
jistě podiviti.
Naposledy pak viděl jsem jejich znamenitej cajkhauz na mnohonácte
tisíc lidu pěšího i jízdního, k tomu velikou věc velký střelby a k ní všeli
jaké munití dostatek. V kterémžto cajkhause velikej řád a šetrnost zbrojí
a zbraní v čistotě chovány se drží.
Třetího dne vobešel jsem město po valích vůkol a vůkol, kudy se jíti
mohlo, tak abych pevnost města spatřiti mohl. Strany pak pevnosti, toho
při tom nechávám, kde dobrej lid k bránění jest: nežli příležitost a polo
žení města toho města nevím, jak by již pěkněji ležeti mělo. Správa pak
při témž městě všelijaká a opatrnost dobrá jest.

Oldřich Králík
B Ř E Z I N O V Y RUCE
IV. Zrcadlo kosmu

Křišťálová ryzost Březinova slova podmiňuje mnohonásobné zrcadlení
a právě v kosmických zrcadlech se utrpení básníkovo odráží nejzřetelněji.
Slunce, hvězdy, země - pod těmito slovy se valí nepřetržitý proud proměn
symbolických. Není snad záchvěvu Březinovy myšlenky a citu, aby se ne
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promítl do kosmických rozloh, a tak lidský labyrint vrůstá do zrcadlových
síní vesmíru a násobí se těmito propastnými perspektivami. Tohoto jevu
si povšiml F. X. Salda ve významné poznámce, z níž vyšel i M. Dvořák:
»Jak charakteristické jest, že scénou nejedné básně v první knize Březinově
jest komnata, lože... Srovnej s tím scenerii posledních básní Březinových,
na př. Míst harmonie a smíření v Rukách a změřil jsi i v tomto hmotném
okrsku dobře jeho dráhu vývojovou. Opuštěný klášter z první sbírky
proměnil se zde v „palác“ s „křišťálovými síněmi tvých tich“ a s „chod
bami blankytů“ , v nichž „naše myšlenky nejukrytější magickým odrazem
jak souhvězdí nejčistší noci viditelný jsou všem“ .« (Duše a dílo, 205,
sr. Dvořák, str. 8. Viz také poznámky V. Navrátila o Březinově vesmíru
a o jeho makrokosmisaci lidského osudu, Krit. měs. II. 158 str.)
Hluboké proměny můžeme pozorovat na četných obrazech. V tajem
ných dálkách čteme verše: »Bod oživlý prachu, zvířený cyklonem věků, /
jsem bílý stvol trávy, dušený prérií žití« (Čas lije se...). První verše knihy
Ruce znějí zcela jinak: »Chvíle slávy jsem měl, kdy duše volná v maje
státu svém / nad staletími se vznáší světelným, vířícím cyklonem.« Básník
se již necítí bodem prachu, nýbrž sám cyklonem, a stejně je tomu s obra
zem stvolu nebo trsu trávy, který je typický pro Tajemné dálky. Rejstřík
v Stráži nad mrtvými se rozšířil do hlubin kosmu:
»A nestvořil jsi miliony jazyků / od hořkých povzdechnutí trav a mechů pokor
ných / až k výmluvnosti plamenů a bílých sluncí v zoufalství...«

Bílá slunce v zoufalství vyjadřují lépe než jiné symboly tragické ovzduší
časově nejstarší vrstvy básní ve sbírce. Pro další skladby se ustaluje obraz
slunce »trhaného křečemi bouří«. V Čase stojí verš o žárlivých milencíchsluncích: »z vášnivých, bolestných srdcí jim bouří světelné krve omamný
var«, ve Vedrech se praví s jedinečnou skvělostí: »ze hlubin slunce, trha
ného křečemi bouří, / lávy sopečné proudy, rozstřiklé v prachu oslňujícím,
řítí se v kataraktech«, konečně v Hudbě slepců tiší se vidina na »v bouři
všech blesků v nich pracující slunce«. Tím nemizí »bílé slunce v zoufal
ství« z Březinovy poesie docela, v titulní básni je mu podložen jiný obraz,
známý z prvního období básníkova. Ostře se zařezávající verše »Žeh bílý
světla v lampě mé duše jsi stáli, / že v agónii rudé krvácí do Šera« daly
základní obrys pozdní visi: »a kde slunce, mystická lampa, spuštěná nízko
z kleneb azuritových, / krvavě doutná v dýmu...« Slunce je tříštěno bou
řemi právě v básních, kde také srdce je drásáno zoufalou žízní, a je novým
dokladem zázračné logiky obrazivé u Březiny, že bílé slunce dohořívá
v dýmu rudým plamenem v básni, kterou otřásají temné poryvy vášnivé
touhy. A budiž také výslovně upozorněno, že symbol slunce v uvedených
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místech sí zachovává při mocném subjektivním zabarvení reálnou, objek
tivní platnost.
Mohl by dokonce někdo vznést námitku, zda do obrazů slunce nevnášíme osobní přízvuk a smysl nenáležitě, z vykladačské libovůle. Ale tu se
lze dovolat jednoho textu básníkova, že opravdu symbol slunce je prů
hledný a dává prosvítat bolesti srdce. V básni, která nebyla pojata do sou
boru knižního, totiž Jak snesem hrůzou krásu tváří svých, čteme výraz:
»až srdce v slunce změněné«. Netřeba pochybovat, abych užil termínu
raženého pro Máchu, o komunikativnosti Březinových veršů. Ostatně
přímá sluneční apotheosa tvůrce není vzácností v Rukou, vyskytuje se
obvykle v blízkosti vidiny Jediného člověka. V básních nejstarších a v bá
sních z usmířeného intermezza nalézáme ještě jinou methodu, člověk a
slunce jsou zladěni na týž tón nikoliv ztotožňujícím srovnáním, nýbrž podle
neosobního klíče. Ve Stráži nad mrtvými v heroickém sebezapření se bá
sník rozhoduje: »a k bratřím obrátíme zraky radostné / jak prameny,
v nichž jitřní slunce odrazilo se«. Spojení subjektu a slunce se tu uskuteč
ňuje odrazem a ten předpokládá zevní, objektivní existenci slunce. Na svě
telném zrcadlení byl vybudován již slavný závěr z Tajemství bolesti: »Přes
ohně západů, jak uhlí plamenné, / jež v zracích odráží žár svatých šílen
ství...« Stejný princip diktoval i verše z Míst harmonie a smíření, citované
F. X. Šaldou, verše o »magickém odrazu«. V prologu se již netřpytí »sou
hvězdí nejčistší noci«, nýbrž se prostírají »mrazivé soumraky«, básník slyší
hudbu »milionů srdcí, jak hvězdy od sebe vzdálených, odcizených: / po
sobě tajemně toužících a v mrazivé soumraky pohřížených«. Je také po
rušena rovnováha »magického odrazu«, v dutém prostoru se do sebe hroutí
objektivní a subjektivní skutečnost.
Co bylo řečeno o symbolu hvězd, platí také o symbolu slunce. Nikoliv
už nepohnutá stálost »jitřního slunce«, nýbrž vlastní bytost pohlcující zá
ření a vykuklující se za vším. Prorocky předjal básník tuto fázi myšlení
a vnímání v Královně nadějí: »Paprsky, které jsem sama vysílala, odrá
žely se do mne s palčivou trýzní.« Po prvé v básni Chvíme se nad mocí
vůle zjeví se »tvář naše zdrobnělá... / v extasích lásky jak tiché slunce
v nesmírno zdvižená«. Definitivního tvaru nabyla básníkova subjektivace
v Šílencích: »sluncem své lásky jak oblak pozdvihli v azur ilusí vesmír
celý«. A již předtím v téže básni: »hlas náš se jiskřil jak slunce«. Vidíme,
že prázdné místo v kosmu zaujal básnický genius, a dosah tohoto děje
změříme nejlépe srovnáním s paralelním místem z knihy Větry od pólů:
»...modlitby Velkých, / oblaky věčného slunce, jež od věků do věků houst
nou a táhnou nad osením duší.« V obojích verších je dílo Velkých obla
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kem, ale slunce, držící oblak ve výší, se podstatně proměnilo, místo věč
ného slunce nastoupilo slunce šílené lásky - víme, že je to synonymum pro
vypjatou vůli básníkovu. Jak bylo řečeno, sluneční přívlastky se blíže či
vzdáleněji týkají Jediného Člověka. Přímo se o něm praví v Kolozpěvu
srdcí: »a myšlenkou, která od poslušných sluncí / se učila lehkosti, tanci
a písni, / usedne ve tvé tajemné radě«. Charakteristicky se zdůrazňuje
myšlenka, která zatlačila sen, a dobře chápeme v této souvislosti píseň,
vždyť »hlas náš se jiskřil jak slunce«. Nikoliv naposledy, ale snad nejzře
telněji se tu přesvědčujeme, jak omamné síly nabyl v tomto posledním
období Březinovy poesie mythus písně. Nakonec můžeme citovat z Dithyrambu světů výkřik: »Žhavými růžemi sršící protuberance / tvůrčích
sluncí.« Proti Šílencům jsou vyzdviženy perspektivy bezmeznosti, ale spo
jení »tvůrčí slunce« je dostatečně jasné. Do gigantskych jar, o nichž sní
zmučené srdce, musila svítit sršící tvůrčí slunce, básník si vynucoval splnění
žhavé touhy křečovitým vypětím vůle.
A nyní si můžeme reliéfněji vykrojit profil jednotlivých období tvůrčí
myšlenky Březinovy v Rukou. V Čase stojí výraz monumentální prostoty:
»slunce dne tvého...« Za tvůrčího intermezza v r. 1900 podržuje symbol
slunce svůj apostrofický charakter, ale podzimkově sládne. Nejdříve krásné
verše z Tichého oceánu: »N a slunce konejšivé pousmání v zoufalosti dní, /
když náhle vzeplá na věcech, jak zlacení tajemných nápisů« - »V lanoví
zvonil jitřní vítr tvůj a zrcadlená do zlata / zem táhla kolem nás, jak ná
břeží královské nádhery.« Zlatý úsměv slunce, odrážející se na věcech toho
to světa, to je základní ladění oné blažené vložky v Březinově tvorbě. Ve
dvou dalších básních nalézáme bohaté variace, v Místech harmonie a smí
ření mezi »odpovědmi znamení tvých« první je »zářící moudrost slunce«,
a když básník dospěje do vykoupených míst, »...celé tajemství světa bolest
ného a nádherného / před námi chví se tam ve světle tvého úsměvu dů
věrného«. Naposled se po věcech rozehrál blažený přísvit v Čistém jitru:
»kdo dnešní noci, tajemný, zahradou naší šel? / Hrál písek v zlato změ
něný, kde svaté stopy ležely, / šuměly vody léčivé, jak rozvlněné anděly«.
V posledním období mizejí »svaté stopy« Toho, kdo kráčel zemí v dopro
vodu andělů, v temnotách svítí jen plamen nenasytného nitra. Příznačnou
básní »tvůrčích sluncí« je »Věcně znova« a v ní Čteme: »N a sta sluncí
zapadalo v dálku klasů nedohlednou, / ale den a léto duší nad věky se
nešeří«. Ne tedy již »slunce dne tvého«, nýbrž »den a léto dusí«, tragické
úsilí dusí nahradilo pokojný majestát Nejvyššího. Duchovost je zakli
nadlem této fáze, ustavičné léto duší má svou historii napsánu v některých
básních. Šílencům se odkrývá smysl věcí a dějů a tak jim také hoří: »z ticha
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rozkoše - mlčení vnitřního ohně, v němž pracují zatracení«. Zde ještě Bře
zina zachovává tvůrčí distanci, v Rukou však plane naléhavěji »horečné
slunce nikdy nezapadající«, slunce vášně a rozkoše, jak bylo citováno v ka
pitole o žíznivé touze. A v splývajících perspektivách Dithyrambu světů
vykřikuje víra v duchovost vášně, podložená vývojovým přesvědčením:
»Znova a znova se navracející, / vždy duchovějí burácející, / vichřice
vášní!« Do omamných zahrad básníkova jara svítí tedy horečné slunce,
když odstoupila útěcha andělská, básník se snaží bouři krve spiritualisovat.
Ztracená rovnováha musila být vybojována v jiné rovině, poslední výsle
dek byl mlčení.
Proměny básníkovy myšlenky můžeme sledovat i na motivu svítání na
západě. V prvních básních čteme úchvatné obrazy, patřící k nejsvrchovanějším efflorescencím imaginativního genia Březinova. Nejdříve vybírám
z Času: »nebesa v zlatě a krvi jak odlesk od věků zrajících plodů, / jež
voněly z dálky v horečné samoty vyvolených«. Vrcholu dosahuje slovní
kouzlo ve Vedrech:
»Když jako mystické ovoce osudných poznání, slunce, / uzrálé v západu horečném,
podzimním listí k zemi padne svou tíží / a puká, plod zesládlý příliš, a z purpurné kůry
omamnou šťávu, / proud vonný, řeřavící hvězdami jader, víno, šumící světlem, / vystřikne na rty nesčíslných.«

Protějšek nalézáme ve skladbě Zpívaly vody:
»Žhavými fermenty ohně / kynuly jsme v éterné ledovce oblačných velehorstev, /
nad ukrytým ložiskem zlatého slunce při zapadání. / jak přeludy vzdušné, odražené dálkami kosmu / z obřího světa nádhernějšího.«

Tady nepukne plod života a nevyřinou se jádra smrti, míhá se gigantský přelud vysněného kosmu. Obraznost se citelně vyhrotila, vířný proud
představ ztratil svou strhující sílu - měřeno ovšem absolutními kriterii Bře
zinovy nejryzejší poesie.
Proti horečnému slunci nikdy nezapadajícímu stoji v básni Věčně znova
»na sta sluncí zapadajících v dálku klasu nedohlednou« a v teze básni
smrt jde »sluncí sady hýřícími«. A tak vedle slunečné apotheosy tvůrce
probíhá v Rukou symbolisace milionů srdcí nesčetnými slunci. Opět v nejstarŠích básních nalézáme výsostnou velebu, přívlastek »svátý« a apostrofu.
Podivuhodný závěr Stráže nad mrtvými:
»I budou podobenstvím zdroje svatého, / kde jako zrna písku, k výši zdvižená /
všech vodstev rovnováhou tajemnou, / souhvězdí rozmetená éternými vlnami / v azu
rech bolesti a spravedlnosti / se usmívají zlatým vířením.«

V Čase pozorujeme větší pohyb, z předposlední strofy, v níž kouzelně
je do sebe zasunuto několik obrazových sfér, cituji nejdůležitější verse:
»... zříme, jak dále se valí slávy tvé proud / ... / ale jak zrna písku v hodinách pře
sýpacích jsou hvězdy, / a znova a znova je obrací vůle tvé mlčení, tíže a soud.«
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Hvězdy jako slunce v témž období mají tu objektivní, téměř fysikální
ráz, symbolický smysl ztajeně pableskuje: osudy lidské jsou jako zrna
písku v rukou Božích.
V
Tichém oceánu vzpomíná básník »na vise proroků, v nichž jako
větrem pozdvižený prach / pod koly tvého vozu triumfálného hvězd mi
liony vrou«. Je to skutečný autocitát, čtenáři se vynoří v hlavě Apotheosa
klasů a hlavně visionářský závěr skladby Se smrtí hovoří spící: »Čas vý
šemi letěl, v bouři slávy a smrti, s mystickým spřežením hvězd / křižovat
kami nekonečností, Vůz triumfální Nejvyššího, / provázen světelnou
vichřicí vítězících...« V Stavitelích chrámu burácela ovšem prorocká vise
Březinova bezprostředněji, v Tichém oceánu je vzpomínkově ztišena. Po
tvrzuje to jenom dřívější dohady, že šťastné básně tvůrčího intermezza
z r. 1900 jsou většinou vybudovány ze vzpomínkového materiálu, že byly
do jisté míry pokusem o návrat. Skoro současně se rozvíjel poslední akt
duchovního dramatu básníkova, který brzy znemožnil pokračování.
Jako tolikrát první předzvěst obratu objevujeme v Šílencích. Poslední
strofa básně začíná: »A tehdy, před našimi zraky uzavřenými, nový kosmos
se mihl: / jako sloup rudý vedla nás k němu sluncí všech dráha mléčná.«
Básníka posedla vidina Jediného Člověka, »kormidelníka duchové země«.
Zaslíbená země dokonalého spojení a slití všech lidí fascinuje »zraky
uzavřené«, mlhovina dosavadní společnosti je přípravným stupněm. Básník
se schyluje ke každému konkretnímu jedinci zvláště, už to nejsou vzdálené
hvězdy, nýbrž nesčíslná slunce. Cesta k jednotě vede »sluncí sady hýří
cími«, v Ženách slunci, »která míjejí a zhasínají, svítají«. A báseň Zpívaly
hořící hvězdy kříží dva obrazy, »sluncí všech dráhu mléčnou« a »prach
pod koly tvého vozu triumfálného«:
»V nové a nové prostory postupuje / v mlhovin prachu pozdviženém, zářící před
voj mystéria.« Plně se uplatnil symbol nesčetných sluncí v makrokosmických rozměrech
Dithyrambu světů. Báseň začíná verši: »Zářící zrození i hasnutí / milionů sluncí / do
tmy věků se tříští / dlouhými rychlými blesky...« A vrcholná strofa zní: »A všechna slun
ce, / kroužící kolem věčného slunce / neviditelného, / zářícího hrobu čekajícího, / ta
jemství nového kosmu / skrývajícího, / mlčenlivého.«

