r e v u e pr o k u l t u r u a ž i v o t
Antonín Pavlín: Stará jizba
František Lesař: Návrat
Karel Antonín Šváb: N oc sloupů - N a ohni almužny
Emilie Kaslová: V jizbě snů - Svítání
Vilém Peřina: O tragedii
Václav Renč: Poznámky k problematice filmu
Václav Ryneš: Legenda o zázračné bilokaci
sv. Vojtěcha (II)
VARIA

Karel Metyš: Gerhart Hauptmann
Karel Kyas: Autor hanácké opery
Karel Otýpka: Krádež ostatků
K N IH Y A U M Ě N Í
Jan Vladislav: Poesie Zdeňka Vavříka - Humanistická poesie
Leopold Peřich: Literární komedie
František Listopad: Reportáž o studentech
Karel Metyš: Dvě skladby o mystickém povolání - Vendelín
Karel O týpka: Barokní poutě
Jiří Šotola: Divadlo hercovo a divadlo režisérovo
Stanislav Talaváňa: Pražské výstavy

POZNÁMKY
Jaroslav Albrecht: Hostinský a Dvořákova Rusalka

9. č í s l o VIII. r o č n í k u , P r a h a 1942

ŘÁD, revue pro kul t ur u a ži vot
Řídí František Lazecký s redakčním kruhem. * Veškerou redakční poštu, jakož
i recensní výtisky posílejte na adresu František Lazecký, Praha XII, Slezská ul. 7 . *
Administrace: Praha II, Václavská 1 2 , kam řiďte objednávky, změny adresy nebo
reklamace. * Vydává nakladatelství Vyšehrad, Praha II, Václavská 1 2 . * Tisknou
Č. A. T. Českomoravské akciové tiskařské a vydavatelské podniky v Praze II, Václav
ská 1 2 . * Majitel Rudolf Voříšek * Odpovědný redaktor Václav Renč. * Inserci
zadává a za ni odpovídá IPRA , ins. kane., Praha II, N a Příkope 8. * Vychází
měsíčně (mimo prázdniny), celkem 10 čísel ročně. * Jednotlivý výtisk K 7 *—. *
Předplatné na celý ročník K 56’— . * Číslo šek. účtu 35.500 Vyšehrad, nakladatel
ství, Praha II, Václavská 1 2 . * Dohlédací pošt. úřad Praha 25 . * Vyšlo 2 3 . XI. 1942 .

O B S A H O S M É H O Č Í S L A : František Lazecký: Trýzeň slova - Děti - Zdenek Šmíd: Překlad Zpěvu o C
dovi - Jiří Šotola: Vzdorná - Requiem - Ivan Andrenik: Kdo tyto plameny... - Jindřich Hysrle z Chodů: Cesta,
po Horní Říši - Oldřich Králík: Březinovy Ruce IV. - Václav Ryneš: Legenda o zázračné bilokaci sv. VojtěchaBřetislav Štorm: Pod růžicí zlatokorunskou - V a r i a : Zdenek Rotrekl: O věcech básníka - František Křelina
Od pamětí ke skládání básnickému - K n i h y a u m ě n í: Jan Knob: Návrat k dobré lidové četbě - František Listopad
Ošklivá tvář dětství - Jiří Šotola: Tři pražské mladé divadelní kolektivy - Stanislav Talaváňa: Malířské výstavyP o z n á m k y : Z. Š.: K překladu Básně o Cidovi - Leopold Peřich: K článku Cesta po Horní Říši - Jan
o pohádku - Divadelní leporello - Antonín Pavlín: Trochu jedu aneb Poetika v kostce

V R C H O L N É S L O V E S N É DÍLO ROKU
Karel Schulz

KÁMEN A BOLEST
Velkolepý historický román ze společensky i umělecky zjitřené
epochy italské renesance, z údobí tolika světel a tolika stínů,
osudové drama tragického, bolestně krásného životního údělu
největšího renesančního sochaře

MICHELANGELA BUONARROTI
Lze říci plným právem, že Schulzův román Kámen a bolest
znamená největší událost v české literatuře od dob Durychova Bloudění.
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Antonín Pavlín
STARÁ J I Z B A
I

Když večer přicházel, šatkami ohňů svítě
a mhou šedivěl sad, šlapaly nohy bosé
v trávu polehlou, tam trávníkem a v rose
šel domů, domů, spát, já, utoulané dítě.
Snář krajin otevřen. Na lehkonohé brůně
zpátky jsem odjížděl za šera popaměti
pěšinou ze zahrad a dál, kam neviděti,
v zaslíbenou zem, kde Melusina stůně.
Tak oděn dálkami zjeví se ti čas jednou,
tvář uplynulých let a celá minulost
v hodině přítomné, a ta jak živý most
vzpíná se k domovu, kam oči nedohlédnou.
V rám oken opřena, za sklem zas tvář se bělá,
snář krajin otevřen a siré oči teskné
čtou divná znamení z vod, všeho, co se leskne
tmou, jíž pole, sad a střecha ošeřela.
II

A voda, voda spí. Z hlubiny ryba vrátí
jak drahý penízek, jak první minci z věna
vzpomínku na chvíli, kdy v okna odestřená
zástupem brali se k nám na besedu Svatí.
Jen vzhlédnu po hvězdách, jež valem procítají,
jen vyhledám tu svou a přivru málo víčka,
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sedmerá šlehne zář tam na prasklině sklíčka
a já to vidím zas, jak o růženci v máji
děd klečí, matka má, já s bábou u lavice,
jak dlíme v modlitbách a s námi, jizbo, ty,
v tmách probuzená z dum a z klínu dřímoty,
tvůj plamen větrný blažené blýskavice
nám šumí z krbu v týl, zdí, kameny se klová
tvé slovo věrnosti a za ním jako vody
bublají modlitby, semknuté ve průvody
a míří spolu v zem, kde vlast je andělova.
III

Má drahá vzpomínko, ty člune můj až k času,
kdy touhy vzlyknutím a z hlasu matčina
mi zadýchala v tvář mých písní otčina
- a vynechala jen půl slova ve Zdrávasu vzpomínko úchvatná, ruku mi k líci zvedni!
Ať měl jsem z domova tebe jen a ne skvosty,
tys byla jako chléb, z kterého do sytosti
krájel si prosťáček, když bloumal o poledni.
Ty jsi mne vracela přes hory, přes léta
do okna s hvězdami, kde v šeru tvář se zdvihla,
sladká tvář, matčina, jíž krásu nevystihla
by slova, kameny a žádná paleta.
Jas tváře viděl jsem, ve slávu nachýlené,
tak málo pozemský, nevejde na prsten,
a co v něm jímalo v horoucí něhy sten,
snad jenom luna vlít mohla by do kamene.