Básníkovo podlehnutí sugesci slova »nový« je tu zpečetěno: jakási
matná palingenese v novém kosmu je úběžníkem posledních tuch. Tamtéž
směřuje předposlední verš prologu o »světě, jenž v hlubinách lásky se
přede mnou šeřil«. Pociťujeme to jako bolestný ústup od tvrdé jistoty třeba
Apotheosy klasů, v níž básník nabízí svou žeň: »a jako v půdě zázračné
v tvé síly žhoucím ohni, / jak viděl jsi ji věčností, ti vzklíčí oddaně«. Ted
čeká pouze »zářící hrob«, neviditelná slunce »Jediného Člověka«, odpo
vědi básníkovy při všem hymnickém jásotu zmlkávají.
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Václav Ryneš
LEGE NDA O Z Á Z R A Č N É BILOKACI
SV. VOJTĚCHA
Mučednická smrt druhého z pražských biskupů sv. Vojtěcha dne
23. dubna 997 nebyla, jak vypráví jeho nejstarší životopisec Říman Jan
Kanaparius jen několik málo let po Vojtěchově smrti, překvapením ani
pro něho, ani pro osoby mu blízké, byť prostorem vzdálené. Již roku 996
za pobytu na mainzském dvoře císaře Oty III. viděl prý Vojtěch ve snu
dvě lůžka, z nichž jedno bylo přichystáno pro jeho staršího bratra (Soběbora), druhé pro něho. Vojtěchovo lůžko vynikalo nad druhé nádherou,
pokryto jsouc purpurem, zastíněno zlatou záclonkou a v hlavách nápisem
opatřeno, že je to dar dcery královské. Podivný sen byl prý světci vyložen
jako předzvěst mučednictví, jehož se mu dostane z milosti paní nebes,
Matky Boží.1 - Vojtěchova smrt v odlehlé krajině byla též prý zvláštním
viděním předem oznámena v Itálii osobám biskupu kdysi blízkým, Janu
Kanapariovi a opatu Nilovi. Avšak i Gaudentius, prodlévající se světcem
na misionářské cestě, byl zvláštním snem v noci na 23. duben upozorněn
na blízkost druhova slavného mučednictví.2
Druhý ze světcových životopisců, sv. Bruno Querfurtský, ve své le
gendě sepsané (v prvé recensi) r. 1004, zná další případ tajemné vise:
Téhož dne, kdy Vojtěcha stihla mučednická smrt, pošeptal prý jakémusi
knězi při oběti mše sv. zjevivší se duch, aby o přímluvu vzýval bl. mu
čedníka Vojtěcha. Kněz (snad jde o sv. Brunona) uposlechl prý rád vý
zvy a dosud, jak legendista uvádí, vzývá vedle ostatních sv. mučedníků
i Vojtěcha.3
I. Pověst o bilokaci a její prameny
Totéž středověké přesvědčení o tajemném spojení osob si blízkých,
byť prostorem od sebe odloučených, jež dýše z uvedených zpráv Vojtě
chových současníků, obklopilo clonou zázračnosti i dřívější krutou smrt
Čtyř Vojtěchových rodných bratří na den sv. Václava roku 995 na Libici.
1 Prameny dějin Českých, I., str. 257/8, odst. 24; I., 287/8, odst. 20; I., 329, odst. 24.
2 P. D. C , I., 262/3, odst. 29; I., 296/7, odst. 27, 28, 29; I., 332/3, odst. 29.
3 P. D. Č , I., 303, odst. 34; J. Vilikovský-R. Holinka: Sv. Brunona Život a utrpení
sv. Vojtěcha, Praha, 1935, str. 76.
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Zatím co již někdy r. 994 Vojtěch po srážce se svými diecésány opustil
Čechy a (už po druhé) se oklikou odebral do vytouženého Říma, zatím
co jeho nejstarší bratr a hlava Slavníkovského rodu kníže Soběbor pro
dléval na císařské výpravě proti Bodrcům, přitáhlo v pátek 27. září české
vojsko s knížetem Boleslavem II. před slavníkovskou Libici a porušivši
smluvené příměří, počalo ji dobývati. I na svátek sv. Václava se v boji
pokračovalo. Toho dne se po zoufalé obraně utekli Vojtěchovi bratři Spytimír, Pobraslav, Porej a Čáslav do chrámu, avšak dali se odtud vylákati
a byli i s rodinami od odpůrců pobiti.4 Jeden z rukopisů Kosmovy České
kroniky uvádí, že byli pohřbeni až po několika dnech, dne 10. října 995.5
Zprávy o hrůzných událostech libických, jak je (mimo stručné Kanapariovy zmínky) uvádí sv. Bruno a kronikář Kosmas, byly v době značně
pozdější doplněny legendárním údajem o zázračné účasti sv. biskupa Voj
těcha na pohřbu jeho nešťastných sourozenců. Tento údaj se vyskytuje pokud známo - po prvé v prvé recensi České kroniky Přibíka Pulkavy
z Radenína,6 sepsané krátce před rokem 1374, nebyl však již pojat ani
do druhého (definitivního) zpracování kroniky, ani do jejího německého
překladu.
Bezprostředně po vylíčení jiného římského Vojtěchova zázraku (svě
tec prý při mši sv. zavěsil svou kápi na sluneční paprsek!) vypravuje Pulkava v XXV . kapitole prvé recense svého díla, pojednávající o mučed
nictví sv. Vojtěcha,7 toto: Za Vojtěchova pobytu v Římě povolal si jej
4 P. D. C , I., 258/9, odst. 25; I., 288/290, odst. 21; I., 329/330, odst. 26; II.,
42-44, odst. 29; II., 377, 388. O pádu Libice a sv. Vojtěchu z literatury sr. Václav Novot
ný: Čes. dějiny, dílu I. část 1, Praha, 1912, str. 637/652, Václav Chaloupecký: »Počátky
státu čes. a pol.« v »Dějinách lidstva«, III., str. 612/3, »Sv. Vojtěch« v sborníku »Tvůr
cové dějin«, II., str. 116/7; »N a úsvitu křesťanství«, Praha, 1942, str. 288: pozn. k str.
211, kap. 26; H. G. Voigt: Adalbert von Prag, Berlin, 1898, str. 92; Rudolf Holinka:
»Úvodní slovo« k Brunonovu »Životu a utrpení sv. Vojtěcha«, Praha, 1935, str. 14/17.
5 P. D. Č , II., str. 44, pozn. 10.
6 P. D. Č., V., str. 28 (kap. X X V prvé recense) ; J. P. Ludewig: Reliquiae manuscriptorum omnis aevi diplomatům, Hallae, 1737, tom. XI., str. 177/8; J. B. Mencke:
Scriptores rerum Germanicarum, praecipue Saxonicarum, Leipzig, 1730, tom. III., str.
1646/7.
7 V prvé recensi Pulkavovy České kroniky tvoří X X V . kapitola spolu s předchozími,
a to X X III. (O původu a životě sv. biskupa Vojtěcha), X X IV . (O přijetí mnisského ha
bitu) a kapitolou následující, X X V I. (O smrti Boleslava Zbožného a jeho nástupcích),
uzavřený, do sebe pevně skloubený celek, věnovaný oslavě zakladatele benediktinského
břevnovského kláštera, sv. Vojtěcha a jeho apoštolského díla. Mám za to, že Pulkava do
X X III. až X X V I. kapitoly prvé recense převzal (snad i doslova) text ztracené dnes již
svatovojtěšské legendy, jež byla snad někdy v prvé polovině 14. století sestavena v břevnovském klášteře, o jehož počátcích, výsadách, památkách a slavné náboženské minulosti
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papež Jan XV. z kláštera k sobě a učinil svým kaplanem. Téhož pak dne,
kdy byl v Čechách připravován pohřeb Vojtěchovým bratřím (jejichž
jména jsou uvedena shodně s Kosmou), přistoupil Vojtěch, obdařený ne
beskými ctnostmi, na požádání k oltáři, aby jako obvykle před papežem
sloužil mši sv. A když zbožně celebroval posvátný obřad a v kánonu přišel
ke vzpomínce na mrtvé, tu byl v duchu uchvácen - a objevil se v kostele,
kde měli býti pohřbeni jeho bratři a uctivě je pohřbil. - Hluk a Šepot vzešel
mezitím v Římě, proč svatý velekněz tak dlouho protahuje mši. A když
prohlédli, co se děje, přistoupili po několika hodinách na papežův příkaz
k němu, jako by hodlali jej probuditi. Vojtěch brzy se k sobě vrátiv, do
konal před papežem bohoslužbu, již byl započal. Po mši sv. jej pak papež
Jan zavolal a tázal se ho, proč při mši spal. Avšak Boží muž tvrdil, že
nespal. Pak se ho papež tázal, proč protáhl svou bohoslužbu víc než
obvyklo. Vojtěch mu nechtěl říci, co se s ním dělo, avšak posléze donucen
jeho příkazem, z opravdové poslušnosti mu pověděl, že byl na pohřbu
svých pobitých bratří. »A nevěříte-li mně,« pravil, »pošlete do Libice
a tam naleznete rukavici, kterou jsem si nemohl vzíti, poněvadž jste mne
probudili.« Papež, uslyšev to, poslal tam své posly a tak nalezl, jak byl
Boží muž pravil. Od té doby až do dneska, praví Pulkava, se v témže
(t. j. libickém) kostele jako svědectví uchovává zmíněná rukavice...
Nedovoluje-li nám obsah vyprávění Pulkavova přesně označiti dobu
vzniku legendy, možno z něho přec usuzovati na její vznik v Čechách. Pro
český původ svědčí nejen její nejstarší záznam v pramenu domácího pů
vodu (což by však nebylo ještě rozhodující!), nýbrž i ta okolnost, že
tvrzení o Vojtěchově pobytu v Římě v době, kdy na Libici byli pobiti jeho
uvádí nejednu podrobnost. Zda a v jakém vztahu byla tato pozdní svatovojtěšská legenda,
již pokládáme za pramen svatovojtěsských statí Pulkavových, ke »kronice pražské neb břevnovské«, o níž jako o svém pramenu mluví Dalimil (P. D. Č , III., str. 4), nelze říci. To
liko to je jisto, že prvá (t. j. původní) recense Dalimilovy kroniky z doby kolem r. 1310
neobsahuje vyprávění o bilokaci sv. Vojtěcha. Rovněž nic určitého nelze říci o poměru
legendy k ztracenému dílu, jež jako »Chronicon Břevnoviense« ve svém kalendáři (Rerum
bohemicarum Ephemeris sive Kalendarium historicum, Praha, 1584) cituje, avšak teprve
až od měsíce srpna, Prokop Lupáč z Hlavačova. Lupáčovy citáty z Břevnovské kroniky,
jež vypočítává František Palacký ve »Würdigung der alten böhmischen Geschichtsschrei
ber« (vyd. r. 1869, str. 304), se vztahují na léta 1058 až 1378, a nijak zvlášť se nedotý
kají Břevnova a jeho minulosti. K 10 . říjnu zmiňuje se Lupáč stručně o pohřbu Vojtěcho
vých bratří na Libici, odvolávaje se toliko na Kosmu; o bilokaci nepraví nic. - Vcelku mož
no míti za pravděpodobné, že ztracená břevnovská svatovo jtěŠská legenda, jíž Pulkava po
užil pro X X III. až X X V I. kapitolu prvé recense svého díla, vznikla až po sepsání Dali
milovy kroniky, a že tu nejde o součást díla, o němž se zmiňuje Dalimil, a pak ještě v 2.
polovině 16. století Prokop Lupáč.
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sourozenci (28. září 995), je ve shodě s pořadem, v němž domácí kro
nikář Kosmas - na rozdíl od starších Vojtěchových životopisců - líčí prů
běh událostí. Vypravujeť kapitulní děkan svatovítský o násilné smrti Voj
těchových sourozenců ihned po druhém odchodu světcově do Říma a te
prve do doby po krvavé události následující klade žádost knížete Bole
slava II. k mainzskému arcibiskupu Wiligisovi, aby buď Vojtěcha do
Čech zpět zavolal anebo poslal do země jiného biskupa.8
Českému původu pověsti nasvědčuje i její údaj, že se biskupská ru
kavice uchovávala na slavníkovské někdy Libici, která v 13. století a poz
ději do husitských válek náležela klášteru benediktinek u sv. Jiří na Hrad
čanech.9 Není nepravděpodobné, že lidová fantasie spojila na Libici zapo
menutou pontifikální rukavici s osobnosti velkého biskupa, jenž se tam
narodil a nejednou tam zajisté i jako biskup pobýval. Avšak stěží lido
vého původu je tvrzení, že Vojtech současně pobýval na dvou místech,
t. j. před papežem celebroval mši sv. v Římě a zatím co při ní upadl
v tajemný spánek, pohřbil na vzdálené Libici své pobité bratry. Není
totiž bilokace světce, t. j. jeho současná přítomnost na dvou od sebe
vzdálených místech, v středověkých legendách něčím ojedinělým, co se
vypravuje jen o sv. Vojtěchu.
I sv. František z Assisi byl prý takovým zázračným způsobem přítomen
provinční kapitule v Arelatě; rovněž v životě jiného velkého světce, sv.
Antonína Paduánského, došlo prý několikrát k zázračnému zjevu součas
né přítomnosti na vzdálených místech.10 Avšak příběh, jemuž se Pulkavovo líčení o Vojtěchově římské mši sv. a účasti na libickém pohřbu až
nápadně podobá a jenž byl i v Čechách znám,” vypravuje se o velkém
m ilánském biskupu, sv. Ambroži. Tvrdit: sv. Řehoř Tourský, jenž žil
v 6. století po Kristu, ve své knize o ctnostech svého předchůdce, slavného

8
P. D. Č„ II., str. 43/44, odst. 29, 30. O tom, že Kosmova Kronika nebyla v Břev
nove neznámá, svědci nejen připsání jejího II. dílu tamnímu opatu Klementovi (P. D. C.,
II., 68 /9 ), nýbrž zachovaný tam dosud její rukopis (sr. P. D. Č., II., str. XV ., odst. 2b).
9 Ottův Slovník naučný, XV., str. 1028 (Libice, 4).
10 O obou světcích sr. »Acta Sanctorum«, měsíce června, II. díl, str. 726. (Život sv.
Antonína Pad. v Liber miraculorum, II. hlava.)
II Zdeňkem Tobolkou vydaný český »Kališnický passionál z r. 1495« (Praha, 1926)
uvádí k 11. listopadu v životě sv. Martina biskupa (M 6, 7 ): »Toho také dne [t. j. dne
Martinova pohřbu] sv. Ambrož, Mediolánský biskup, mši velikú slúže, usnul. Tehda ten,
ježto měl epištolu čisti, dlúho čekav, k sv. Ambroži s jinými přistúpiv, jeho zbudili a
řkúce: „Otče svatý, již jest čas, dlúho tebe vešken lid čeká. Kaž epištolu čisti.” K nimžto
sv. Ambrož vece: „Nebuď vám protivno. Nebí jest bratr můj sv. Martin umřel. A já sem
nyní při jeho pochování byl. Ale poslední modlitby, protože jste mě vzbudili, sem dopěti
nemohl.” Tehda ten den všichni znamenavše, poznali, že ten den sv. Martin skonal.«
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tourského biskupa sv. Martina, světce, jehož tourský hrob sv. Vojtěch po
svém druhém odchodu z Říma též navštívil12 a jehož kult zvláště bene
diktini pěstovali, že se slavného Martinova pohřbu zázračně zúčastnil
i sv. Ambrož.
V době, kdy se v Toursu tento pohřeb konal, sloužil prý sv. Ambrož
v Miláně svou nedělní mši sv. Ten prý měl zvyk, že lektor nesměl dříve
čisti, dokud mu to biskup pokynem nepřikázal. Stalo se však prý uvedené
neděle, že když se po přečtení lekce z proroctví chystal lektor před oltářem
čisti lekci ze sv. Pavla (t. j. epištolu), biskup Ambrož u oltáře usnul.
Spánek prý trval téměř dvě až tři hodiny. Nejdříve se nikdo neodvážil
biskupa vzbuditi, posléze však jej přece probudili upozorněním, že již
uplynula hodina, aby biskup přikázal lektorovi Čisti čtení, že lid čeká
již hodně unaven. Avšak Ambrož odpověděl: »Nezneklidňujte se! Je to
veliká věc pro mne, že jsem tak usnul, když mně ráčil Bůh ukázati tak
velký zázrak. Neboť vezte, že můj bratr kněz Martin zemřel, já pak jsem
jej pohřbil. Vykonal jsem obvyklý obřad, nedokončiv toliko poslední
modlitbu v chóru (capitellum), když jste mne vyburcovali.« Tehdy pří
tomní, ohromeni a žasnouce, zaznamenávají si den a Čas, kdy se to stalo,
a pátrají bedlivě po věci. A zjistili prý, že ve shodný den a Čas, kdy byl
svatý biskup podle svého vyprávění v Toursu na pohřbu, vskutku v dáli
pohřbíval sv. Martina.13
I když vyprávění sv. Řehoře Tourského směřuje spíše k oslavě světce,
jehož pohřbu se sv. Ambrož zúčastnil, kdežto vypravěč pozdní svatovojtěšské legendy vypráví o zázraku bilokace, aby oslavil světce, jemuž Bůh
dopřál tak velký zázrak, podobá se velmi nápadně líčení Pulkavovo star
šímu vyprávění sv. Řehoře Tourského, jež bylo převzato i do pozdějších
svatomartinských legend.
Oba světci, kteří měli býti současně přítomni na dvou vzdálených
místech, jsou biskupy svaté pověsti, proslulými svou horlivostí, oba zá
zračným přispěním Božím se osobně účastní pohřbu, konaného na odleh
lém místě, sv. Ambrož pohřbu svého spolubratra-biskupa, sv. Vojtěch
rodných bratří. Oba upadají v zdánlivý spánek u oltáře při oběti mše sv.,
oba jsou předčasně vyburcováni a je jim tak znemožněno něco učiniti:
12 O pouti sv. Vojtěcha do Toursu sr. P. D. Č , I., 258, odst. 25; str. 286, odst. 19;
str. 329, odst. 25; Vilikovský-Holinka: Brunonův Život sv. Vojtěcha, str. 92 (pozn. ke
kap. 19, str. 52).
13 Patrologiae cursus completus. Series latina (Migné), Lat. tomus LX X I., cap. V.,
str. 918. Podotýkám, že vyprávění sv. Řehoře Tourského o účasti Ambrožově na Martinově
pohřbu je bez historického podkladu, neboť sv. Ambrož zemřel drive než sv. Martin (sr.
též Acta Sanctorum, II. svaz. měs. června, str. 726).
Řád VIII. 30.
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Ambrož se nedomodlí v chóru poslední modlitbu, Vojtěch nevezme s sebou zpět pontifikální rukavici.
V některých rysech se legenda svatovojtěsská v Pulkavově podání liší
od svatoambrožské: Ambrož ihned po probuzení vysvětlil okolostojícím,
jaké milosti mu dopřál Bůh; naproti tomu Vojtěch podle Pulkavy vy
právěl o zázračném příběhu teprve až po mši sv., a to papeži na jeho
přímý příkaz. Klade-li sv. Řehoř Tourský Ambrožův zázrak již před
epištolu, položil autor pozdní svatovojtěšské legendy věcně velmi obratně
a účinně zázračnou Vojtěchovu účast na pohřbu pobitých sourozenců na
ono místo mše sv. po proměňováni, kdy kněz potichu prosí Pána, aby
pomněl i oněch svých služebníků, kteří nás se znamením víry předešli
a odpočívají spánkem pokoje a aby jim popřál místa občerstvení, světla
a pokoje...
Avšak při snaze o větší účinnost svého vyprávění přehlédl autor le
gendy o bilokaci sv. Vojtěcha, že celebrant po proměňování při vzpo
mínce za mrtvé nemá á nemůže míti na rukou pontifikální rukavice, ježto
má před sebou Tělo Páně. A nemohl-li míti světec na rukou tyto ruka
vice, nemohl též jednu z nich zapomenouti na Libici... Právě toto přehléd
nutí legendisty zdá se nasvědčovati tomu, že zázrak bilokace byl podle
vyprávění o sv. Ambroži literárně vzdělaným autorem zkonstruován asi
dodatečně, aby byl vysvětlen původ biskupské rukavice, uchovávané v za
padlém venkovském libickém kostele a připisované (asi již dříve) sv.
Vojtěchu... Snad byla legenda o bilokaci zkonstruována v svatojirském
ženském benediktinském klášteře na Hradčanech, jemuž Libice v XIII. a
XIV. století náležela, jak již jsme dříve uvedli, a odtud nepochybně brzy
pronikla do mužského pražského benediktinského kláštera v Břevnově.
Kdy legenda vznikla, lze těžko určiti, avšak pravděpodobné je, že to bylo
buď v XIII. nebo v prvé polovině XIV. století. Prvně byla - pokud zná
mo - kronikářsky zaznamenána, jak již uvedeno, v prvé recensi České kro
niky Pulkavovy někdy před koncem třetí čtvrtiny XIV. století.

POD RŮŽICÍ ZLATO K O R U N SK O U
V klášterním kostele zlatokorunském je ve východní zdi krizové lodi
zazděna gotická růžice. Je zasklena obyčejným průhledným sklem a zdá
se, ze sem byla přenesena odjinud. Archeologové snad tuto záhadu již
rozrešili, snad se o to nikdo ani nepokusil. Ale na tom právě málo záleží.
Růžice tu prostě je, štíhlé pruty gotických arkád ji rozpínají na Šest
stran a povětrnost hlodá v pískovci kružeb dlouhá staletí.
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Nemysleme na to, co minulo; dívejme se otima tlověka naší doby.
Snad nám to vysvětlí mnohé věci, jichž jsme se nikdy ani zdaleka nedotkli
a které jsou skryty pod hladinou naíeho vědomí.
Mysleme si, ze právě dnes začíná den našeho pozorování:
V
první chvíli nám bude divné, proč se podél zdi krizové lodi zlatokorunského kostela plazí lešení, jez je přece vždy znamením nějaké činnosti tvořivé nebo rušivé; proč se splétá právě kolem růže, když přece
není ani zdaleka tak chatrná, aby potřebovala opravu.
Zatím však vystoupil na lešení muž, přiblížil se k růži a dívá se tlustý
mi brýlemi dlouho na křížení jednotlivých prutů a ohmatává pozorně pro
fily. Jeho tvář jeví pochybnosti a starost, jako když je učený člověk obtí
žen problémem. Zdá se víak, ze problém růže není tak jednoduchý, neboť
muž na lešení nevěří svému zraku a hmatu a pokouší se patrně o rešení
pomocí ostatních smyslů; můžeme se alespoň domnívati, ze k předmětu
svých zkoumání také tichá, chutná jej a naslouchá, přikládaje uši střídavě
ke sparám žeber.
N a první pohled se zdá, ze způsob takového počínání je zahalen
husťší rouíkou tajemství, než problém růže samé. Ale již vystupuje na le
šení druhý muž, zřejmě zvyklý užívat svých schopností rovným dílem mezi
mozkem a rukou, neboi nese nahoru desku s napnutým papírem, kreslicí
a měřické potřeby. Je podle všeho podřízen zkoumateli růže, neboť za
tíná svou práci podle jeho pokynů. Jeho činnost je však na rozdíl od počínání prvního srozumitelná: měří a vynáíí kamennou růži v měřítku 1:2.
Nelze pochybovat o tom, že koná svou práci poctivě a svědomitě. Měří
dvakrát i třikrát, přesvědčuje se přenášením úhlů a pomáhá si trojúhel
níkem. Víechny nepravidelnosti budou na výkrese bezpečně vyznačeny.
Ale již se souká na lešení třetí, zřejmě cvičený v překonávání krko
lomných cest. Již stojí na plošině a dříve než přikročí k dílu, je jeho čin
nost jistá: drží v ruce mohutnou íirokoobjektivní kameru. I on podléhá
tajemnému návštěvníku, ale počíná si méně sebevědomě než jeho měřický
společník.
Opět se zachvělo lešení; vystupuje čtvrtý. Ale to bychom si marně lá
mali hlavu, hádajíce, kdo to je. Je to prostě petrograf a byl pozván, aby
zjistil původ pískovce kamenné růže. Zatím co je zaměstnán svým přes
ným úkolem, vystupuje pátý, to je chemik, který bude zkoumat vliv pově
trnosti a účinek olověných vložek na dotyčný druh pískovce; konečně při
chází štukatér, aby sňal růži posmrtnou masku.
Jisto je, že se na lešení sešli všichni zástupcové lidského poznání, kteří
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s věcí mají něco společného. Snad ještě někteří chybějí, ale ti budou jisté
pozváni později, aby se neprolomilo lešení.
Ach, moci tak vniknout do myšlenek inženýra, fotografa, chemika
nebo štukatéra! Ale byli sem pozváni, aby si něco myslili? Nikoliv. Byl
jim svěřen určitý úsek práce. T en vykonají svědomitě. Neboť nezáleží na
tom, co si myslí chemik o práci fotografa. Jde tu patrné o nějaký hlubší,
větší výzkum, jemuž jsou ku pomoci rozmanité obory lidského poznání.
Všechny výsledky práce pomocných vědeckých a řemeslných sil soustředí
se pak v práci hlavního účastníka výstupu k zlatokorunské růži: určiti
dobu vzniku této gotické kamenické práce.
Ubohá růže! Dívá se na tebe člověk novodobý, ale co vidí? Je však
účelem této činnosti něco vidět? Ovšem; ale jen potud, aby věc mohla
být změřena, zvážena a oceněna. Vnější vidění je tu věcí hlavní, objek
tivní zjťstění uloží se do velikého archivu lidského poznání, kde tlí už ti
síce jiných vědomostí a poznatků.
Snad se něco z těchto vědomostí dostane do úst průvodce po Zlaté
Koruně, něco do novin, něco do školního vzdělání.
Ale je podzimní večer, na kamenných příčlích růže zlatokorunské
usedá rosa, je letní ráno, slunce ostře kreslí kružboví, je zima a první sníh
leží na temných kamenných profilech; je vichřice, mráz, krupobití, temno
a blesky bouří, je vlahé mžení dlouhých podzimů, je měsíčná letní noc,
jsou pověsti, zjevení a báje, požáry, obležení a střelba z děl, je hlodání
Času. Jsou věci nepomyslitelné jako západní slunce, stín růže na kapli
Svatých andělů je růže ověnčená polním kvítím, je hlas varhan, jenž rozezvučuje tabulky zasklení, je stín mraku, který přechází křížovou loď, je
javorový list přilepený vichrem přívalu na sklo okenní tabulky.
Bylo snad barevné zasklení s postavami svatých a listím bodláků, byl
zpěv mnichů a vůně kadidla, byla ruka, která tesala jemné přišle a kružby.
Kdo to víechno viděl?
Jak veliké je poznání básníka! Ale je to všechno? Z útrob země vyšel
kámen, sklo i barvy, dláto kameníka; kde je všeho počátek, kde je kořen
tohoto nesmírného stromu poesie a úžasu nadpřirozeného poznání, jež
sahá do nekonečna za poznání básnické?
Ale my vystupujeme na lešení pídíce se po letopočtu a domníváme se,
že jsme vyčerpali celou hlubinu poznání.
Břetislav Štorm
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VARIA
O věcech básníka
Čítáme o poesii a umění různé užitečné studie i celé knihy, dovídáme se mnoho
o podstatě umění a o uměleckých projevech, avšak málo se jich zabývá umělcem samým,
dary a možnostmi, které si každý pěstuje a vyvíjí do plného tvaru. Jistě je umění moc
nost sveřepá, vládnoucí ve svých zákonech, ale neméně důležitý je člověk, který se jí
podrobuje, ji vybízí a vzývá s tímtéž vášnivým zaujetím, s jakým ona se touží projevili
jeho prostřednictvím. Záleží na tom, s jakou dovedností se zhostí umělec svého úkolu:
přizpůsobiti svůj život zákonům umění, být s ním v tom nejužším a nejpřímějším spo
jení, dovést svými prostředky co nej věrohodněji vypodobnit »onen svět«.
Svět básníkův, budeme zde mluvit pouze o něm, toť nový svět lepší toho, s nímž
vždy byl nespokojen, svět nevšední, po němž vždy touží a o nějž vždy usiluje. Tedy nejen
svět chimér a fantasmat, ale především svět čistšího života, ten svět nej vnitřnější, který
je dán založením povahovým, nadáním a vzděláním, přirozenými podmínkami fysickými
i duševními, a ovšem i svět vnější, jejž představuje prostředí, v němž básník žije, společnost
lidská, přítel, žena, občanské povolání. Tyto tři světy splývají, mívají se k sobě v tomtéž po
měru, jeden působí a ovlivňuje druhý, čas od času jeden se zmocní bezohledně vlády. Tyto
tři světy se milují, tvoří v sobě, nenávidí se, jeden druhý potlačuje. Jsou zvláštní vztahy
mezi nimi. Těžko je vymezit jejich hranici, tak jsou spolu nerozlučné.
První snahou básníkovou by mělo býti uvedení jich v co největší harmonii, aby vše
chny tři se soustřeďovaly na jediné: na dokonalý život, a proto i na dokonalou tvorbu,
řečeno s Bílkem. Rozhovořím-li se o nich, o stavech, které podmiňují, o vlivech, které
způsobují, znamená to zároveň, že život sám snad mnohé opraví a pozmění, ovsem na
základě pozorovaného. Neboť tím, že zaujímáme ať kladné nebo záporné stanovisko,
uvědomujeme si.
Básníkův svět vnější - toť okolí, s nímž je neustále ve styku, okolí, které se odva
žuje míti na něj největší právo. Je stále vystavován útokům a nárazům prostředí. Ono
mu snad nejvíce brání, aby plně rozzářil své schopnosti. N utí ho, aby se přizpůsoboval
konvencím, byť za cenu nespokojenosti se sebou samým. Je jediná věc, kterou potřebuje
duch, není-li tak silen, aby svou přítomností přemohl okolí - a to básník počínající a hle
dající není - samoty. V ní nejlépe může odkrýt bohatství své duše, v ní se posiluje, tvoří
názory, formuje a stanoví postoj k lidem a k věcem, v ní nalézá sám sebe. A to je po
třebné: nalézt sebe, nalézt důvěru v sebe, to jest v člověka, již vnější svět ustavičně pod
lamuje. Přehlížet a učit svou duši, jak naznačuje J. A. Rimbaud. Poznávat své sklony,
osvětlovat celý vesmír sebe samého, neboť z něho jest mu vycházet k přírodě, k lidem,
k Bohu. Naleznu-li již jakousi jistotu, které dospěji poznáním svých vlastností, možností
a vztahů, rýsuje-li se mně již aspoň zčásti to, čeho chci dosáhnout, mohu se - odhaliv své
vrstvy velmi vnitřní - pustit do boje a udržet si v něm dobyté. Společnost jest to, co učí
básníka přizpůsobování, t. j. hře a podvodu na sobe, společnost nikdy nedovedla vy
zvednout z jedince nic než planou, neodůvodněnou ctižádost, předčasné vystoupení, než
touhu po úspěchu a vyznamenáních, ona to byla, která, tváříc se jako katalysator, domní
vala se urychlovat vnitřní vývoj. Měla svá zaklinadla, ale ničivá. Je zvykem - ovsem pod
vědomým - povah nezakotvených v čemkoliv pevném, přehlušovati hlad své duse a svou
bezmocnost zálibou ve společnosti a opíráním o jejího měnivého, nestálého a zajisté po-
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chybného ducha. Jí se kladou těžké hráze ceste do hloubky a k samostatným projevům,
zvláště tou hrou záležející ve vyhovování, ohleduplnostech, frázích myšlenkových, jemné
i drsnější přetvářce a ve všem, co vzchází ze samolibosti a planého sebevědomí.
Je třeba, aby si básník vyjasnil i svůj poměr k ženě, jež také bývá takovým někdy
dobrým, jindy nebezpečným zaklinadlem, vždy pak mocným. Kouzlo, jímž působí, je tak
mocné, že muž je ochoten ztratit celou svou osobitost, výši názorů, průbojnost. Přizpů
sobuje se na úkor svého umění. Může v tom spočívat jedna z mnohých jeho tragedií jako
Člověka a jako umělce. Láska jistě znamená velké střetnutí osobností (a jen z nárazů
vznikají jasné ohně), velké zanícení. Celkem zbývají tři cesty: věřit tomuto zanícení a vy
hledávat je opět a opět až do konečného ztroskotání, nebo vítězit v odpírání těchto oka
mžiků a svou touhu milovat svést do jiných řečišť, konečně umocňující harmonie a vzrů
stajícího duchového rozletu s ženou téhož předznamenání a téže duchovní slávy.
Básník vyjasňuje si své vztahy k přírodě, k věcem. Tolik tajemství stále zůstává, že
zbytečno se obávat přílišného vědění. Věci jsou nekonečně hlubinné a tajemné. Vnímáme
jejich povrch, ale co fysikové a vůbec věda ukazující nám na jejich skrytý život? Duch
statečný i v nich může najiti své naplnění, v jejich hloubkách a v tajemnosti vysvobozu
jící. Naslouchá přírodě a je mu, jako by naslouchal své duši. Musí však vyřešit si vše
sám s opravdovostí a nepřelháváním, sám odstraňovat nános životních konvencí, který se
na něm zachytne vždy, sám dobýti si cesty návratu k dětské čistotě, mužné opravdovosti.
S
plným vědomím odpovědnosti za to, že má moc žíti svůj vlastní život a tvořit své
vlastní dílo, brousí co nej svědomítěji všechno své. Ví, že na tom závisí celá jeho budouc
nost jako člověka i jako básníka. Pracuje na svém vnitřním životě, na schopnostech v něj
vložených s upřímností a opravdovostí, o kterýchžto vlastnostech ví, že mají určovat ráz
jeho tvorby. Usiluje, aby byla ryzí, čistá, z hloubek lidství vyvážená, k člověku směřu
jící, před Bohem se klanějící. Jest doba, kdy je a bude třeba nové víry v člověka, v jeho
hodnoty, síly k budování, opětovné a opětovné snahy po dokonalejším životě. To, co
z života nevychází a k němu se nechce priblížiti, umírá po nedlouho trvajícím vzpínání.
Opravdově žít, abys opravdově viděl, chápal, tvořil. Básník svým životem nechť dokazuje,
že je hoden své poesie, jako každý má dokazovat, že je hoden toho, Čeho se mu dostalo.
Kulturní tvorba, tedy také básnická, působí na atmosféru společnosti, někdy svádí, někdy
učí, někdy se dává svádět. Básníci jsou si toho vědomi, nebo aspoň mají býti. Básníkto je silněji žijící člověk, tvorba - toť projev života. Jedno bez druhého odumírá. Zde
je však nutno rozlišovat. Co bychom vytkli člověku, nemáme právo vytknout básníku, kte
rý nechť usiluje o vyjádření svého svým způsobem. Lze usměrňovat jeho život k absolut
nímu dobru, ale právo vytknout mu jeho básnický postoj k věcem nemáme. Ať se měří
vždy prostředky, jichž používá, nejvýše lze s básníkovým názorem v jeho tvorbě nesou
hlasit. Pochybné zdá se mi i jednostranné oslavování neštěstí, bídy, nechápání, bloudění,
pláče, stesku, jako by nad ně nic většího nebylo. Víme, že jsou a nevyhýbáme se jim,
jsouť to složky nás, víme, že bolest a neštěstí jsou plodnější a užitečnější než povrchní
pocit štěstí, toužíce po plném a mocném životě, prožíváme i tragiku do jejího nejhlub
šího zachvění, ona to jest, která dává nám vidět s jiných břehů jiné strany věcí, přece
však nemíníme ji povyšovat na modlu a nevzdáváme se boje o velký život v klidu, v har
monii a zákonu. Ta snaha vyjít ze všech rozporů, protikladů, z neštěstí i ze štěstí a tím
i z neuspokojení, pocitu marnosti a vratkosti dává rovněž svou cenu básnické tvorbě. Zá
por v životě stojí na opačném pólu, jsa podobnou výjimkou jako Štěstí. Básník nalézající
jen neštěstí a jen bídu, nežije celým životem, a proto ani v jeho básních není celý život
obsažen.