František Lesař
NÁVRAT
Gymnasijní profesor Karel Vlach nechal dlouho ležet dopis na stole,
než jej otevřel. Už se nebál ničeho, na všechno byl připraven: toto je dopis
od syna a má v něm být odpověď na jeho poslední domluvu...
Jak mu syn odpovídá?
Vlach nebyl a nemohl být spokojen. V celém listě nenalezl vlastně od
povědi, nic se nedověděl. Byly doby, kdy vědomě utvářel svůj poměr k sy
novi. A když mu zemřela žena, umínil si z úcty k ní, že se neožení, a uza
víral se světu. Myslil víc na syna a srůstal s ním. Bylo to jediné, co mu zů
stalo, když myslil, že ztratil všechno.
Jedno tehdy ztratil a našel druhé. Bolestná a veliká ztráta byla mír
něna novým nálezem; leč sotvaže se ho pevně chopil, sotvaže se jej naučil
poznávat a cenit, syn se začal domovu vyhýbat.
Profesor Vlach ho vzal jednou za ruku: »Kam chodíš? Co tě kde těší,
že se chodíš domů jen najíst a vyspat ?«
Syn mlčel. Vlach by skoro mohl říci, že se zachvěl. Proč? Vždyť se
dosud nemá Čeho bát, vždyť mu ještě nic neudělal! Ale porozuměl tomu:
je mu odporné každé zvídání! Myslí, že je mu ubližováno, ale neustal
v otázkách: »Nelíbí se ti doma? Je ti tady smutno? Jaké máš přátele?
Nikdy jsi mi ani nepověděl, s kým se stýkáš! Nevím dosud, co tě těší,
v čem si libuješ... Podívej: žiji jen pro tebe. Nemám už nic - jen tebe!
A proto si přeji, abychom spolu víc a těsněji žili, můj hochu!« A po chvíli,
když nasel jiný tón, Vlach uvěřil, že promluví působivěji, teď že jistě
otevře hochovo srdce: »Ne, neupírám ti nic, co je pro mladé lidi,« řekl
tiše. »Jdi se pobavit, potěšit! Nemůžeš žít, jako žiji já, a nepřeji si, abys
tak chtěl žít už teď, jen to učení měj na mysli, a trochu těch povinností.
I na mne bys mohl někdy vzpomenout...«
Tenkrát se Vlach usmíval. Byl spokojen, že umí vlídně promluvit,
když je toho potřebí.
»Jsme jen sami,« stiskl synovi ruku jako na důkaz, že mluví-li, myslí
jen na dobré, ale hned mu ruku pustil: poznal, že hoch nesnáší jeho blíz
kost a žádná vlídná slova že nepomohou.
»Ani mi nic nepovíš ?«
»Spěchám, tati!«
»Jdi si tedy!« řekl profesor Vlach a klesl do křesla.
Osaměl.
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Ticho se v pokoji usadilo na všem jako starý poprašek; i na Vlachově
čele, když se marně snažil o nerušenou četbu v tlusté knize. Věděl, že mu
syn něco tají. Ostatně pozoruje už dávno, že se mu nesmí o ledačem ani
zmínit. Ani o učení ne! Ani o jeho nepatrných povinnostech k domovu,
k němu... A tak by byl rád, kdyby se hoch sebral, aby nelajdačil! Aby při
jal, co mu otec dává.
A tak se brzy stalo, že syn domů večer nepřisel.
Otec čekal dlouho; seděl do rána nad knihou a dával pozor na každé
hnutí v domě. Syna se dočkal až druhého dne. Přišel a suše oznámil, že si
přichází pro některé své věci - že zase odejde...
Profesor Vlach nedal znát své překvapení a nezdržoval. Přemáhal se
však, aby nevybuchl vzlykem. Obrátil se k oknu...
»A to se chceš živit sám ?« zeptal se.
»Ano,« řekl hoch tak podivně pevně. Trochu prohledal nábytek, do
kufříku naházel něco prádla a oděvů, proběhl se pokoji a řekl: »S Bohem!«
Gymnasijní profesor Karel Vlach osaměl...
To se musel dovědět oklikou a po delším zvídání, že si ten jeho ne
zdárný synáček našel místo nějakého písaře v obchodním dome. Tady
v městě! Ne, na tom nemá být dost, že vážený profesor klasického gymna
sia má takového klacka, který zběhl z kvinty!
Umoudří se snad? Vlach věřil - nevěřil. A přece Čekal na mládencův
kajícný návrat...
Stýkal se už jen s mládeží, a jen proto, že musel. A pak jen se služkou,
přál-li si něco koupit, jinak ne. Služebná dělala v jeho bytě pořádek tak,
jak jej dělávala jinde. Vařila právě tak, jako vařívala jiným a co ji napadlo.
Nejčastěji však, co bylo nejpohodlnější. Vlach jí už ani nerozkazoval. Na
všechno jen čekal.
Kolikrát v životě vůbec rozkazoval? Ve škole. Doma však, až když
syn o nic nedbal. Tohle poroučení jako by byl nástroj proti rozkazovateli:
vždycky si všecky odcizil, všecky otupil a přivedl jen k nenávisti. Nejdříve
to bylo s učením. Protože by měl rád syna vzdělance, hleděl, aby se dobře
učil. Pomáhával mu, radil a dohlížel. Ale vzal snad krátký řetěz na chlapce,
který tolik miluje volnost. Trochu povolil, protože se bál jeho vzdoru.
Šel na to laskavěji, a hle: hoch nejen že nezměkl, ale dovoloval si vše
chno, čeho se neodvážil dřív. Profesor opět přiložil pěst, avšak hoch tím
víc utíkal z domova... A nepomáhaly žádné prosby, žádná slibování...
Profesor Vlach nebude mít nikdy syna pevně usazeného a hmotně zajiště