422

Vnitřní svět básníka tvoří tedy snaha o hloubku, v níž chce osvětlit řád tvoření, o čis
totu a opravdovost vidění, o poznávání a rozvíjení své duse. Básník je pokorný, nebot
ví, že je pouze služebníkem něčeho mocnějšího, a to služebníkem neužitečným v biblic
kém slova smyslu, je však zároveň sebevědomý, znaje svou moc vůči jiným i svůj význam
ve jménu boje o lepší život. Jeho vítězství je v tom, s jakou pokorou a oddaností přijímá
přírodní zákon a žije v něm. Každé rebelantství je vzdalování se od podstaty a zatemňo
vání. Být mocností dobrou má se mu stát krásnou povinností, bylo-li mu již dáno, aby
nějakou mocností byl. Měřil bych básníka podle jeho vztahu k nej vyšším ideám lidství
a podle toho, jak tento vztah umí vyjádřit. K ideám pravdy, dobra, lásky, krásy, víry.
Musí mnoho milovat, aby mohl mnoho tvořit. Svých předmětů se zmocňuje pravdivou
extasí a propouští je ze své moci odhalené v jejich cudné krase a pravdě. Poslusnost
těmto ideám arci vyžaduje zápasu nižšího s vyŠŠím, který jediné posvecuje osobnost a s ní
i tvorbu, vyžaduje tudíž i obětí a sebezapírání. Mnoho ovšem závisí na nadání a na výšce
cíle.
Básník z chaotičnosti svého počátku se dopracovává k jasnosti, prostotě, přesnosti
a kázni pozorováním věcí v přírodě. Ponořuje se stale do větších a vetsich hloubek, neboť
napořád mu připadá, že ulpívá na povrchu a podivno - čím hlouběji sestupuje, tím větší
jasnost a prostota na něho září. Svírá pevné, zachycuje uplývání, dává nahlížet do dílen.
Dospěje tam, kde odhalování a poznávání se mu stane životní nezbytností. Bez ustání
dává svému životu správný smer, premaha malost, vsednost a snadnost. Trne úžasem nad
obyčejnými věcmi a jejich vesmíry. Cítí však, že ten dokonalejší svět mu uniká, že jej
obývá jen na čas. Zápasí oň stále. To je mimo mnohé jiné pro něj charakteristické: zápas a
oběť. Nikdo z nás a z básníků není nadán tak božskou silou, že by i zápas před ním prchal.
Celý jeho život je snahou po tom nejvyšsím a nejplnějším, k němuž vývoj stále bude
směřovat, leč které jak ovoce Tantalovo stále uniká do větších dálek vesmírových a jež
povždy bude za sebou lákat posvěcené.
Mnohému úskalí naučí se vyhýbat. Snadnému a rychlému tvoření, které nese s sebou
povrchnost a řemeslnost; bude se stále soustřeďovat k pozornosti, aby se neoslabilo jeho
vidění, bude bojovat o lepší vyjádření viděného, vypěstuje si pečlivou autokritiku a hod
nocení své osoby srovnáváním s nej většími této země. Bude i nenáviděn i slaven, leč nic
ho neodvrátí od cesty, o níž věří, že jest jedině správná. Výšiny ho neusmrtí, neboť pták
nemá závratě. Ta posedlost svými výboji, to vášnivě uskutečňování světa lepšího, to je
ona síla, kterou vlévá do ostatních. Byly a budou doopravdy dva směry v poesii. Poesie
hmoty, tvrdých chtění, vzbouření, a poesie usilující o bytí a přiblíženi sfér nadhmotných.
Bolest, úmrtí blízkých osob, katastrofy přírodní a národů, to vše jistě rozněcuje bá
sníkův plamen do většího plápolu. A tak, koncentrován na přiblížení svých představ všem
a na výši těch představ, splňuje to nejvýsostnější v životě: učí a pomáhá žít. Vždyť s Altenbergem - kdo rozumí básníkovi, rozumí především sám sobě.
Zdeněk Rotrekl

O d pamětí ke skládání b á sn ic k é m u
Tu zkušenost by si měli uvědomovat všichni, kdo dělají literaturu: cim více se ji
vzdálí, tím jí jsou blíže. Konečným smyslem veškeré slovesnosti je život, nikoli potištěný
papír; a jako jsou dějiny samy nejúžasnější román a nejúžasnější drama - tím spise dějiny
současné - tak také lidský život je daleko tajemnější i bohatší nez tolik příběhu jen básně
ných, fabulovaných. - Básník a překladatel Sigismund Bouska se letos dožil pětasedmdesáti
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let a krátce potom zemřel. Tento dvojí podnět nás vede, abychom se zamyslili nad jeho
knihou Děti, neprávem opomíjenou. Vyšla už v roce 1927, ale tenkrát nevzbudila živěj
šího ohlasu ani obecnějšího rozšíření. Jaká škoda! Beletristický rámec jejích sedmi povídek
je jen nejvolnější, v podstatě to jsou vzpomínky a zkušenosti kněze a člověka P. Sigismunda. V nejdelší próze úvodní Vánoce vzpomíná přímo na vlastní dětství. Tolik básníků se
už pokoušelo vyjádřit tento úžas nad poznávaným světem, jehož první zásvity splývají to
likrát se září oktávu vánočního, ale jak hluboce, vroucně i osobitě to činí Sigismund
Bouška, kolik skutečné poesie utkvělo v jeho slovech, jakoby orosených prvotní dychti
vostí, kolik nezapomenutelných portrétů, uzřených očima, které chápou svět jako zázrak.
Sigismund Bouška vzpomíná bez pathosu i bez obradnosti, ale prostota je u něho jenom
odění pro velkou vnitřní bohatost a naléhavost. Vypravuje jen jako by se kláves dotýkal,
ale přitom rozechvívá svůj svět do celých akordů a tytéž harmonie rozezvučuje ve vašem
nitru, v tom je celý a skutečný básník, právě ten pozdvihuje příběhy ze zapomenutí a dává
jim takovou přesvědčivost, jako by se právě děly. V další povídce Řích je hrdinou páter
Emilian, který přináší horským dětem do Školy datle, o nichž ony pro svou chudobu nic
nevědí; v povídce Červená bluzička páter Mikuláš; v dlouhé próze Pan velebný páter ZáviŠ, který je také ústřední postavou vzpomínkového vypravování závěrečného; ale za všemi
těmi podobami prosvítá ušlechtilá a duchovně krásná tvar benediktina P. Sigismunda,
který vyučoval v Podkrkonoší děti tkalců a horských baráčníků - a nejenom vyučoval, také
je miloval. Ano, tu ruku, která kreslila jejich neporušený svět, vedla láska. Není tu proto
nic literátského, nic jen řemeslného, ta pravdivost tkví ne ve vnějšku, ale v milujícím
pohledu. Cítíte, že se sám usmíval, když vzpomínal a když před něj předstupovaly vlasaté
dětské hlavy, a že v jeho zamyšlení utkvěla stopa mužného dojetí. Ba zdá se, že si autor
pramálo váží řemeslných zkušeností, které mu jako překladateli nebyly nijak neznámé;
naopak rozvádí svůj příběh volně, s mnoha odbočkami, s episodami, které jsou neúměrně
dlouhé, s opakováním, s celými odbornými výklady (okolo str. 390 je taková celá učená
rozprava o houbách, předtím již o řečnictví) - to všechno porušuje osnovu povídky, za
těžuje ji, ubírá jí na jasnosti, ale tím výrazněji vyvstává za těmi řádky osobnost neoby
čejného člověka i kněze, přítele Březinova, který miloval děti a který ve své horské samotě
četl a překládal moderní básníky světové. - Vedle vzpomínkových Vánoc stojí nejvýše Pan
velebný, hluboká a čistá povídka o lásce P. Záviše k čtyřletému chlapci, který potom zemře
v jeho náručí. »Páter Záviš miloval děti. Takovou čistou, velkou svátou vášní, která ne
měla mezí, která jej uchvacovala a činila dětinským, že až omlazovala, proměňovala jeho
bolestí zestárlý obličej. Zvedal ruce a kladl je na jejich hlavy, laskaje je tak něžným do
tykem, v němž bylo všechno jeho požehnání, všechna láska, všechna touha a všechna jeho
lidská slabost.« A právě do tohoto povídkového zastavení nej osobnějšího vložil celou hoř
kost svého statečného života a v několika řádcích vyslovil tolik z problematiky kněžskeho
života, že by k tomu autor menšího formátu (také lidského) spotřeboval celé kapitoly. Povídkový soubor Sigismunda Boušky D ěti, nad nímž jsme se tu zastavili v měsíci po jeho
odchodu, je kniha neobyčejná, dojímavá i usměvavá, hořká i radostná, vroucná i hluboká;
neváhám říci, že by ji měli číst všichni vychovatelé, jimž úřad není jen zaměstnáním.
A mělo by ji číst každé české dítě. (K tomu ediční poznámku: ve vydání pro mládež by
bylo vhodné provést úpravy, které by knihu zpřístupnily dětskému chápání vynecháním
partií příliš rozvedených na úkor vlastního obsahu i povídkové stavby. Takové zasahováni
do básnického textu budí vždycky oprávněný odpor a mohlo by se uskutečnit jen tehdy,
kdyby zároveň vyšlo vydání nezkrácené... Kéž dojde brzy k obojímu; byla by to jedna
z nej krásnějších knih pro mládež - a právě tam bují tolik tisku jen a jen remeslného.)
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Svou spisovatelskou methodou se autobiografické knize Sigismunda Boušky značně
přibližuje »vyprávění o rodu dědičných svobodných myslivců«, které napsal režisér N á
rodního divadla Jiří Frejka pod názvem Outěchovice (nákl. Vyšehradu, srpen 1942), a to
jak rámcem ročních počasí, tak také tím, že Jiří Frejka vypravuje vzpomínky z dětství, od
nichž se jen na jednom místě odpoutává k formě čisté povídkové, a že tedy jeho fabulační
přínos není podstatný. Tato podobnost tkví pouze v methodě, v ničem jiném. Jiří Frejka
také sestupuje hlouběji do pamětí rodu a v úvodu otiskuje rodinnou kroniku svého děda
nadlesního Josefa Frejky, která vyplňuje asi čtvrtinu celého vypravování; ale již do jejího
závěru mísí své dětské vzpomínky. Z nich vystupuje zejména postava »vzácného pána«,
jak byl nazýván jeho otec, i pastelovější obraz matčin, ale vedle nich hajní i pytláci, občas
ní návštěvníci i účastníci honů, kněží, myslivci, sedláci i chudina (»každý se rád k lesu
přitlačí«) - ožívají tu však i hony a nadháňky a leče, pušky i psi i myslivecké pověry a celý
ten myslivecký svět s nenapodobitelnou patinou, kterou Frejka dovede zachovat, ba i téměř
odborné výklady o zalesňování ladem ležící půdy na Pacovsku s úryvkem přednášky
»vzácného pána«, který byl osobnost neobyčejná a dovedl ve své velkorysosti vidět a obzírat
celý kraj, vždyť myslivec je první mezi hospodáři... Tato věcná stránka Frejkova vypra
vování je tak zajímavá, že autor se vším oprávněním připojil na konec textu slovníček
odborných výrazů. Někdy máte docela dojem, že v tomto lese mizí hoch, který to všechno
vidí i slyší - a víc, on tím dýchá a žije - ale Jiří Frejka, jako by tu využíval divadelních
zkušeností, jež se mu zatím staly osudem, najednou přeruší vypravování a kapitolu znena
dání skončí, uzavře - tak asi na scéně člení a rytmuje dramatický děj přítmím anebo svět
lem - a do toho nenadálého ticha nechá vyznít něco, co bych nazval intermezzem, lyrickou
básní v próze; oproštěna od všeho vedlejšího vyznívá tu pak do ticha melodie jako na
žesťovém nástroji: »Nech jim otevřena okna, je tak krásně, praví mužský hlas. - Podívej
se, zas po sobě házeli polštáři, obrazy i parůžky jsou všechny na stranu, usmívá se hlas
její.« - Anebo jinde úžas dětské mysli a tajemství světa, který mizí: »Já se jen díval, po
vídá (chlapec), na mraky. Když se dlouho dívám, musím na chvíli sklopit oči a jak je
zvednu, zrovna ještě zahlédnu, jak zajíždí za mrak velký kočár. Nikdy ho neuvidím celý ?
Proč se všechno někam ztrácí? Proč nezůstane nikdy první sníh? Proč nejsou na stromě
věčně jablka... proč se věci dějí?« Frejka nechtěl psát báseň, a přece toto je poesie, nechtěl
psát román - a jeho vypravování má přece na nejednom místě zajímavost i evokativní sílu,
které by mu mohly závidět příběhy jen a jen básněné. Není to pouhé »vypravování«; na
to je to příliš záměrné, ba přes svou prostotu a jevovou pravdivost přímo rafinované, pře
devším v Členění, v té souhře zámlk a odboček i v celém rámci. Místy vám připadá, jako
by to rozvrhoval jako scénu, anebo jako by každý detail dlouho vážil, než jej zasadí na
své místo. V tom je jeho vypravování pravý protiklad povídkových vzpomínek Bouškových. Z toho také plyne jistý dojem chladu; také stavebnost nemůže být než vnější - pravá
stavba vzniká jen tam, kde se buduje zevnitř. S nějakým takovým záměrem, který může
být i podvědomý, nepočtářský, vložil před samý závěr svého vypravování baladickou po
vídku Hajná ze Starých hutí; a to je docela kabinetní kousek umění svého druhu, povídka
v povídce, kde se jedno vypravování rozuzluje vypravováním druhým. Ale nejvýše stojí ty
partie, kde se líčí poměr chlapcův k otci, ty rozhovory vzácného pána s dychtivým hochem,
hlavně kapitolka Moudrost otcovská. Již tenhle titulek! Kdo by si pouze hrál na spiso
vatele, kdo by jen předstíral, kdo by své vzpomínky chtěl pouze zužitkovat k napsání jedné
knihy, zavrhl by takový název z obavy, že je příliš didaktický, ba přímo čítankový. N e
podceňujte titul, on je organická součást každé skadby! A svědčí o Frejkově opravdovosti,
volil-li jej stejně, nic nehledě k líbivosti, a svědčí o nosnosti jeho vzpomínkového vypra-
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vování, dovedl-li kapitolku naplnit tím obsahem, který měl na mysli: »A ty - tu v chlapci
zabuší srdce - si máš říci, že život je plný nezdarů. Chybit není tak zlé jako myslet si, že
budeš chybovat pořád. A přece jenom to je pravá statečnost (zvrátit nezdary ve zdar).
Musíš se učit z každé maličkosti a všechno, co děláš, v sobě zvážit. Někdo na tebe skočí
a ty musíš něco udělat. Hoří a ty musíš pomoci... Jako ve všem, i v jistotě se musíš cvičit.
Spoléhej na sebe a rozhodni se jasně a po svém. To je ve střílení jako ve všem druhém,
svět má jenom jeden pořádek.« Ale musel bych přepisovat dlouho, abych vystihl skutečnou
moudrost těchto platónských rozhovorů mezi otcem a synem. Vzpomínání není jen pro
starce. Vzpomíná-li muž, není to sentimentalita ani pouhé vypravování. Muž i vzpomín
kám vtiskuje pečeť své osobnosti a svého díla.
Objemná kniha Zdenka Vavříka, vyšlá v krásném vydání v Orbisu (červenec 1942),
Dobrodružství Marca Pola, se ještě více přibližuje vzpomínkám, ne ovšem vlastním, ale těm,
které Benátčan Marco Polo uložil do svého slavného »vypsání Asie středověké«, Milion.
Stalo se u nás zvykem oddělovat literaturu pro mládež od knih ostatních, ale nevidím je
dinou příčinu, proč se tak má dít. Stupeň tvůrčího úsilí musí být stejný, a kde ho není,
je marné všechno již od počátku. Při knize pro mládež je rozhodující zřetel k jasnosti a
srozumitelnosti, dále zřetel ke vhodnosti námětu, jiného rozdílu není. Milion Marca Pola
je jistě z takových knih, které bychom měli mládeži přiblížit co nejvíc. Zdeněk Vavřík se
mohl rozhodnout pro zbeletrisovaný příběh životopisný; volil však cestu správnější, před
sevzal si pouze »přepsat a přerovnat« Marcův cestopis. Jen v úvodních kapitolách (až do
kap. páté) beletrisuje Marcovu předhistorii, tedy cestu jeho otce a strýce, i stručné poučení
z dějin rodu benátských Polů. Učinil tak zajisté jak proto, že předloha tu je příliš stručná,
tak také proto, že chtěl podchytit čtenářskou zvídavost dětskou již od prvních stránek. To
nutno chválit - ale proč potom psal sedmistránkovou předmluvu, v níž rozpráví s dětmi,
jak on sám poznával Milion? K tomu by se snad hodil doslov, ten by si jistě přečtly,
protože až by poznaly obsah, dychtily by zvědět co nejvíc o Marcovi a jeho knize. Je
to věc spisovatelské methody: zavrhujeme-li řemeslnost, nepodceňujme řemeslo! A v pří
padě knihy Zdeňka Vavříka musí jít o methodu především. Její důležitost si znovu ověřu
jeme při četbě kapitoly šesté, která se vrací k tomu, že autor rozmlouvá s dětmi (»Pořád
jsem vám vypravoval o dvou Polech...«) o Marcovi, který se teď stane vlastním hrdinou
jeho knihy. Vy mi namítnete, že autor má přece právo na určité pojetí; ale ono tu nejde
o pojetí, nýbrž o postup, o methodu. I začátek sedmé kapitoly pokračuje v tomto rozhovoru
se čtenáři (»Jak ten člověk uměl potlačovat svoji osobu. A přitom si byl vědom, že je
někdo [sic !]). Ale potom hned ve větě následující nechává autor mluvit Marca Pola
v první osobě, bez jakéhokoliv přechodu. Čtenář tu má potom v přímé souvislosti dvojí
vypravování v první osobě, dva vypravěče, kteří k němu promlouvají přímo - to je právě
tak, jako by v jediné větě spolu splývaly dva podměty; vede to k nejasnosti, k tomu, že
musíte text luštit - a přece jasnost při knize pro mládež je zřetel rozhodující. Podobná
trhlina vzniká na str. 294-295, kam autor vkládá úvahu nebo něco jako polemiku, zdali
Marco miloval princeznu Kogatin čili nic (»nezapomínejte, prosím, moji čtenáři, že vám
tu neskládám románový příběh, ale poctivě přepisuji příběh skutečný«).
Aby mi bylo rozuměno. Zdeněk Vavřík činí správně, chce-li dětem přiblížit cestopis
Marca Pola co nejvíce. A říkám bez váhání, že se mu jeho záměr zdařil. Jeho kniha Dob
rodružství Marca Pola je kniha fantastická i konkretní, kouzelná ve své barvitosti, sen i po
hádka a přitom stále cestopis o nepředstavitelných říších Čingiz Chánových. To všechno
tkví již v předloze, zásluha Vavříkova je v tom, že dal všemu, aby se zaskvělo. Jeho účast
tu je daleko podstatnější, než ji charakterisuje sám (»přepisuji a přerovnávam«), a my
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můžeme sledovat slovo za slovem, jak svůj text přibližuje čtenáři, jak jej oživuje, aktualisuje, přeřaďuje, zkracuje a zas rozšiřuje. Jeho výrazové prostředky tu jsou mnohostranné,
pracuje opakováním slov, stupňuje vyprávění v celé scény, vyzdvihuje epičnost, podtrhuje
objevnost Marcových zápisů i dokresluje jeho lidskou podobu. Jako příklad stůjž zde zpra
cování Marco Polovy kapitolky »Jak lid Velkého Chána porazil slony«, která se čte ve
Vavříkově zpracování v knize druhé v kapitole páté a je rozšířena v celé vylíčení bitvy.
Tu je Vavříkova úprava jistě víc než oprávněná, rozčleněním, gradací a dialogisací Polova
textu dospívá ke scéně neobyčejně rušné v duchu předlohy i v duchu požadavků dětské
četby. (Proč však pominul detail, že těch slonů bylo dva tisíce »s dřevěnými věžemi na
hřbetě a v každé bylo sedm ozbrojenců«? Právě dětský čtenář má neobyčejný smysl pro
takové podrobnosti, právě on tíhne k detailu jako dospělý k celkovým obrysům.) A ta
kových míst zdařilé úpravy bych mohl uvést celou řadu. Básník Zdeněk Vavřík má nadto
dar nadlehčené věty i živého, okouzleného slova. Jeho úpravu lze charakterisovat jako
oživování Polova textu; vyzdvihuje jeho čtenářskou napínavost, a jednou to činí pouhým
slůvkem, jako by dítě jen hleslo v úžase (»Slané peníze!«), jindy dialogem, kterému dá
zaniknout v pauze, jindy otázkou nebo opakováním (»A ť vědí! Ať vědí! Ať vědí, že byl
jmenován císařským vyslancem...«, str. 200), nebo konečně kratičkou glosou (»Jak je to
všechno jiné, než to dovedu napsat«, str. 211), kterou docela ještě odrazí od ostatního
textu. V knize pro mládež je také dvojnásob sympatické, že dbá spisovného usu (nedo
patření jsou řídká, namnoze v té míře, jak se jim neubráníme v žádné knize; vedle toho
na str. 243 nelhou m. nelžou, na str. 249 u něj místo u něho). Věnoval jsem Vavříkově
úpravě Marcova cestopisu víc místa a podrobnější pozornost textovou právě z toho důvodu,
že to je kniha pro mládež... to je totiž okolnost tak závažná, že stojí za to, abychom i jed
notlivé knihy zkoumali zvlášť bedlivě. A Vavříkovo přepsání Dobrodružství Marca Pola
za to stojí; dožije se jistě dalších vydání, jak si toho zasluhuje.
Josef Štefan Kubín ve své knize Lidové povídky z Podkrkonoší předkládá širší čte
nářské veřejnosti výsledek své dlouholeté sběratelské Činnosti v severních Čechách. Ale
proti knihám, jak tu o nich píšeme, přetiskuje tyto paměti, abychom mluvili v duchu svého
článku, bez nejmenších úprav, tedy jak je slyšel a zapsal. Je to výbor z obsáhlého díla,
které před Časem vydala Česká akademie pod stejným názvem; ale úplné vydání mělo za
měření vědecké a jeho doplňkem byl kritický a bibliografický komentář Jiřího Polívky;
i tento výbor (v nakl. Družst. práce, prosinec 1941) je ovšem svazek tlustý a neodchyluje se
od svého původního účelu (»být pramenem duchovního poznání našeho lidu«), ale před
stavuje se především jako sborník krásného Čtení. Činnost J. Š. Kubína je pravé tak mno
hostranná jako záslužná; sbíral lidová vypravování i písně, ale také na podkladě lidové
tradice vytvářel celé cykly osobitých pohádek, které teprv v poslední době docházejí obec
nější pozornosti. Zvláště vsak za jeho sběratelskou činnost mu nemůžeme být ani dost
vděčni, neboť uchovává podání, které nenávratně mizí. Již s tohoto popularisačního hle
diska bychom vítali jeho výbor; ale nadto vznikla kniha živá, zajímavá, sice neučesaná,
ale o to bezprostřednější. Čteme tu známé stěhovavé motivy lidové poesie v nej rozličnějších
obměnách, ale také rozsáhlý oddíl povídek žertovných, pro který Jos. Š. Kubín razí název
»humorky«. Proti vydání úplnému získává tento výbor také v tom, že v něm odpadly po
vídky, které měly především cenu dokumentární (toho druhu, jako se čte v díle »Ukraji
východní«, na str. 42), zato tu však velmi postrádáme jména vypravěčů s krátkou jejich
charakteristikou, také jména míst, odkud byly zapsány. Dojde-li k novému vydaní, mel by
autor aspoň v doslovu charakterisovat některé své vypravěče - a k těmto historkám lidovým
snad i přidat historky o svém putování za povídkou; bylo by to čtení jistě zajímavé a ta
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ké by naznačilo jeho sběratelskou methodu. Význam jeho povídek je především jazykový
a národopisný. Je to velký sborník zápisů lidového jazyka, a to je jazyk živý, názorný,
jadrný - v slově i v skladbě. Je to bohatá studnice materiálu pro jazykozpytce, pro básníka
i pro sociologa, který bude zkoumat povahu českého lidu, ale stejnou měrou pro literár
ního historika, který tu zastihuje pohádkové motivy v jejich původní, neupravené podobě.
Jde přece o kraj Erbenův a tolika jiných vypravěčů, kteří odtud vyšli. Bylo by arci ne
správné vydávat tyto lidové povídky za dílka hotová, uzavřená, nebo snad docela zázračná.
Právě způsob, jak je Kubín zapisoval, jeho sběratelská poctivost i jeho zaměření, jež bylo
především jazykové (jak je též patrné z jeho přesných zápisů fonetických ve vydání pů
vodním), vedly J. Š. Kubína, aby je správně hodnotil a oceňoval. Najdeme tu potom po
vídku jako vykrouženou, konkretní i básnivou, ale vedle toho i vypravování kusá, nasta
vovaná, pouhý dokument, jehož cenu tím ovsem nemíním zmenšovat. - Bylo by velmi za
jímavé sledovat, jak tyto povídky J. Š. Kubín upravoval ve své pohádky (tak třeba »U krále
Kejvity« čteme v knize »Čarovné kvítí« pod titulem Kejvita) a dvojnásob lákavé by bylo
určit na základě jeho zápisů slovesný typ jednotlivých vypravěčů. Poznali bychom, že vedle
K. J. Erbena, který i v pohádkách váží každé slovo a zasazuje je s baladickou úsporností,
vedle Boženy Němcové, vypravěčky mateřsky jímavé, představuje Jos. Š. Kubín typ vy
pravěče, který se raduje z každého vtipného obratu, jehož by se jen nerad vzdával, typ vypravěče-rozkoŠníka, který se sám opájí příběhem - jeho tvář zajisté usměvavou byste
ostatně zahlédli i za tímto nejedním příběhem, který »z úst lidu zapsal«.
Září 1942.
F ranťišek K řelina

KNIHY A UMĚNÍ
N á v r a t k dobré lidové četbě
František Pravda: Krejčí Fortunát a jiné povídky. Nakladatelství Velehrad v Olomouci,
za 55 K. - Františka Stránečka: Povídky a črty. Nakladatelství Velehrad v Olomouci, za
35 K. Vyšlo v červená 1942.
Návraty k literárním dílům staršího období českého písemnictví záslužně odkrývají
leckteré zapomenuté či polozapomenuté spisovatelské jméno. Nová vydání starých autorů
znamenají překvapení po mnohé stránce. Literární historikové korigují v kritických vy
dáních ustálené a mnohdy ukvapené soudy, kterými dřívější doba autorům ukřivdila
a odsoudila dílo, aby se pokrylo prachem zapomenutí. Mnohý vzdělanec teprve nyní
s údivem poznává šíři základů, z nichž vyrůstalo moderní české písemnictví, a Čtenář,
zejména lidový čtenář, získává živý zdroj, jenž mluví důrazně k jeho srdci.
Tento poslední zisk je obzvláště cenný, neboť pojem literatury pro lid znamenal
jednak příval bezduchých patvarů, které odpadly od rukou anonymů a literárních podomků, jednak se lepil na taková díla autorů zvučnějších jmen, která nesnesla přísnějších
měřítek, vyznačovala se malým tvůrčím úsilím, ledabylostí ve stavbě, citovou obhroublostí
- zkrátka neporozuměním pro poslání skutečné literatury pro lid. V obou případech se
čtenářům vnucovaly Špatné knihy za falešného předpokladu, že literatura méněcenná
a lidová je jedno a totéž.
Zračila se v tom skutečnost, že se část soudobé literatury odcizila lidovému čtenáři
a hleděla na něj s despektem kulturních vyvolenců či samozvanců. Nová vydání knih
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starších autorů, k nimž čtenář neměl přístupu, poněvadž dávno zmizely z živého proudění
kulturní současnosti, přesvědčivě mluví o úzkém vztahu české literatury minulého století
s národem, o hlubokém vnitřním srozumění autorů a lidu.
Jména dávno zapadlá, pokrytá nanejvýš útrpnou shovívavostí literární kritiky, na
jednou září v nových vydáních takovými klady, že při jejich Četbě přijde na své čtenář
i umění. Jméno Františka Pravdy žilo (spise živořilo) téměř půlstoletí - od autorovy
smrti - s přílepkem moralistního lidového povídkáře, a přece toto určení jen částečně
a nedokonale vystihuje Pravdův literární profil. Výbor z jeho díla, učiněný v knize
Krejčí Fortunát a jiné povídky, opatřil Karel Mirvald úvodem a poznámkami, aby oživil
zapadlé jméno literárního objevitele českého jihozápadu a vlastně prvního spisovatele
z prostředí maloměsta. Zejména řemeslnické prostředí městeček a vsí nebylo před ním
a celkem ani po něm našimi spisovateli zvládnuto, a tak jsou Pravdovy povídky v tomto
směru jedinečným činem do dnešních dob. Pořadatel Šťastně vybral takové povídky,
v nichž se František Pravda jeví jako plastický vypravěč širokého dechu se značným realis
tickým postřehem i citem pro vitální plnost postav. Jeho osoby a osobičky dýchají
vlastním svérázným životem, byť jednoznačným, neboť autor-kněz je sevřel pevně mo
rálním poutem svého nazírání.
Mravní základ Pravdových postav spočívá v pevném křesťanském řádu, jenž přispěl
k vzniku autorova tvůrčího nutkání posláním didaktickým, ale tento prvek není nijak
cizí v životě našeho lidu, jak v minulém století, tak ani dnes. N a Pravdově díle se po
tvrzuje, že česká katolická tradice spočívá na radostné životnosti. V jeho povídkách
přímo hmatáme autorovu rozkoš, s jakou zapojuje své postavy a jejich snaženi do přísné
hluboké zbožnosti a víry, do oné blahoslavené poroby synů Božích.
Nej větší půvab Pravdova slovesného umění spatřujeme v plastickém a barvitém
dějovém proudu. Také prostředí postav zachytil Pravda se značnou znalostí. Rozuměl
dobře vesnici i městečku, rozuměl sedláčkům, chalupníkům, řemeslníkům, služkám i po
druhům. Čtenáře zaujme i Pravdův smysl pro situační humor. Křivdili bychom mu,
kdybychom v něm viděli pouze tendenčního spisovatele, jehož jediné poslání tvorby se
hledalo v suchopárném moralisování. I zajímavý detail, s jakým smyslem pro lapidární
charakteristiku volí jména svých figur, ukazuje na prosaika, jenž zná zákony epiky. Mirvaldův výbor také záslužně koriguje ustálený názor kritiky o závislosti Pravdově na
Auerbachovi. Povídka M.atěj sprosťák, která mýlila shodnosti děje s povídkou německého
autora a sloužila za vzor těsné spojitosti Pravdovy s Auerbachem, svědčí o svérázném
vyjadřovacím a komposičním úsilí českého spisovatele.
Přes tyto klady nelze zastříti skutečnost, že dějová stavba Pravdových povídek
mnohdy trpí nedostatkem kázně a že některé postavy postrádají hlubšího ponoru povahopisného. Pravdovu nadání ublížila osamocenost. Rostl stranou literárního ruchu, čimž
sice uchoval svým povídkám svěžest a půvabnost pohledu, ale nedal jim vyrůst do oblastí,
pro něž měl předpoklady. Ale i tak nacházíme v Pravdovi spisovatele, který i k dnešku
mluví živou řečí a je dobrým lidovým autorem v nej lepším slova smyslu.
Karel Mirvald napsal k výboru povídek úvod o spisovateli a jeho díle, v němž
s poučnou znalostí i kritickým smyslem nakreslil Pravdův literární portrét a dobře zdů
vodnil smysl svého obnovovatelského počinu.
Stejný úmysl vedl Timothea Vodičku k výboru z díla Františky Stránecké, vydaného
pod názvem Povídky a črty. Zatím co Mirvald usiluje o to, aby oživil zájem o Pravdovo
dílo, vytkl si Timotheus Vodička smělejší cíl - touží po úplné rehabilitaci zapomenuté
autorky moravského Horáčka. Snad proto zahrotil svůj literární portrét Stránecké do
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polemické břitkosti a v zanícené horlivosti nadnesl své soudy o lidové povídkářce do
nepřesvědčivých závěrů. Zcela jistě se mu podařilo dokázati, že autorka nezasluhuje
takového odmítnutí, jakého se jí dostalo dosud, že výbor skutečně přinese radost a potě
šení dnešnímu čtenáři. Ve vybraných povídkách zaujme zejména bohatý rejstřík ženských
postav, jejich výrazná charakteristika a schopnost vývoje hrdinek - to je skutečná epika,
která především spočívá v postavách, hrdinech, v jejich živote a zvratech povahových. Jiz
první povídka (Paní matka) dokonale motivuje zavilost hrdinčiny zloby, které se zřítil
sen o spokojeném stáří, a zákonitě přivádí její kajícný obrat. Dojímavě působí i baladický
přísvit touhy po smrti v povídce A ona zapomněla. Sugestivního ucinu dosáhla Františka
Stránecká zejména v próze Tri kapitulace, v niž prostými výrazovými prostředky vstupuje
autorka skutečně do polohy básnické. Vypravování staré ženy se vyznačuje plností citu
a vyrůstá nad našedlou úroveň ostatních próz. Tady mluví skutečná básnířka a již pro
tuto jedinou drobnou práci zasluhuje Františka Stranečka pozornosti. Také duchovni
zralost, zakotvení v křesťanské mravní povznesenosti a v jejím bohatství se stkví v jejích
povídkách a črtách.
Jinak folkloristické zřetele autorčiny působí suše a popisně, jsou prvkem retardač
ním, nikoli osudotvorným, působí v ději povídek cize a násilně. Nenáročnost a prostota
stylu také nejsou u Stránecké znamením umělecké bohatosti; jsou proste skutečnosti,
ohraničují přesně možnosti autorčiny umělecké síly, i když tu a tam se povznesla k bá
snickým obzorům. Tady se pořadateli nezdařila úplně rehabilitace Stránecké, i když lze
jeho edici plně uvítat.
J an K nob