ného vzdělance, protože začíná dráhu jako pisálek v nějakém obchodním
kumbále! Otce poslouchat nechtěl, a teď se podrobí všem...
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Vlach sedl za stůl, sklonil se znovu nad synův list, v němž neshledával
věcného obsahu, a napsal mu nové psaní:
Můj milý neposlušný,
jak dlouho jsi mi dal čekat na svou podivnou odpověď! Ale kdyby
jen podivnou! To, co mi píšeš, není nic, leda jen hloupost. Doma jsi býval
vždycky hrdý a prudký. Nikdy jsem nevěděl, kdy vybuchneš, ale nyní jen
blábolíš; snad proto, abys měl pokoj od svého otce, který z tebe chtěl něco
mít... Budiž! Ale myslíš, že jen já jsem z tebe chtěl mít slušného člověka?
Měl jsi matku, a ta by s tebou také nebyla spokojena. A jaká to byla
matka! Žel Bohu, že nás opustila dřív, než jsi ji mohl pochopit! Proto
nesu i ten smutek sám... Tak drtivě sám, že někdy nevím, jak a čím mírnit
tu bolest. Měl jsem naději, že mám syna, jedinou bytost na světě pro sebe,
krev nikoli jen svou, ale i mé nejdražší, tvé matky. Všechna má úsilí o sblí
žení s tebou jsi považoval za útlak, jako bych ti byl vštěpováním kázně
bral život! Nerozumíš mi, nerozumíš ani sám sobě. Měl bys však dávno
vědět, že otcové nikdy nežádají nic pro sebe, rozkazují-li synům.
Žádal jsem tě o návrat. Byl bych rád věděl, co chceš získat svým
odchodem. Mám však před sebou tvůj mnohomluvný a nedbalý list,
opravdový vzor nelásky a neúcty syna k otci.
Ad summam rerum nostrarum pertinere arbitror, ut cogiteris magis
quid agendum nobis, quam quid loquendum sit. Facile erit explicatis consiliis, accomodare rebus verba.
Toto jsou slova pretoria Annia, po němž mi celkem nic není, jehož si
nemám proč vážit, ale promluvil tak, jako by byl znal už tebe. A protože
vím, žes neměl a nemáš ani úsilí, ani chuti, která v mládí znepokojovala
mne, povím ti v tvé rodné řeči, co tento Annius už v dávných a dávných
dobách řekl: že jsi mluvka a že každý mluvka dbá víc o to, co napovídat,
než dělat. Že až budeš vědět jasně a pevně, jak vejít do života slušně, aby
z tebe mohl mít radost i otec, pak že nebude potřebí tolika slov, abys
oklamal toho, kdo o tebe dbá, kdo pro tvou lehkomyslnost nespává a odvrací se s bolestí od světa.
Nezříkám se tě dosud, protože moje trpělivost je náležitě cvičena,
a ještě věřím. Až mi budeš psát, nemáš-li úmysl vrátit se domů ke studiu,
piš aspoň tak, abych směl uvěřit, že v tobě zůstalo aspoň něco z mé vý
chovy!
Bud zdráv a nezapomínej, že jsem ti přál víc, než sám si přeješ! Dosud
nezavrhuji ani tvá počínání, která se mi, jak víš, nelíbí. Život není v útěku
od povinností! Je v hledání, v překonávání, v učení, a také v poslušnosti.
Myslíš, že už umíš tolik, abys mohl sloužit ? Mihi alia mens est! Budeš uži
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tečnější, budeš-li umět víc! Ale abys nemyslil, že tě svazuji, že Činím ná
silí: vždycky tě přivítám a obejmu!
Měj pozdrav svého otce.
Potom čekal, kdy syn odpoví. Ozve se ? Snad jsem svou nespokojenost
neměl tak naplno vyslovovat? Snad jsem měl mluvit vždycky trochu jinak,
než jak jsem mluvíval? Ale což jsem ho také neprosil? Ne já, ale on se
zatvrdil...
Čekal. Ukládal své sny o synově návratu, jako by v nich byl kapitál,
kterého bude jednou velmi potřebí. Bylo jen málo dnů, kdy se vzdával těch
nadějí. Vsak jednoho dne přece došla odpověď:
Tatínku,
musel jsem dlouho myslit, co napíši, abych nebyl mnohomluvný. Máš
snad pravdu, že se musím teprve učit i této kázni. Nemám Tvá přání ani
Tvých radostí. Vídávám Tě dosud nad Tvým Pliniem a Tacitem... a jak
jsem se často podivoval Tvým vysedáváním u stolu! Jak sám mohu být
střídmý ve výrazech, když tak vysedávat nad knihami neumím? Ty máš
své mistry, kteří Tě mnohému naučili, já je nemám. Mne nevábili, nikdy
jsem po nich netoužil, nic jsem v nich neviděl - - ale proč mi to máš tak
za zlé ?
Píšeš také o matce. Má mě snad porazit jediná vzpomínka na ni ? Vždyť
vím, co jsem jejím odchodem ztratil! Děkuji Ti za to, že jsi připraven
přijmout mě kdykoliv, ale - nepřijdu. Mluvil jsi zase o útěku od povin
ností, jenže já o nijakém útěku nevím. Nevím! Vykonávám své povinnosti
a prosím, aby ses na mne zeptal v podniku, nevěříš-li! Nejsem se svým za
městnáním právě náramně spokojen, ale přece je to příjemnější práce než
usilovat o pochopení Tvých klasiků. Prosím, abys mi nezazlival, ze píši
dnes tak, a zase mnohomluvně! Spočítal jsem svá léta a dobře jsem se na
Tebe rozpomněl, ještě než jsem sedl k papíru, abys směl věřit, že jsem se
dosud nezvrhl a že jsem si z Tvých výchovných hodin ještě něco zapa
matoval.