Ošklivá tvář dětství
Marie Glabaznová, která již vydala několik svazků veršů, pokusila se o povídkové
prózy ze světa dětí, který jí jako učitelce byl nejblíže. (Marie Glabazňová, Šedá kolébka,
povídky, nakladatel L. Kuncíř, obálka a kresba titulu od Lva Šimáka, stran 96, vyšlo v břez
nu 1942.)
A jako nedávno vyšla Paulíkova knížka Ošklivá tvář lásky o skutečně ošklivých, hrůzných a úchylných láskách, tak i tato sbírka povídek pojednává o dětství ponížených, utla
čených, chorobných a bledých. Ani jediný jasný pohled do dětského světa, jen strašlivý
dětský strach a hra pokřivené fantasie; ani jediný roztomilý človíček, ale přemoudřelí a těž
ce mlčící školáci. A dokonce tu a tam jakýsi dech předčasné zralosti a smyslnosti, vyrostlé
na dlažbě. Děti, které autorka popisuje, milují sice své druhy a květiny a trávníky, ale při
tom jsou osamocené, někde na půdě ztichlé s udivenýma očima. Že by je mama nevyhnala
do parku?
Autorka si vybrala velmi ošidné thema. Chtěla snad rozebrat psychologii dětské duse,
ale místo toho vypsala chmurné a skoro nepravdivé příhody, často mnohomluvné a beze
spádu. Nevyhnula se ani sentimentálním scénám, neušetřila čtenáře milosrdným náznakem,
ale popsala je, běda, s láskyplnou drobnokresbou. Ještě k tomu všemu jsou tyto bledé po
vídky dost nešikovně skloubené, řekl bych, amatérsky a nesvedomite. A přece v těchto ne
vyvážených prózách nás autorka leckde sugestivně přesvědčí o svém pohledu a postřehu.
Svědčí to o slovesném nadání - a o nedbalosti a nepropracovanosti takovýchto vět: »Ma
minka se dnes nezlobila jako obvykle. Jenom se zamyšleně podívala, ale strhaný lesk mod
rošedého oka padl až na samé dno, až do nejnižších poloh snění dceřina.« (Str. 11.) A co
podivuhodně složitá perioda na stránce 27, která usvědčuje, že autorka ani lektor si pocti
vě nepročetli text před vydáním; jen ji slyšte: »... chlapci dávali mne bonbony a čokoládu
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a peníze, které jsme společně promlsaly, které kradli tatínkovi ze zásuvky v cukrářském
obchodě...«
Jako zlozvyk působí, když Glabazňová dvě tři slova má v takové lásce, že je umístí
do každé povídky a na každou druhou stránku. Tu pak je podezření na malou zásobu slov.
Jako sbírku je nutno pochválit jednotný plán, který však je zde blízko nebezpečí stereotypnosti, ba, přímo nudnosti. Nejbásničtější a nej umělečtější povídka je Pravda a sen, pou
hý výsek několika dětských asociací. Tady snad byla autorčina metoda na miste.
František Listopad

Tři pražské mladé divadelní kolektivy
Činnost mladých divadelních skupin je veřejností s oblibou blahosklonně přehlížena
jako cosi nehotového, neschopného definitivního útvaru a laborujícího v začátcích. Bylo
by zbytečno znovu připomínat, že právě v těchto začátcích, kde - právě proto, že se neusi
luje o definitivní závěr stůj co stůj - útočí se na základní elementy scénického projevu, tkví
ohnisko kvasu a neklidu, jenž jediný umožňuje neustálou proměnlivost, aktuálnost a po
krok v divadelním umění. Právě tyto pokusné jevištní formy tedy jsou to, jež vykonávají
- byť někdy neznatelně - svůj vliv na další vývoj divadla, a nepřivedou-li už svoje záměry
k plnému uskutečnění (což je bohužel v našem prostředí smutným pravidlem), dávají mu
novou životnost, nový tvořivý materiál.
Nemůžeme říci, že bychom dnes, v době kasovní divadelní konjunktury, měli v Praze
nadbytek průbojného pokusnictví. V obvyklém ovzduší »hypernovosti« a se zdůrazněním
této stránky programu je provádí vlastně jen skupina »Větrník«. Při podrobnějším při
hlédnutí, a určité skromnosti v nárocích, musíme však přiznat i kolektivu ze Smetanova
musea a části jevištní produkce Nezávislého divadla známky pravého průkopnictví.
Skupina » Větrník«, hrající za velmi obtížných technických podmínek v Divadélku
pro 99 u Topičů, utvořila si v režii J. Šmídy podle Mahenova filmového libreta Trosečníci
v manéži pantomimickou podívanou se směsí dadaistických a biomechanických výstředností,
nadepsanou Husa na provázku. Proti konvenci a stagnaci v dnešním divadle bojuje se tu
Škrtnutím logiky z divadelního programu, primitivní podívanou a povýšením clownských
manéžových výstupů a extempore na svéprávný jevištní útvar. Vcelku tedy vlastně znovu
zásada, provádět na scéně cokoliv, třebas i sportovní produkce, jen upoutá-li se divák. Di
vadlo tedy, a to je první nedostatek, basíruje pouze na visuální stránce projevu. To by však
nebylo tak zlé! Jde tu o závažnější otázku: Nechceme totiž věřit, že Větrník má za cíl
pouze výsměch konvenci vždy a všude, beze snahy o vlastní positivní názor na věci, a ze
jeho práce nevybočuje z planého vymýšlení nějakých těch extravagancí. A zde pak nutno
volati autory k troše odpovědnosti, na kterou se u nich zřejmě zásadně zapomíná: Má
tohle pobíhání po scéně nějaký účel, tendenci, smysl? Oč jde v Huse na provázku? O po
vyražení diváků, o originalitu, o působení na smysly - »dívadlo«; ale kudy dále, kudy z té
změti neurovnaných technických jednotlivostí, jež mají být jen prostředkem a ne účelem?
O jednu podmínku pro novou tvorbu tu bylo postaráno: byla popřena dosavadní konvence
mnoha našich scén, jež přivádí úpadek. Ale zůstati pouze při tom bylo by neodpustitel
nou chybou, pro niž by pozbyla smyslu všechna vykonaná i budoucí práce. A nevěříme, že
by se zítřejší divadlo dalo sestavit z laciných improvisaci; nevěříme, ze by zítřejší divadlo
mohlo existovat bez přítomnosti myšlenky, bez ideového prvku, naopak, máme za to, ze to
bude právě on, z něhož vyjde nové jevištní umění.
(Nechceme se zde Šířit o inscenaci Hlaváčkových básní a Lva Blatného Černe noci,
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jež byla, doufáme, pouze nedopatřením, jež nemá se skutečnými snahami Větrníku nic
společného. Trapná nedbalost a povrchnost při recitaci Hlaváčkových veršů a ochotnické
provedení Černé noci se alespoň diametrálně liší od Husy na provázku a ani zdaleka ne
dosahují její úrovně, i když je tu naprostá neumělost zastírána chtěnou duchaplností a
problematikou a záhadností symbolů.)
Zatím co ve Větrníku dělají v lecčems z nouze ctnost, u skupiny z Divadélka ve Sme
tanové museu můžeme vidět vzácnou poctivost, s jakou se tam vyrovnávají se svým diva
dlem. Jejich inscenace Žertů a šprýmů Hanse Sacbse a Nestroyova Enšpígla aneb Kazdou
chvíli jiného čtveráctví (hráno v Unitarii) nechce ani v nejmenším okázale hlásat avant
gardu; a přece oni to jsou, u nichž můžeme znamenat určitý, i když zatím jen nedosti
umný, positivní přínos do dnešní divadelní tvorby. Jde tu zatím spíše jen o techniku pro
jevu, než o ideovou programovost: Ti lidé zápasí tak poctivě o primérní herecké prvky a
jejich novost, že - snad nevědomky - nemají daleko od průkopnictví za novým, čistým,
svébytným a samostatným herectvím. V Sachsových verších na holé scéně bez výtvarníka,
v obou inscenacích bez zasahujícího režiséra - neboť on převážně spolupracuje s hercem
na jeho výkonu a stmeluje jeho vztahy - a možno vlastně říci i bez autora, aspoň bez jaké
koliv poplatnosti jemu, neboť oba texty jsou tu pouze jakýmsi libretem, odrazištěm herco
vy práce, zůstává tu nakonec herec úplně osamostatněn a celý scénický projev se zakládá
na projevu jeho. V »Enšpíglovi« jsme pak mohli již leckde vidět i rostoucí snahu po kolektivnosti a po souhře jednotlivých výkonů, jež ovšem místy nebezpečně zabíhala až do
prázdné fraškovitosti. Zdá se, že se tu rodí nebývale životný útvar, který jen čeká na větší
cílevědomost, odstranění nahodilostí a uvážení možnosti dalšího vývoje u samotných tvůrců.
Nezávislé divadlo se svou vlastní vinou degraduje často na podřadnou pražskou scé
nu; uvádí totiž na repertoir běžnému vkusu diváků vstříc vycházející konversační hry a
režíruje je (Záhorský) v takovém stylu, že naprosto nevybočují z usu, v jakém podobné
duchaprázdnosti vídáme někdy hrány i na některých jiných scénách; a těmto scénám
se Nezávislé se svým mladým hereckým materiálem v této zájmové sféře pochopitel
ně vyrovnat nemůže. Je však zřejmé, že se za dnešního stavu bude práce Nezávislé
ho povážlivě Štěpit. Je zde totiž několik Členů s daleko vyššími aspiracemi, jejichž
asistence na představeních stylu »Dej za mne sbohem« se děje patrně jen z nezbytí a »le
vou rukou«. - Této skupině, soudíme-li alespoň z provedení Klicpeřových B ěloušů, reží
rovaných Felixem le Breux, jde přibližně o totéž jako kolektivu ze Smetanova musea, totiž
o práci na novém, nekonvenčním herectví. Nejsou snad tak důslední, nejdou na věc tak
od základů a útočně, leckde ustoupili zájmu hladkého průběhu představeni a reproduko
vali části textu v pouhém běžném konversačním tónu; v těch místech však, kde vystačili
se svou invencí a se snahou nebýt konvenční stůj co stuj, našli i oni nemálo původních výrázových elementů, jež nadto dokázali ještě spojovat v skutečný kolektivní projev, z těchto
prvků sestavený, a v ucelený útvar. Jmenujme tu alespoň Jos. Pehra v roli Martina, jenž
v ní zřetelně ukázal možnost nového, nepsychologisujícího (jde tu o funkci role v celku)
a kolektivu podřízeného hereckého vyjádření.
Jaký klad zde tedy ze vší té práce vyplývá? Snaha o uplatnění a nové nadřadění herce
není ovšem u nás v poslední době nová. Zvláště nasi starsi herci s ni neopominou při každé
příležitosti přijít; jenže jim jde o něco zcela jiného: Předně jejich boj vychází často z pří
čin osobních, z konfliktu se směrem, jemuž se herec nemůže či nechce přizpůsobit, z kon
fliktu s režisérem, jehož nadvládu odmítá přijmout, a s kolektivem, nad který se cítí po
vznesen. S uměním samým je už ovšem větší svízel; projevuje se hromadným návratem
k realismu (i když pod jinými názvy), k drobnokresbě, deskripci, kopii, k psychologisováni.
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V neposlední řadě pak přicházejí 1 staré časy hereckých primadon. S pokusy o nový scé
nický útvar mají se vsak věci, zdá se, zcela jinak. V prve rade se dale pracuje na systému
kolektivu, jemuž se podřizuje režisér. Nejde tu o herce jako individuum, nybrz o herectví.
Odstraňuje se dále všechno psychologisování, postavy jsou schematisovány, dávána jim
typicnost a jsou spojovány jakožto nositelé jednotlivých akčních funkcí v jednotu celku.
Za třetí jde tu i o pokrok ve vyjádření vnějším, o novou techniku; z experimentu a ze snahy
o překonání obecného usu pramení bohatá invence a hledání dalších vývojových možností
projevu a hereckého výraziva.
Jiří Šotola