Netrap se pro svého syna Jaroslava.

Nepřijdu! To bylo v celém dopise nejtěžší. Nač jsem se tedy těšil?
Proč jsem věřil? Ó hory doufání a zoufání! Nechutný a podlomený dral
se kupředu pomalými dny prací, studiem a vzpomínkami. Nic jiného zatím
neuměl. Nic jiného v těchto zlých dnech ani nechtěl.
Nejvíc vzpomínal.
Třeba žena v prvních dobách kloučkova věku. Věděla zcela jistě, že
jim tím stvořeníčkem byl dán smysl života. I on uvěřil tomu, co tak něžné
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tvrdívala a nač se smávala celýma očima, a houpával synka na kolenou,
nosil ho na loktech v peřince a zpívával mu písně svých studentských dob,
proplétával je neuměle a jen ve zlomcích ariemi ze Smetany a Dvořáka;
hned pak do toho vsunul prostou lidovou píseň, protože také vzpomínával
na svou matku.
Ach, takhle mě také nosívala a takhle mi zpívávala... a co jsem jí za
to dal? Teď zase já nosím svého synáčka, a co on mi jednou dá? Zpívám
mu, kolébám ho a raduji se z jeho jsoucnosti. Myslívám, odkud asi přisel
na tento svět... Pěstičky má zaťaty a pod bradičkou, jako by byl dosud
v matčině lůnu... Políbil ty ručky a v té chvíli by byl rád věděl, co budou
jednou dělat... Ach, to bylo tenkrát... Dnes ví, že ty ruce nikdy víc vyš
šího dělat nebudou... Ale tehdy držel to děťátko na loktech a dívával
se na ně - jak dokonale je v jeho rukou... Kdybych je tak upustil! Jak
je v mých rukou! Jak je v mé moci! Bylo mu líto nemluvnatka; opatrně
je stiskl a políbil do vlásků. Kdybych je matce odňal, dřív by nepro
testovalo, a nic by také o tom ani nevědělo, než až by mělo hlad. Tak je
v mých rukou, že to až překvapuje a bolí. Snad to právě tak zvyšuje mou
radost z toho malého života... Bezbranný a dosud nevědomý, prostý červíček v tátových dlaních. A já sám... ? Vím už dávno nebo teprve nedávno,
že nejsem nic víc než každý ten drobounký človíček v peřince ? Dětí v ru
kou rodičů, rodiče v dlaních Božích... My všichni, my všichni tak stejně,
a nikdo jinak! Má vůle není nic a tvoje vůle, můj drobečku, bude také po
letech ničím. Nebyla to vůle tvoje, přijít na svět, a přece jsi přišel! Nebyla
moje vůle, abych sám vstoupil do prachu této země... Kdybych byl ženě
řekl: Pojď a přejme si synáčka!, byl bys jen z našeho rozhodnutí? Ach ne,
člověk netvoří a nikdy nic netvořil... Ani pták nesnáší svá vejce ze své vůle
a ze svých rozhodování.
Pojď, můj synáčku, pochovám tě a políbím!
Kde jsou ty dni plného štěstí, dokonalé víry v osobní blaho, a naděje,
že jednou, až synek vyroste... Ach, Relo, ženo moje, byl by ten hoch způ
sobnější a vytrvalejší na dráze, již jsem mu určil, kdybys dosud byla? Uz
jsem ho i prosil, ale marně... a tak jsem tady sám - hrozněji a neskonale
bolestněji, než kdybych ho byl dřív nemel. Tys mě opustila, s tím jsem se
po dlouhých bojích smířil; byla to vůle Nejvyššího, ale proč mě i ten hoch
opustil ? Myslil jsem, že bude nejspokojenější, naučím-li ho lnout k vyššímu
poznávání, ale prchá přede mnou, místo aby si mých přání cenil... Má dost
těch mých klasiků! Vidí mě prý dosud nad Pliniem, Horácem... Ale ti mně
tak neučarovali! Jen ten hoch si to myslí - kdybych mu řekl, oč jsem chtěl
víc usilovat v jeho prospěch... bojím se, že by se ode mne odvrátil... Chtěl
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jsem jednou začít; zcela pozvolna, zlehka, aby se tak nepoděsil. Ne Plinius, ne Horatíus, ne Vergilius ani Tacitus! Ach, má drahá: ani teď ti
nemohu svěřit, co mi je milejší, bližší a potřebnější, protože jsem o tom
s tebou nikdy nehovořil... Nevím ani, znal-li jsem už tehdy tu moc, věřil-li
jsem už tehdy v tu slávu, která se země sotva dotýká! Neposedlo mě to
všechno až někdy po tvé smrti, má drahá? Nevím. Je to mozne. Dálku
let jsem měřil jen tvýma zavřenýma očima, zkříženýma rukama a tichem,
které po tobě zůstalo. Nevím, co všechno jsem dělal, nač na všechno jsem
myslil, Relo, má drahá! Ale rodiny nemívají tolik odvahy a upřímnosti
promlouvat o věcech, které nejsou z tohoto světa, a přece jsou pro nás. Už
i děti se vysmívají všemu, co není dost konkrétní. Nemívají dobrých pří
kladů ve svých rodičích; myslí, že jen rodiče jsou jejich nejvyšší autoritou.
Ach, v čem všem se mýlíme!
Gymnasijní profesor Karel Vlach rozsvítil pod Myslbekovým bronzo
vým krucifixem knůtek v oleji, zavřel okna a stáhl záclony. Pak klekl pod
Ukřižovaným a hlavu vložil na dlouhou dobu do dlaní.
Můj milý,
neptal jsem se dosud nikoho, jak se chováš a jak plníš své povinnosti.
Nepřijdeš, a to je snad všechno. Byla to vlastně celá odpověď. Cekal jsem
ji - nečekal... co na tom, jak to se mnou bylo? Mohu jen říci, že se mýlíš
jak v sobě, tak ve mně, a činí mi bolest, sám že se nemýlím.
Usnadňuji ti budoucnost a netrvám na přáních, která jsem kdy projevil.
Budu trpělivě vyčkávat, spatřím-li jednou, v čem budeš hledat trvalé a uži
tečné, dobré a sobě i jiným prospěšné.
Věříval jsem, že si budeš přát něco víc, než je to, čeho ses chytil. Chtít
víc není sobectví, nechceme-li sebe povýšit, ale jen vytrvale toužit po službě
něčemu vyššímu. Vsak vím, že co mně je cizí, je tobě blízké. Co ve mne
probouzí odpor, že tobě chutná. A tak bych se mohl ptát, a já se ptávám
denně: jak je možné, žes můj syn?
Už o tobě neříkám: Vicimus, en meus est... Opustila mě žena, a proto
nemohu mít ani syna. Nic ti již nenabízím, ničeho si snad už ani nepřeji.
PÍŠi ti ne proto, abych dále zasahoval do tvých věcí, ale jen proto, abych
se směl ujistit, že jsem nebyl vždycky tak sám jako nyní.
Myslíš-li, že toto všechno, co se mezi námi děje, není konečné, a že bu
deme moci oba usilovat o nápravu a že mi nebude potřebí udržovat se
v tuhé kázni sebezapírání a odříkání do mých posledních dnů, pak rád
podstupuji tyto těžké zkoušky, přispějí-li k našemu sblížení.
Bud zdráv a mysli na svého otce.
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Než se dočkal synova psaní, sešel se s ním před domem. Zastavil se:
jde snad k němu? Ale syn smekl klobouk, plaše pozdravil a běžel - do
domu! Zavolal za ním, vběhl do chodby, avšak hoch už nikde... Domů
nesel - byl by ho otec musel vidět stoupat do schodů!
Vlach odemkl dveře svého bytu a vstoupil; jako by se byl chtěl pře
svědčit, zda ho opravdu syn nepředstihl. Ale byla tam jen služka, která se
podivila, pokrčila rameny a pátrala, není-li Vlach nemocen.
Milý otče,
jsem Ti dlužen odpověď na Tvůj poslední list. Odpusť mi, že se Ti
svěřuji se svým dojmem, že nemám nač odpovídat! V Tvém psaní byl jen
nářek, skoro zoufalství. Seděl jsem nad tím psaním dlouho, předlouho,
a bylo mi líto - sebe i Tebe... Sebe proto, že si nemohu pomoci; nemohu
v sobě překonat nechuť ke školním knihám a je mi nejhůř, pomyslím-li na
latinská slovíčka a deklinaci. Ale kdyby bylo jen to! Ještě těžší a horši je,
vím-li, že se mám něčemu učit s celým vypětím sil jen pro nějakou staro
bylost! Pro zvučné jméno starověkého literáta! Pro tolik všedních, jen
vkusně vypravovaných událostí nebo výmyslů!
MáŠ ostatně pravdu a není mi to milé: každý cítíme jinak, každý si vá
žíme něčeho jiného... a proto se soužíš a nazýváš mě nehodným synem...
Ale píši dnes hlavně proto, abych se Ti omluvil za ten útěk před do
mem Tvého bytu. Jen prosím, abys na to nemyslil! Mel jsem v tom domě
co dělat a chtěl jsem se vyhnout Tvým otázkám. Také snad i Tvým očím,
protože vím, že si zasluhuješ syna s jinou duší, syna bližší příbuznosti.
Prosím, abys mi odpustil, a říkám zcela upřímně: je mi líto, že jsem
Tě odsoudil k samotě! Jen, prosím, nenazývej mé chování sobectvím! Dá
vám přednost sobě jen proto, abych žil po svém: radostněji. A buď tomu
rád! Jsi tak jistě ve výhodě, protože na Tebe nebudu naříkat, až nebudeš.
Pro tento pohled na tuto věc mi odpusť ledacos! Mýlím-li se a jednám-li
proti sobě, pak... pak na Tebe budu vzpomínat s tím větším steskem a se
zkušeností, že jsem měl nejlepšího otce na světě.
Věřím, že ani tato slova nebudeš zazlívat
Jaroslavovi.
A stalo se pak nedlouho potom, že znovu zahlédl syna před domem.
Rozevřel okno, vyklonil se ven a zaváhal: mám zavolat? Než se rozhodl,
že zavolá, byl hoch daleko.
Bůh ví, jaké to tady má povinnosti! Nebo snad... Myslil, že je to už
jeho Čas - - nač na všechno v devatenácti letech sám myslil! Kolik lásek
měl, než poznal Relu!
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Nemýlil se. Byl připraven, že mu napíše, jak mnoho má ještě času na
tyto věci... Čeká ho tolik povinností a zkušeností - ale bylo by to zase tak
katedrovitě mentorské, že od toho raději upustil.
Avšak hned druhý večer ho spatřil na protějším chodníku. Schoval se
za záclonu. Netrvalo dlouho a nebyl sám. Přišla dívka a dvojice zmizela
za rohem.
Brzy zjistil, kdo je ona dívka: ale co na tom konečně záleží, která je
to dívka! Ten hoch jich bude mít ještě dost, začíná-li takhle brzy, a třeba
za týden může mít dívku zase jinou; byla z domu, v němž profesor bydlel.
Po tomto ověření napsal synovi nový list:
Milý synu,
tímto oslovením Ti dávám vlastně dar, protože nesmím zapírat, že to
tak čistě a opravdově necítím. Kdo činí méně, než by činit mohl a měl,
a kdo je stálým podmětem neklidu a zloby, ten nemůže být tak milý...
Můj syn má dívku! Nemyslíš, že s tím trochu spěcháš ? Chceš být samo
statný, chceš mít naprostou volnost. Měj si volnost! Dávám ti ji, abys na
mne nikdy nehuboval! Měj si i dívku, myslíš-li, že tě naplní něčím dobrým!
Něčím vznešenějším, co bys bez ní nebyl s to najít. Měj si, co chceš, a řiď
se jen tím, co sám uznáš za dobré a sobě prospěšné. Jen o jedno tě žádám.
Ne, jinak: já prosím! Nechoď sem do domu ani do té ulice, nechceš-li při
jít také ke mně! Nechoď již k tomu domu, ani do té ulice! Svou nedobro
volnou samotu lehčeji unesu, skryješ-li aspoň svou blízkost...
Nic ve zlém ani pro zlé. Bůh chraň!
Tvůj otec.
Syn se ani neozval.
A vídával ho skoro denně před domem na chodníku; nevynechal ani
v deštivých dnech! Nezdárný kluk! Mluv jak mluv a pros, neplatí nic!
Vyšlapuje si tu, a ještě hrději než dřív! Tak, abych ho musel vidět!
Ach ano, vždyť za to mohu sám - proč hlídávám ulici v této době!
Jednou se se synovou dívkou setkal na chodníku. Smekl před ní a za
stavil se: »Co dělá mladý pan Vlach, slečno ?«
Utekla, protože se ho bála, ale profesor Vlach si příležitost našel.
Tehdy ji chytil za loket a řekl jí: »Vyřiďte, prosím, mému synovi, že
s prahu tohoto domu do bytu jeho otce je jen několik schodů nahoru, tedy
nemnoho námahy a času! Vyřídíte?« a pustil ji.
A znovu marně čekal. Klekával pod Ukřižovaným častěji a déle,
a denně rozvíral tlustou knihu v černých deskách: Hleďte, aby vás nikdo
neobloupil moudrostí světa a marným oklamáním podle ustanovení lid
ských, podle živlů světa, a ne podle Krista.
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Tato slova podtrhl červenou tužkou, A ona tu teď vypadala slavnostně
a zdálo se, že planou jako oheň.
Ano, když jsem byl mlád, zmýlil jsem se. Zasvětil jsem život bloudění
a malým věcem. Jen dokonale lidským nicotnostem. A jak jsem studovával
trpělivě a s jakou vírou! Věřil jsem, že poznávám to největší a nejkrásnější,
co je... Avšak klečím-li pod křížem, poznávám ten rozdíl dvojího světa,
jako by byl přede mnou narýsován, ba ještě zřetelněji vidím ten druhý cíl.
Kdy jsem to poznával ? Nevím. Tobě jsem se s tím nikdy nesvěřil, má
drahá... pak tedy smím říci, že jsem nabýval toho druhého zraku a citu
až po tvém odchodu na věčnost. Tobě jsem vyznával lásku a mluvíval jsem
s tebou o jiných nedůležitých věcech, ale nic o svých znepokojeních, nej
vnitřnějších a nej vlastnějších. Ale i to bylo krásné... Tak krásné, že se mi
ještě dnes tají dech, vzpomínám-li.
Pak ale tvoje smrt. Až do té doby jsem nebyl nikdy a ničím tak otřesen,
až zase teď Jaroslavovým odchodem. Jsem někdy šťasten, a to bývá, kle
čím-li dlouho a vytrvale pod křížem.
Střídal modlitby s pozemskými žádostmi. Oddanost a horlivost k nezemskému s toužením po zemském a tělesném. Svěřoval dál synovi drobné
stesky, sliby a vzkazy odpuštění, ale neodesílával je. Když těch listů bylo