Malířské výstavy
V
dnešním výtvarnictví se nic velkého neděje - ať již kdo chce nebo nechce. Jako
by umění odpočívalo, jako by chtěli umělci jen dobře pracovat, vyznat se ve škálách
grifů a hospodárně s nimi zacházet, takřka bez cílů, s problémy jen technickými, bez
odpovědí na otázky, které od základů otřásají nitrem dnešního člověka. Mluvívá se při
této příležitosti o slepé uličce jako následku minulých let, mluvívá se o nutnosti návratu,
ale neříká se jasně, k čemu je taková potřeba se vracet - a je to jen vnější, mělká a ne
široká podoba krise téměř katastrofální: krise myšlení.
Neboť nemůžeme se již zříci všech zisků předešlých výbojů; k nim patří beze
sporu vědomí, že obraz není tu jen pro potěchu oka, pro obdiv k malířsky dobrému
udělání, nýbrž že se své strany, svými prostředky a k nejzazším až mezím musí spolu
působit při určování životního pocitu člověka, tak jako básnictví, veda, filosofie.
Malíř Václav Hejna, vystavující v malé síni Mánesa, druhdy příslušník skupiny Sedm
v říjnu, o tom všem, zdá se, ví. Ví, že je třeba dělat dobře - a ví i to, že je nutno
nějak zacílit na skutečnost a říci k ní nějaké to slovo. Nezpozoroval však, že to musí
být slovo do posledního písmene vlastní, že za ním musí být ukryta existence tvůrce ve
své úplnosti, ne pouze jeho intelekt. Že nesmi byt zachazeno s objektem jako s rekvisitou, jež tu je pouze k tomu, aby na ní malíř vyzkoušel své komposiční schopnosti,
nebo, což je horší, aby vyhověl nějakému tak říkajíc časovému požadavku, který
je jinak naprosto cizí jeho povaze. Mám na mysli zvláště jeho krajiny, kde jako
takový prvek figurují stroje, telegrafní tyče a pod. bez hlubšího existenčního oprávnění.
Nežijí ani samy sebou, odpozorovány a namalovány bez účasti. Nejsou v obraze nutné
- a v uměleckém díle nesmí být přece něco zbytečného, bezfunkčního. Je to episoda,
pravda, ale je zjevem dnes téměř typickým. Nebo myslíte, že technické vymoženosti
ovlivňují Člověkovo myšlení a celý jeho život v takové míře, Že by bylo možné pokládati za prohřešek nezpodobit je v uměleckém díle? A i tehdy, je-li jisté, ze nejde,
vzhledem k umělci, o vztah bezprostřední?
Hejnu vábí pohyb - ne snad pro ten úžasný pocit volnosti, ale pro svou dramatickou
kvalitu. Vyhledává jej proto nej častěji v oblasti na něj nejbohatší, při sportovním zá
polení či ve cvičeních artistů. A největší starosti má při tom s komposicí. Chce mít obraz
konstruovaný - úsilí to chvályhodné, žel, že mu tak často padá za oběť vlastní nositel
pohybu, člověk-sportovec, neboť Hejna, aby vměstnal skupinu do pomocného kompo
sičního’ obrazce (nejčastěji trojúhelníka), deformuje a Činí tak nepříliš šťastně. NejúspěŠněji podařilo se Hejnovi vyrovnati se s těmito sportovními náměty v Tenmstovi
a Artistech (relativně nejlepší obrázek výstavy). Starší svou - a lepší - tvorbu připo
míná olejem Brambory, v němž cítíte trochu sentimentální zamyšlení se nad sociální pro-
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blematikou doby, a Šestnáctiletou, portrétem snažícím se podati trochu z těch mnoha
neujasněných pocitů puberty. Velkou roli hraje u Hejny světlo, modeluje předměty,
dobývá prostor, leckdy vsak se ho dostane do obrazu málo; to tehdy, nastupuje-li na
místo světla barva. Obraz zplošní (případ velkých komposic), rozdělí se na řadu kulis
a budí zdání, že motiv nestačil na zvolený formát. Dojmem školních kreseb působí těch
pár listů ze Slovácka. Vcelku je Hejnova výstava zklamáním - důsledek to jistě jen
dočasného zastavení umělcova u problémů technických.
Skupina, která opět po roce vystavovala ve Smetanově museu, není jednotná. Je
toho dost, co nám brání hodnotit jejich výstavu jako záležitost jednoho uzavřeného
celku, nenalézáme ideu, která by dávala společný základ všemu jejich počínání, jistotu,
míru vzhledem k něčemu a pro něco. Pojí je spíše osobní sympatie než umělecký pro
gram. A také umělecká hodnota jednotlivých děl a autorů je daleko nejrůznější. Z malířů
nej závažnější slovo promluvil tentokráte Ladislav Kašpar. Ve své Křižovatce podal se
samozřejmostí prostého srdce sváteční klid civilisované krajiny, Severská krajina a Vestmenské ostrovy jsou spíše vidinami jiného světa než malířskými přepisy skutečnosti, ale
jsou to práce výjimečných hodnot básnických. A věřit ani nechceš, že týž malíř je pů
vodcem tak slabého Portrétu sl. A. P. a Studie aktu. Omylem A. M. Machourka je
Fragment z posledního soudu, velkoryse zamýšlený, ale ztroskotávající již na komposici,
podobné spíše návrhu na živý obraz než uměleckému dílu usilujícímu o podání dramatu
tak silného. Muž s dýmkou je portrétem celkem zdařilým, také Lomu nelze upříti
přednosti dobře udělaného díla, zato Sad a Anella jsou obrazy nehotové. Hería Prymusová je letos outsiderem výstavy, jako byla loni jejím kladem. Dekorativní Kytice
a Smutek - nakreslený to ohlas z Jana Baucha - spolu s Hlavou dívky se aspoň trochu
odvolávají na lepší minulost. Ze sochařů každý nese poctivě svůj díl: Livora úporností,
s jakou se dobírá pravdivosti svých až symbolických námětů (Bol, Plodnost, Naděje nejlepším však je v Portrétu A. M. M .), F. Štábla věcností a statikou až klasicisující
(Den se nachýlil, Podobizna sl. M.) a F. Lahoda prostotou (dětské hlavičky), jíž se
zpronevěřil ve Sv. Šebestiánu. Podařilo se mu na něm rozehráti několik detailu do
poloh na výsost dramatických, ale celek se mu vymkl, zůstal na efektu. Dokumentární
fotografie vystavuje V. Křiž a nádherné práce ve skle Jiřina Pastrnková. Jsou to jedny
z těch maličkostí, které vám rozradostní srdce, že se divíte, proč že je na světě zlo,
když by jej dobro stačilo samo vyplnit.
Výstava Emanuela Famíry v Topičově salonu nepřidala nic nového k celkové
charakteristice jeho práce, jak byla vyřčena u příležitosti jeho výstav předchozích. Zaujme
beze sporu odvahou, s jakou rozhoduje o skutečnosti, ale je to dojem přechodný,
neboť působí jen při prvém shlédnutí. A to Člověk je hned unesen efekty, jaké dovoluje
Špachtlová technika, obdivuje se barvám, které jako by nechtěly nic jiného než zdobit
ty chatrče a shluky baráků na předměstí, přikrýt je plochou rovnou a hladkou jako
sklo - nebo pole, zvlněné a rozběhnuté do daleka, chomáčky domků a vodní hláď - to
všechno zaujme, jen maličkost tomu všemu chybí: kázeň. Kde ta není, nemluvme
o umění tvořivém, o díle. N a její místo nastupuje improvisace a manýra, vlastnosti to,
jimž se Famíra ani za řadu let nevyhnul.
Ve Vilímkově galerii naskytla se vzácná podívaná na kresby a náčrty Josefa N a
vrátila, jak byly během let objeveny a ověřeny. Je to po jedenácti letech zase výstavka
neznámých prací tohoto malíře ve své době neceněného, ale výběr není nej šťastnější.
Kresebná technika Navrátilova je tu ukázána v kvalitě docela běžné a dokumentuje
spíše tu méně cennou stránku jeho díla. Oč významnější byla by výstava Navrátilových

434

prací známých z reprodukcí, než těchto pár poznámek udělaných jen tak mimochodem!
Bedřich Horálek, letos devětadvacetiletý, uspořádal soubornou výstavu v sále Jed
noty umělců výtvarných. Věkem je tedy mlád - dílo jeho vykazuje však všechno možné,
jen mládí ne. Co už toho bylo napovídáno o skutečnosti, o umění a o jejich vzájemném
vztahu, o tom, co vyznačuje básníka a umělecké dílo - a opravdu není třeba nic z toho
opakovat, chceme-li říci o Horálkových obrazech, že se nevymykají rámci uzavírajícímu
malbu konvenční, naučenou dle pokynů tak trochu již zavánějících starobou a roz
kladem. A to ještě bychom měli na mysli lepší část jeho tvorby, krajiny. Zátiší a kytice
patří zato k onomu druhu zboží, které jen cenou udanou v katalogu se lisí od obrazu,
jaké můžete viděti za výlohami každého jen trochu podnikavého živnostníka.
Karel Dudych hostoval v melantrišské síni Ars a mnohému bylo do té doby jeho
jméno vůbec neznámé. Ukázal se jako malíř poučený, orientovaný trochu ve směru
F. Tichého, přesvědčující prostotou cítění i výrazu a utíkající se někdy spíše do fiktivní
skutečnosti snové představy než do reality všedního života. Ale vždyť ono je něco
zvláštního na kolotoči a komediantské boudě; jen se na ně dobře podívejte, třeba pros
týma očima venkovana, odvykly-li tomu už vaše městské smysly.
Členská výstava Jednoty umělců výtvarných, konající se tentokráte v místnostech
Mánesa, je takovou tradiční Jednotní výstavou: dbá forem tradicí ověřených a srozu
mitelných (dle slov úvodu p. Jaroslava Pavelky) a netřeba se nad tím nějak pozastavovati.
Umění malé, ale naše. Krajina, jak už ani jinak nemůže být, »typicky česká«, a lidé ne, to nejsou lidé na těch obrazech, ale manekýni bůhvíodkud vypůjčení. Slova páně Pa
velkova úvodu při nej lepší vůli nelze brát vážně.
Vlastislav Hofman se odhodlal předložití veřejnosti počet ze své práce na českém
jevišti, zatím jenom ve stručném přehledu svých kostymních návrhů. Jeho jméno je
nerozlučně spjato se jménem K. H. Hilara; ve spolupráci s ním také vykonal závaž
nější díl své divadelní činnosti. Vystavené kresby jsou zajímavými historickými doku
menty, přinutí člověka zamyslit se nad naší divadelní minulostí, nad současným stavem
České scény a tak trochu tyhle dvě skutečnosti porovnat. Samy o sobe ovsem mnohé
z kreseb neobstojí, ale to ani nebylo nikdy jejich účelem. Ten se naplnil až při předStanislav Talaváňa

POZNÁMKY
K p ře k la du Básně o C i d o v i
Španělé pyšní se plným právem epickou básní: Cantar del mio Cid (Zpěv o Cidovi).
Ruy - či Rodrigo - Díaz z Vivaru, jehož tvář vytesal čas do podoby nadskutečné, leč
nyní nej skutečnější a všem Španělům navždycky drahé, je hrdinou oné mužné básně ;
Cantar září též zrcadlem, odkud vystupuje dle úsudku nej povolanějších znalců španěl
ského písemnictví Cidova podoba mnohem výrazněji a čistěji nežli na příklad z pozdnějších romancí. V podstatě drží se Cantar del mio Cid, vytvořený patrně nemnoho desíti
letí po Rodrigově smrti, historických faktů a též místně lne se vzácnou konkretností rovnou
k rodné hlíně, k dobře známým hradebním zdem.
Báseň byla složena patrně kolem roku 1140. Dochovala se nám ovšem až v dost
vadném přepisu, jejž pořídil v roce 1307 Pedro Abat. Autora básně neznáme; snad prý
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pocházel z Medinaceli v provincii sorijské neb z okolí této osady, vždyť tam zná každou
hroudu a travinu. Podle určitých odstínů jeho reci lze i soudit, že to byl tak zv. mozárabe, tedy křesťan žijící ve Španělsku mezi Maury. Básně podobného stylu jako Cantar
vznikají ve Španělsku až do století patnáctého; některé z nich dochovaly se ovsem ve
zlomcích či v prosaickém přepisu některých starších kronik. Mnohé společné znaky řadí
tyto básně k obdobným výtvorům sousedního národa francouzského: Píseň o R.olandovi,
které se Cantar zajisté rovná - i když se hovořívá tu a tam o jeho nadraděnosti - okřídlil
týž duch křesťanského rytířství, týž pozdvih verše, ač si obě básně uchovávají své znaky
svérázné. I rozdílné sklony národní povahy rýsují se v obou básních velmi zřetelně.
Báseň o Cidovi, přijímajíc podněty zvenčí, dýchá při svých hodnotách obecných vůní
sytě Španělskou.
Cantar del mio Cid uveřejnil v r. 1779 Tomáš Antonio Sánchez, pak následovalo
několik vydání dalších, z nichž je nejvýznačnější třísvazkové vydání Ramóna Menéndeze
Pidala.(Cantar del mio Cid, text, gramatika i slovník. Madrid 1908-1911); o toto vy
dání opírá se i Reyesovo vydání díla pod názvem: Báseň o Cidovi (Poema del Cid,
Espasa Calpe. Buenos Aires, 1938), osvětlující a doplňující starý text prosaickým pře
pisem. - Český prosaický převod Básně, přihlížející se zřením k odlitku Reyesovu usta
vičně též k starošpanělskému textu - od pokusu o básnický převod porušených i ametrických alexandrinů a povrchové archaisování bylo po uvážení všech okolností upuštěno! snaží se přiblížit Českým čtenářům starošpanělskou literární památku, z níž to navzdory
staletím dýchá životadárným stylem orálním.
Z. Š.

K č l á n k u C e s t a po H o r n í Říši
Mezi články otiskujeme v tomto Čísle výňatek z cestopisného a životopisného díla
českého šlechtice Jindřicha Hysrle z Chodů. Rukopis, vlastní rukou autora psaný, má ná
zev: Život, v němž se obsahují nékderé jízdy a tažení, kderé sem já Gindrzich Hysrle
svobodnej pán z Chodů činil, též spůsob všeho života mého, co sem sobě od dětinství
svého pro pamét rodu svýmu, dědicům a budoucím mejm poznamenával a do těchto knéh
svou vlastní rukou vepsal a figurami ozdobiti dal. Léta Páné 1614. Rukopis je nyní ulo
žen v Archivu země České (Sign. A-215) ; otištěný výňatek je první část kapitoly 14
(strana rukopisu 154-170), pojednávající o Hysrlově »jízdě do Horní Říše, do Lutrynku,
do Frankreichu, do Engelandu a do Nydrlantskejch provincí věku mého 32. lita«.
Jindřich Hysrle z Chodů patřil k té početné skupině Šlechty z přelomu 16. a 17. sto
letí, která v řemesle vojenském nalézala zálibu i obživu. Patřil ke starobylému rodu - je
ho předkové se připomínají už v první polovici patnáctého století, ale rodový znak - ve
štítu kolmo půleném, jehož pravá polovice je červená, levá bílá, je ryba v oblouku na
horu vypjatém v barvách obrácených - je značně starší. Původem pocházel rod ze západ
ních Čech, ale v 16. století už měl statky na Benešovsku a středním Posázaví. Z častého
měnění majetku můžeme usuzovati, že Hysrlové nepatřili ke šlechtě zámožné a význam
né. Teprve z konfiskací získal náš Jindřich Hysrle větší majetek na Volyňsku v jižních
Čechách a v druhé polovici 17. století nalézáme už členy rodu mezi významnějšími úřed
níky zemskými.
Jindřich, druhým křestním jménem též Michal, Hysrle z Chodů narodil se 10. ledna
1575 jako prvorozený syn Kryštofa Hysrle z Chodů a na Hodkově. Brzy v mládí byl dán
na vychování k panu Janovi z Pernštejna, kde ješte v dětském věku přestoupil k víře ka
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tolické. Odtud se dostal na doporučení pane Pernštejnovo za panoše ke dvoru arciknížete
Arnošta, jenž spravoval zprvu alpské rodové země habsburské a v r. 1593 se stal správ
cem habsburských provincií v Nizozemí. Se dvorem arciknížete prosel tak v mladí uz kus
střední Evropy. Když dospěl dvaceti let, odešel ze služeb dvorských, aby se dal na vojnu.
V té době byly Uhry stálým bojištěm císařských a tureckých vojsk. Jedno tažení následo
valo po druhém a střídavé štěstí válečné posunovalo bojující vojska od moravských a ra
kouských hranic do Širokých končin uherské nížiny. Z celé Evropy, až z Francie, Italie
a Španěl, sjížděli se sem lidé prostí i šlechtici, aby se dali najmout do služeb císařských,
ale hlavní zásobárnou vojska byly přirozeně přilehlé země střední Evropy. Tak i Jindřich
Hysrle z Chodů odebral se z Bruselu za štěstím válečným k císařskému vojsku do Uher.
Zde prodělal v letech 1596-1606 pět válečných tažení, pobývaje střídavě u vojska i doma
v Čechách na zděděných statcích, o něž mu bylo z počátku vésti dlouhé spory. N a vojně
získal nejen hojné válečné zkušenosti, nýbrž i četné dobré známosti, které mu v budouc
nosti měly být k užitku. Nepokojná krev nedala mu dlouho pobýti doma a tak se roz
hodl, že hned příštího roku vydá se na cestu, aby poznal nové země a cizí mravy a zvy
ky. Tentokráte se obrátil na západ a procestoval horní kraje říšské, putoval pak dále do
Francie, přeplavil se do Anglie a odtud přes moře zpátky do Nizozemí, když velká bouře
zhatila jeho úmysl plouti až do Dánska. O této své cestě, jakož i o svých zkušenostech
ve válkách tureckých a zážitcích na dvoře arciknížete Arnošta napsal výše zmíněný spis,
jehož české zpracování je dovedeno do r. 1607. Německé zpracování tohoto vlastního ži
votopisu, jež je značně odlišné od českého znění, zachycuje ještě události mladší až do
let 30. Z pozdějšího života Hysrlova víme, že zůstal věren svým zálibám vojenským
a sloužil císaři za vpádu Pasovských do Prahy i později za českého povstání. Dožil se
dlouhého věku. Podle zápisu v genealogické sbírce Dobřenského zemřel r. 1652 a je po
chován v Česticích u Volyně, kdežto Kolář v Otové nauč. slovníku uvádí rok úmrtí 1665.
Pravděpodobnější se zdá údaj Dobřenského. Text je vydáván v původním znění s pone
cháním jazykových, případně i nejasných pisařských zvlástnosti a cizomluvů ; jen zřejme
písařské chyby byly na málo místech opraveny; u dvou slov pak provedl vydavatel dů
sledně úpravu podle moderního pravopisu, aby usnadnil čtení: píše jsem, ač v rukopise
všude je psáno jen sem, a rozlišuje 4. pád osobního zájmena já od pádu 3., ač autor všu
de užívá tvaru mně. Tento zásah dovolil si proto, že výše zmíněný způsob psaní sem,
sme, místo jsem, jsme a mně i tam, kde čekáme mě, mne je dodržován v rukopise stále.
Vložil-li vydavatel pro lepší srozumitelnost jinam do textu předložku, je to vyznačeno
hranatými závorkami. Přepis je novočeský podle zásad obecně uznávaných, jen jména
jsou otištěna palaeograficky věrně. Též interpunkce, jez v původním textu bud není vů
bec, nebo je zcela libovolná, je provedena vydavatelem.
Leopold Peřich