víc, vhodil je do kamen a zapálil. Protože syn nepřichází, že je tak ne
smlouvavý a důsledný. Že umí domovem tak pohrdat.
Vlach se ponořil do sebe a do samoty a za celou dobu prázdnin nevyšel
ani před dům.
Až v samém začátku školního roku, když se smířil se vším, když se
mu dařilo v odpoutávání od všech žádostí, hoch přišel. Zastavil se na
prahu pokoje s hlavou skloněnou k podlaze.
Ale otec nepřispěchal, jak mu sliboval v tolika listech.
»Co si přeješ?« zeptal se tiše. Sám ještě nedávno myslil, že stane-li se,
co se stalo teď, přiskočí a obejme ho s celou žhavostí své nedočkavé a ne
spokojené duše. Teď však bloudil rukou po stole a vyklepával prsty něco
na desce. Rušilo to ticho a vážnost chvíle, a hoch mlčel.
»Tak vidíš: po takové době, když už jsem myslil, že jsi ztracen, při
cházíš a nechceš se mnou ani mluvit. Abys rozuměl: ztracen pro mne, jen
pro mne! Vždyť vím, ano, už věřím, že se neztratíš. Nu, pojď aspoň blíž!«
a vzal ho za ruku, a teprve teď vstal: »Je dobře, že jdeš! Však vím, že tady
máš dívku! Aspoň jsi neměl ke mně tak daleko...«
Nebyl snad spokojen, že mluvil tiše a zvolna? Takhle nemluvívají lidé,
kterým se dostalo veliké a tak dlouho čekané radosti!
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Vlach teď míval potíže s výklady ve škole; odvykl mluvit a byl ne
šťasten, že se nemůže a nesmí uzavřít všemu a navždy. Ale teď musí něco
promluvit, když je tady syn... Krev jeho krve, krev krve jeho nejdražší...
Ano, toho se Vlach nikdy nadobro nevzdal!
Nějak se nahrbil, vstal a prošel se pokojem: »Tak, co nového? Jak
jsi spokojen se svým zaměstnáním? Jen Škoda, že se sotva došplháš na
místo prokuristy!« a zasmál se dobrotivě: »Máš jen pět tříd klasického
gymnasia, a ne právě s nejlepším prospěchem! Posaď se! K tomuhle po
volání bys měl mít aspoň maturitu; a nejlépe maturitu obchodní akade
mie! Víš co? Ale nejdřív se posaď! Jsi tu opravdu jako host, a jako by
ses styděl!«
Vzal ho za ramena. Rozehříval se.
»Ani nemluvíš... Co nevidět řekneš: Táto, měj se dobře, už jdu!«
»Neodejdu, tati.«
»Tak ?«
»Dal jsem výpověď, za týden už budu mlít slovíčka; budu dřít, do
hánět. Budu s tebou!«
»A co budeš dělat?« zeptal se profesor Vlach, jako by byl neslyšel.
Syn se podivil, že se otec takhle ptá: »Studovat! Přeješ si tak a myslím,
že by mi v obchodě nepřálo štěstí.«
»Mýlíš se - což nepromyslils, co děláš, když jsi myslil na kariéru?«
»Nikdy jsem na takové věci nemyslil. Hledal jsem jen práci, která by
mohla vyhovět mému vkusu a nadání. Ale já jsem se zmýlil.«
Otec přešel pokojem s rukama za zády, zřejmě rozladěn. Pak pronesl
nějak těžce, jako by byl sžírán úzkostí: »Máš už trochu té písařské nebo
obchodní zkušenosti - hledej jiné místo!« a změnil svůj mírný tón v přísný
imperativ: »Mysli na to, že ti bude co nejdříve dvacet! V těch letech má
mít člověk hotový plán, aby jednou něco svedl - nebo bys chtěl na ty věci
myslit někdy ve čtyřiceti?« přistoupil k synovi a sklonil se až k jeho uchu:
»Což jsi tak innocuus? Ta dívka bude chtít čekat... do tvé padesátky?«
Mládenec se zarděl; toto není ten otec, který se hlásil dlouhými a tak
častými listy! Ten dobrý a k posledu tak odpouštějící a mírný otec!
»Rozešel jsem se s ní. Trápilo mě, že chodím až sem a tobě se vy
hýbám. Pak taky... budu-li studovat, nač potřebuji dívku? Rozhodl jsem
se, tati, pro latinské autory - závidím ti znalosti, rozhled. Závidím ti vše
chno, i ten obdiv pro slovo, větu. Vracím se odtamtud, kde bych nemohl
dlouho žít.«
»Raději se vrať!«
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Vzal syna pod paži: »Podívej: sám už pohrdám znalostmi! A nepohrdám-li jimi, aspoň si jich už tolik necením. Vrať se!«
»Nemohu!« řekl pevně a zadíval se na krucifix: ten tu dřív nebyl!
Krucifix. U nás ?
Podívali se na sebe.
Otec vzal syna za ruku jako v dávných dobách: »Prožil jsem léta ra
dosti, můj milý. Prošel jsem celou cestu lidské pýchy a hrdosti, a tyto dvě
nectnosti vyvěraly z vědomí lidského vědění; jen někdy jsem pociťoval
nespokojenost a jen slabě jsem věděl, že to, co umím a co vím a znám, je
trochu málo - měl jsem pocit, že to nikam nevede...«
Vlach se odmlčel, pak stiskl hochovu pravici: »Když zemřela tvoje
matka, tu jsem si snad po prvé uvědomil, že smrt je tajemství. Mors suprema? ptal jsem se pak při každém kroku. Sotva! Veliké tajemství! Smrt!
Bože, což už vím, co všechno jsem tehdy myslil ? Byla to smrtelná rána,
ale jen tomu jsem neuvěřil, že smrt je konec všeho... Snad to bylo tím, že
bych byl tvé matce nepřál konec - ne, hochu, není snad konce nikde a
v ničem. A jedno tajemství se pojilo s druhým: když smrt, tedy také i zro
zení, a ptal jsem se: co je to „narodit” se? Co je to „zemřít” ? Vždyť vím,
když ty ses narodil: až po letech, když jsem osaměl, připomenul jsem si
to veliké, to úžasné: z živého těla milované bytosti druhé tělo, drobné a
nemohoucí, ale dokonale připravené k životu... A rovněž tak drahá bytost!
Ptal jsem se však: odkud? jak? a viděl jsem rozkvetlá luka, viděl jsem po
selských dvorech kuřátka, telátka, hříbata, po skalách lísky, doubky, a
v nich ptáka, hledajícího drobnou havěť.«
Vlach se odmlčel a hned se zeptal: »Pozorovals někdy v noci oblohu ?«
Syn přikývl.
»A na ty věci, o nichž ti povídám, jsi nikdy nemyslil?«
»Nikdy.«
Otec pustil jeho dlaň; postavil se proti němu: »Vidím, že jsi překva
pen tím Ukřižovaným... Ano, dokud jsi byl doma, měl jsem ještě někoho
a něco; dokonce ještě kus vědomí své osobnosti, osobnosti ne zcela všední.
Ale pak - - musel jsem, musel mít kříž - potřebuji si ledacos připomínat...
Ale ty nepochopíš ani neuvěříš...«
»Ano, nic v tom nevidím; není to pro mne! Je v tom výhoda ? Je v tom
potěšení? Prospělo by to mé existenci?«
Vlach se zastavil: »Takhle bychom si zase nerozuměli,« řekl a klesl do
křesla. »Bude-li z tebe něco, získáš-li nějakých vědomostí, zbloudíš, pro
tože zpychneš! Něco vím a něco umím - jak často si musím připomínat,
že nic nejsem ! Zhrdl jsem a celá dlouhá léta jsem se válel ve vlastní samo

453

libosti... ale ty, ty nesmíš! Ne! Antická moudrost povznesla Člověka, ale
mlčela o Bohu. Živila těla, až nám vychladly duše... Tak co?« a pohlédl
na syna. Hluboce se zamyslil, neprohlubuje-li propast mezi sebou a synem...
Těžko hádat ze synovy tváře, dosud přemítavé a něčím zmatené; přícho
dem? mnou? Ach, kdybych věděl!
Rozsvítil, spustil žaluzie a usedl unaveně ke stolu: »Dnes už budeš
u mne? To je dobře! VÍŠ - svoje povolání jsem si zvolil sám, a přece jsem
se zmýlil. Nad všechno bližší mi jsou Pavlovy epištoly, ale... kdybys chtěl
zase utíkat...« zamlčel se. Přetřel dlaní orosené čelo a vydechl: »Jak se
seberu, začneme. A Čím ? Nu, čím si budeš přát - vždyť jsi už mnoho za
pomněl...«

Karel Antonín Šváb
NOC SLOUPŮ
Ční noci z mlčení hvězd a týny a cintoríny
k čelu tvé ourody vzepnou se v oudělný kříž;
pln volání hrobu a tíhy a s poselstvím hlíny
z věčnosti do věčnosti za ptáky odcházíš.
Kde v kořeny výsledné vane troufalost korun
a z útlých sil dětí noc hvězdami plní se jen,
ztemnělý úmysl kamene, stromu a ptáka nalehne do run
trvání, v plecitost soudných jar pohroužen.
Panenství ouhorů věčných a bdělý čas putovní knihy
deštěm hlav prošumí staletou pozornost lip.
Však považ jen: Větev. Ta srostenka tíhy
a dějin člověka úvoz a oblost plodu co slib!
K pramenům voláme, krev kalena na palaších,
když medem staletí v úl zhynulé lebky jsi sáh.
Ty zvedáš závěť a prvenství z gotických soudružství našich,
neb u pole hrnčířů vezdy končí náš práh.
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Sousoší skutků z lešení sudby se rozklene mladě,
když hořkost formy tu bdí a křísivě lámu si zrak
v nevýslovném, prach stoupavých cest si ladě,
než v kruh se zahloubá květina, dítě a pták.
Sad korouhví vzrůstá z hlíny tvých vinic
nad soubratré váhání zdiva A mezi studnou a chlebem je anděl a k stoupavým
chlumům tě vzývá,
nad chrámu zničelý plán.
Jdou hory a jámy, stín Golgat u kolébek
v přemíře sloupů zvedá se z pochlebných plev.
Až luna pradávné důvěry sřetězí předivo lebek,
nechť v číselné odvaze zpívají osudu krev!