Boj o p o h á d k u
Ten titulek jsem si nevymyslil, ten jsem převzal z knížky Jaroslava Freye, kterou
vydalo nakladatelství »Život a práce« v Praze. Na obálce té knížky je kresba Františka
Ketzka, představující dětskou hlavu s vypoulenýma očima, jejíž temeno svírá spár jaké
hosi krkavčího ptáka, na jehož hřbetě sedí zlobný vousatý skřítek s čapkou a dlouhou
hůlkou dosahuje až na hlavu dítěte. Ketzek znamenitě zachytil obsah Freyovy knížky.
Neboť Frey »methodou psychologickou« a »věcným i ideovým rozborem« pohádek dospěl
k tomu (rozbíral pohádky Erbenovy a Němcové), že je to četba lživá, která neukazuje
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dítěti »ideál člověka«, nýbrž vyvolává vlivy nežádoucí: učí dítě bát se, snižuje cenu prá
ce i rozumu, nevede »k vytvoření hlubšího světového názoru«, nepoučuje správně o po
hlavní výchove, naopak je často nechutná a frivolní; mnohé pohádky jsou kruté, odpor
né, vyvolávají představy »hnusného obsahu«, posilují víru v čerty, ba působí i otřesy
nervového systému, po stránce rozumové nedávají dítěti nic kladného, žádných skutečných
poznatků, oslavují hloupost, zkrátka jsou Četbou pro děti nevhodnou a škodlivou. I po
stránce slovesné jsou plny »nestravitelných přechodníků, často nesprávně užitých« (Něm
cová).
Knížka Freyova je venkoncem produkt ducha positivistického. K Erbenovi a Něm
cové mohl Frey přibrat klidné i autory další: Grimma, Andersena, Hauffa, Kubína atd.
Mohl vlastně přibrat i ostatní nepohádkovou literaturu, neboť na př. i bajky jsou lživé,
neboť předstírají dětem, že zvířata a květiny mluví, jsou kruté, vždyť v nich vlci roztrhávají nevinné beránky; nebo namátkou píseň »Osiřelo dítě«, zdaž i ona není krutá a pří
šerná, zdaž i ona nevytváří falešnou představu o maceše, jak to Frey vyčítá pohádkám?
(Str. 62 a 63.) Ano, zakažte tu píseň, a zakažte vše, co odporuje positivistické pravdě.
Zakažte Molièra, neboť on ve svých hrách napadá lékaře a vštěpuje nedůvěru k nim, ne
dávejte dětem ani dospělým bibli, vždyť tam vraždí bratr bratra, posiluje se víra v čerty,
nedávejte dívkám sentimentální romány, neboť při nich pláčí, nectěte historii, jsou v ní
kruté bitvy, zrady, vítězství šibalů nad dobráky, zkrátka, zrevidujte veškerou literaturu
a zavřete člověka pod skleněný zvon a dovolte jen positivistickým duchům, aby se starali
o jeho duši a srdce.
Opravdu, dítě prožívá pohádky. Jen si poslechněte, co o tom říká sám autor: »Četl
jsem jednou dětem v knihovně pohádku, kde se mluví o Šunce. Vtom vykřiklo jedno
osmileté děvče: „Já mám hlad!” a utíkalo se domů najíst. Podobné, když jsem jindy četl,
jak trpaslíci pili malinovou Šťávu, zvolal sedmiletý chlapec: „Já mám žízeň!” « Frey by
měl zjistit podobný neblahý vliv na dospělé při četbě Hamsunova »Hladu«. Autor sám
přiznává (str. 83), že přečetl »před více než třiceti lety« četné pohádky. Divím se, že mu
to neuškodilo, že se z něho nestal lenoch, Štítící se práce, krutý vrah nebo strašpytel
(o tom posledním nejsem tak přesvědčen: má strach - z pohádek).
Ale nechrne žertů. Autor je ostatně poslední z lidí, kteří mají nějaký smysl pro hu
mor. A obávám se, poslední z lidí, kteří rozumějí dítěti. Zavinil to ten výzkum pomocí
statistických tabulek a konservativní nepružný positivistický duch. Nikdy nepochopí, že si
dítě, nebude-li se mu vyprávět o strašidlech a skřítcích, o dracích a čertech, vytvoří tyto
obludy samo. Dítě si zprvu libuje v pocitech hrůzy a později, když je již nemá rádo, po
hlíží na ně shovívavé. Strach, jak již kdosi vtipně a pravdivě poznamenal, nevzniká z po
hádek; strach vzniká z duševního vesmíru. A je to věc rozumná, protože je skutečností.
Stejně zlo a ošklivost, které jsou ve světě a tedy již v dítěti. Pohádky dítě spíše učí tomu,
jak draky a strašidla potírat, jak se učit srdnatosti jako Honza nebo krejčík. Nebudou-li
lidé věřit v duchy, jako jsou čerti a andělé, začnou věřit v duchy podezřelé, jako ve spi
ritismu. Ztratí-li víru v pohádky, vytvoří si pověry třeba vědecké, nekončící pokrok.
Freyovi pro odmítnutí pohádek jakožto dětské četby stačí, že v nich nenalézá mravních
podnětů a že neobsahují reálných poznatků (str. 84). Vadí mu, že kromě věty »Byl
jeden král a byl už starý a nemel než jednoho syna« se víc o podobě krále a jeho syna
nedoví dáme. Odsuzuje Popelku, která sice pracuje a umaže se, ale jen potud, pokud se
nestane královnou. Nechápe naučení ze skromnosti a omezenosti (Popelka se musí vrátit
před půlnocí), chtěl by míti mnoho věcí, které jsou ponechány fantasii, vyloženy po lopatě.
Nechápe, že fantastický svět pohádek učí nás hluboké pravdě, že i tento náš svět je úžasný
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a fantastický, plný zázraků a kouzel. Nikdy nepochopí obraznost říše pohádek. Místo toho
»dívá se okřídlenému koni na zuby«.
Nechci přesvědčovat autora, kterého nic a nijak nepřesvědčí. Nechci zlehčovat drob
ty poznatků (ostatně dávno a dobře známých), které uvedl ve své knížce. Vím, že všechny
pohádky se pro děti nehodí, že jejich četbu je nutno odstupňovat. Autor našel v Erbeno
vi a Němcové »několik málo dobrých čísel«, která chce vydati zvlášť a snad je i upraviti.
Patrně analogicky podle devisy, kterou uvádí jinde (str. 87), že »pro děti bez nábožen
ského vyznání se legendy v zásadě nehodí«. Kdybych byl Andersenem, napsal bych po
hádku o knihovníkovi, kterého hloupý Honza donutil, aby snědl všechny knížky, které
napsal. Byla by to první nechutná pohádka.
Jan Rey

Divadelní leporello
Umělecký šéf Městských divadel pražských, Bohuš Stejskal, přihlásil se v těchto
dnech také literárně drobnou knížkou » Divadelní abeceda« (nákladem Jos. R. Vilímka
v Praze). Očekávali bychom, že tento pozdní plod divadelního praktika, jenž byl hercem
a je nyní režisérem a dokonce šéfem přední české scény, bude kvintesencí poznatků a zá
važných objevů z jeho téměř čtvrtstoleté činnosti u divadla. Místo toho se nám dostává
více méně zábavné causerie, aforismů a truismů, jež vysázeny per extensum vydaly by
stěží dvaatřicet stránek. Věru, trochu chudá žeň za tak dlouhou dobu! Drobné, často
stránkové kapitolky jsou tu bez ladu a skladu seřaděny pod záhlaví Čtyřiadvaceti písmen
abecedy, aby byl patrně odůvodněn titul knížky. Klíč k celé knížce poskytuje závěrečné
písmeno »z«. Zde kousek na okus: »Divadelní vlásenky dělá hercům divadelní vlásenkář; připravuje pro ně také umělé nosy a plastiku obličeje; herci se líčí sami; vlásenkář je pouze češe a pomáhá jim nalepit vousy, paruku nebo řasy. Kostymy Šijí divadelní
krejčí; civilní obleky si pořizuje herec mimo divadlo vlastním nákladem. Totéž platí
o obuvi. Při oblékání pomáhá hercům Šatnář, obyčejně vyučený krejčí. Také jim chodí
pro večeři, ačkoli to není dovoleno. Herec podléhá divadelnímu řádu; chodí přesně do
zkoušek, v přesnou hodinu do představení; za přestupky bývá pokutován.« Atd. Vedle
běžných pravd obsahuje »Abeceda« řadu levných a sporných definicí. Tak na př.: »Pro
vozuje-li se divadlo a hudba odborně neboli profesionálně, můžeme mluvit o umění.
Odvozeninami umění divadelního a hudebního jsou opera, umění filmové a rozhlas.«
Stručnost, jež chce být lapidární, vede mnohdy k nejasnostem, jako: »Herec vytváří na
jevišti cizí, dramatikovy prožitky, aniž je umělcem reprodukujícím.« Jindy chtěná vtipnost zavádí autora k nesprávnému a levnému výkladu: »N a počátku byl herec. Pro své
potěšení objevil v sobě napodobovací nadání, a nejprve před střípkem skla a pak před
tvářemi svých příbuzných a sousedů jal se parodovat dobré lidské vlastnosti. Později si
přibral obdobně nadané chlapíky a začali se tím živit...« To je výklad vzniku divadla
patrně podle devisy: Každý zabíjí, co má rád. Podobně vtipně je »objeven« výtvarník
a hudebník. Přirozeně v tomto aforistickém postupu a výkladu objevíme závěry, s nimiž
nelze souhlasit. Tak hned s tím, že »režisér, který, se stal uměleckým šéfem, neměl by
režírovat«. Samozřejmě, že knížka Stejskalova obsahuje také Četné pravdy, jako tu o zby
tečnosti a neprospěšnosti nápovědy nebo o dramaturgii. Byly však všechny již řečeny
dříve a jinde. Tak hned o té dramaturgii jsme se to dočetli nedávno v Brousilových
»Listech ochotníkům«.
Zůstává otázka, pro koho byla knížka napsána. Pak ale mohla a měla vyjít jako sličné
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skládací leporello s obrázky. A proč byla napsána? Inu, sluší se, aby umělecký šéf napsal
také nějakou knížku. Tato je z jeho funkce první. Snad ji to omlouvá. Prosíme však o dru
hou. Vážnější, a důkladnější. Nebo uvěříme, že někteří Šéfové by neměli psát knížky.

JR

T r o c h u je d u aneb P o e t i k a v k os t c e
Básníku, dlouho nehleď do zrcadla
na lunu. Či myslíš, že ti vzkáže
první slovo tajemného zaříkadla?
Při sám život, to tě přijde dráže!
Srdcem život zrývej - svoje pole.
Nebuď nedočkavý : Až ti nůž
žíly otevře, obnaží kosti holé,
dej se v let. A krvácej a kruž !
Růže, na níž nesvítí ta šťáva:
pro kterou jsi nevystoupil na ledový sráz
- uvadne. Pravda - a taky se stává,
že ji v květu spálí jarní mráz.
Perla, pro kterou by ses, ty nahý,
stokrát ke dnu nepotopil
a vylovil po prvé - můj drahý
- v první krčmě jistě bys ji propil.
Budeš-li však čekat na zjevení
tajemství a nevystihlé krásy
u zrcadla s lunou - jinác není:
stoje tam, ty zešedivíš asi.

Antonín Pavlín

Dokončení článků Králíkova a Rynešova přinese prístí číslo. Rovněž odpověď p. Ja 
roslava Albrechta p. B. Hostinskému jsme pro nedostatek místa odložili do příštího čísla.

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

K. H. Waggerl

MATKY
Osud venkovské matky naplňuje se v tomto románě na nezkušené a ustrašené ženě
hauzírově Marii stejně jako na lehkomyslné hříšnici Barboře. Slovem jadrným jako řeč
sedláků vypráví Waggerl svůj příběh z alpské vesnice. Je to příběh milostného zmatku
a bloudění, vykupovaného mateřským údělem, plným odříkání a obětavosti. Není to
idyla ani tragedie, třebaže tu nechybí otřásavé zásahy trestající spravedlnosti. Nad celým
vyprávěním se vznáší duch vyššího básnického vědění, které dovede i drásavé životní
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.

STRAN

204,

BROŽ.

38

K,

VÁZ.

52

K

Richard Billinger

DŮM U ANDĚLA STRÁŽCE
V českém překladu vychází mistrovské dílko, které mohl napsat jen velký básník, jakým
je Billinger. Tento román z vesnického prostředí, líčící prázdninový pobyt starostlivé
a hovorné matky Filomeny s jejími sedmi dětmi, z nichž zejména chlapci jsou postrachem
celé vsi, na milovaném venkově, zaujme obsahově od první stránky svým bezprostřed
ním přiblížením lidských povah a především prostým, ale hlubokým pochopením dětské
duše, jak se to jeví zejména v sympatickém vykreslení polodětské, čisté lásky městského
děvčete k venkovsky prostě založenému Lojzkovi, kterého zbožná teta chce mermomocí
udělati knězem, přes dobromyslné domluvy pana faráře, který dobře vidí zcela světské
založení Lojzíkovo a jeho uvědomělou nechuť k vyššímu vzdělávání. I když je Billingerův
román vlastně idyla, dějová osnova je tu bohatá a některé kapitoly patří k nejkouzelněj
ším stránkám světového románu vůbec. Dílko korunuje dokonalý styl, plný prosté
básnivosti a něhy.
PŘELOŽIL

JAROSLAV

ČERVINKA.

STRAN

2 I 6,

BROŽ.

42

K,

VÁZ.

56

K
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U všech knihkupců

TŘI NOVINKY

Z P O D Z IM N ÍH O P R O G R A M U

VYŠEHRADU

V yprávění o rodu dědičných svobodných m yslivců Frejků z O utěchovic a o světě kolem nich

Jiří Frejka

Outěchovice
Celé toto vyprávění o skutečném životě, skutečných lidech a událostech je prodchnuto
něčím jemným a silným zároveň, něčím, co živelně zvroucňuje prostá fakta, věci obyčejné
a snadno zapomínané. Vše je tu protepleno jasem vroucnosti, zašlé časy navráceny ve vší
svěžesti, obraz starého světa namalován malířem živě vidoucím to, co zaniklo v čase,
ale trvá v srdci. Pravda věcí a lidí je tu prociťována jako poesie, nejcennější poesie života
samého. Řada kreseb a barevné obrázky Jiřího Trnky. Str. 248, brož. 68 K, váz. 82 K.

Václav Renč

Marnotratný syn
Lidová hra o hříších, bloudění a uzdravení srdce, jejímž básnickým námětem je Kristovo
podobenství o marnotratném synu, s bohatým využitím staročeského „Mastičkáře”
a středověkých obyčejů masopustních a svatebních. Ústřední smysl své hry položil tu
mladý básník do bloudění Marnotratného, dává mu okoušet lásky i zklamání, opojení
i vystřízlivění, zoufalství i naděje, v postavách, které Marnotratný potkává na své rušné
pouti, objevují se jeho vlastní představy, žádosti, svody jeho neukojené mysli, a též její
zoufalství a hořkost. A tak celá hra je vlastně monologem člověka na jeho bludné pouti
k domovu duše. S ilustracemi Jiřího Trnky. Stran 176, brož. 51 K, váz. 65 K.
Paměti rolníka a mlynáře

Františka Dědiny

Když si náš tatínek maminku bral...
Ve Františku Dědinovi jako by se byl znovu po letech projevil lidový písmácký duch,
z něhož vzešly známé obrozenecké paměti Vavákovy. Je to věrný a barvitý obraz sel
ského, typicky českého života v minulém století, líčící s hřejivou a srdečnou bezprostřed
ností životní osudy rodu Dědinu na Mladoboleslavsku. Mají tak Dědinovy Paměti nejen
všechen svěží půvab životní pravdivosti, ale i neobyčejnou cenu jako dokument jazyko
vědný, národopisný a historický (Josef Pekař). Uspořádal univ. prof. Václav Dědina.
Ilustroval akad. malíř Jan Dědina. Stran 248, brož. 58 K, váz. 72 K.
U všech knihkupců
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