NA OHNI ALMUŽNY
List pitý v osudy luní se v soustředný námět
krmě kouzel a žil a soukvětí žoldů a hran.
Ne smiřlivý úděl, však smlouva a hrdosti závěť
zvou oliv zmrtvělý pramen nad lysý a šílený krchovní lán.
Ale jak k červům - Jak rouhat se v kostlivčím boru,
trav hřbitovních odměna malá a rusých obřadů sklon...
Pod kovem mrtvých a v řinčení soucestných chórů
i pouhá popelka víry zahrdlí loudavý zvon.
Když na čelo zásnub svá nebesa ženeš a hřímá
doutnavý mezikřik andělů záchovu nad palaš,
ó, než lexikální sýček klíčivou nicotu zvedne, vaň zpříma
nad krajinu Jiříků, Hynků, to v oblohu člověctví až.
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My zpíváme, ale náš odchod je z hvězd a osudu jméno...
souverší hotovost zbožná v stoupavém mléku zní.
Však dítě se naučit pokorně, s prostotou mírné, ó ženo,
v plnosti prorockých slov a světelné stavby dní!
Žluč dějin tříslí můj vzlyk a hartusí na farní vody
zvídavá potměchuť vran.
Souhrne ducha a tesly, já žasnu, já chvílím, já ztemňuji rody,
ale ty jsi k smrti hrdin usebrán.
Zas stoupá den, ó, pij mne jako rovy,
otčíme básně, starosto bezradných žní!
I letmý mramoru vliv zosudní palčivé kovy
a mocnářství sudby ti zjihne na ohni almužny.

Emilie Kaslová
V J I Z B Ě SNŮ
Tak dosti slov a slibování A miska snů a slz a přání
je přes práh větrům vymetena!
Ten temný závoj dolů s lící
a rozsvítit si k tomu svíci,
ať zmizí vše, co cenu nemá.
Snad odnést to ten vítr stačí Co přece nechá, havěť ptačí
si do svých hnízd už snadno snese,
a konečně - což třeba chválit i zbytek bude lépe spálit,
ať nic se nikam neroznese.
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SVÍTÁNÍ
O jitro, třpytné tvoje slzy
ti žhavé slunce setře brzy,
jen poběž s rozesmátou lící
po cestě pískem chrupající,
až k prahům vystup našich spánků,
ať dveře jejich v lehkém vánku
se v modré dálky zotvírají,
jež všeptnou nám, co v sobě tají.

Vilém Peřina
O TRAGEDII
Především několik stále ještě rozšířených hloupostí. Mezi mnohými
theoriemi tragedie jest jedno právně trestní pojetí tragického »o tragické
vině«. Hrdina hřeší a dostane za to smrtelný trest. Podle toho byl by každý
vrah tragický hrdina. Nové směry zjemňují tuto myšlenku tím, že kvalifi
kují »vinu« jako přehnanou, spíše jako přemíru ctností hrdinových. Chyba
na těchto theoriích jest jasně viditelná, že nemluví o tragedii jako o umění,
ale jako o morálním, možno říci sociálním faktu, a hledají proto estetickou
důležitost vždycky ve vedlejších účincích. A přece každé umění a každé
básnictví jest formou. Tragedii musíme rozuměti jako principu formy.
Nejvšeobecnější a nejjednodušší definice tragedie by byla: konflikt se
smrtelným koncem. O dramatickém konfliktu nebudeme prozatím mluviti.
Mluvme zde nejprve o smrti. Smrt znamená konec a hranici, tedy usne
sení, tedy konturu, tedy formu. Smrt jest forma života, viděno všeobecně.
Kdybychom žili věčně, nevěděli bychom, že žijeme. Smrt jest vědomí ži
vota. Smrt jest ono temné pozadí, na kterém živoucí duše dostává viditel
nou formu. Proto je smrt předpokladem každého umění a nejhlubší jeho
podnecovatelkou, inspirátorkou, neboť ona dává možnost formy života.
Nyní jen tolik: každá forma jest hranice, konec, znamená tedy relativně
smrt. Každá forma tím, že jest hotova a něco ukončila, jest tedy trvající,
ale dále již nežije. Každý život znamená další vývoj a změnu, tedy rozbití
Řád VIII. 33.
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formy. A v tragedii daná smrt touto formou objevuje se jako kontura. Smrt
v tragedii jest osvobozující symbol formy. Neboť tam, kde jest život duše
vyobrazen jako plnost, jako forma, jako něco uzavřeného, nepokračujícího,
tam jest dána smrt jako jediný adekvát principu formy. Jen smrt dochází
k určité hranici, jen smrt dala temnou konturu, jen naplňující se život může
býti skutečně plnou, dokonalou formou. Proto jest tragedie mezi všemi
odrůdami básnictví nejdokonalejší, nejtrvanlivější forma. Ta jí dodává
vždycky onu úctyhodnou výjimečnost v oblastech umění, nikoliv však mo
rální ospravedlnění.
O charakteru říkáme, že jest v životě od přírody danou formou, kterou
přebírá umění. Umění samo smrt netvoří, ale používá jí. Tragedie se tedy
podobá onomu Školnímu početnímu úkolu, kde jest dán konečný výsledek,
ale musí se k němu nalézti patřičné řešení. Smrt jest také dána. Ale tra
gedie ukazuje takové duše a osudy, kde jest konečným výsledkem nikoliv
bezděčná katastrofa, ale nutný, logicky dovožený výsledek. Tvoří takové
postavy, jejichž konturu života zcela vyplňuje smrt, a tím je vtěluje ve
formu. Fysická smrt je zde samozřejmě jen symbol, ale jediný adekvátní
prostředek k vyobrazování.
Řekl jsem, že tragedie jest konflikt se smrtelným koncem. O konfliktu
můžeme říci, že jest jednoznačný a stejný s karakterem. Podle toho jest
v tragedii tentýž konflikt, který tvoří karakter, a zároveň jej také ničí, tentýž
prostředek, který probouzí duši a zároveň ji zabíjí, t. j. dává jí skrze smrt
konečný tvar. Tedy znova zdůrazňuji, že nikoliv boj hotových karakterů
mezi sebou anebo se světovým názorem rodí tragický konflikt, právě na
opak, tragický konflikt rodí karakter, ten samovolně probouzí duši. Proto
jest hloupé a podřadné stanovisko mluviti o hříchu a vině při tom skutku
a situaci, ve které se vlastně duše vrací domů.
Ve vnitřních konfliktech moderní duše objevuje se to tak, že to cizí,
co má v sobě, co na ní vyrostlo ve zmatku empirického života, dovede
strhnouti se sebe zároveň s životem, když se chce státi čistou, čistou sama
pro sebe. Ve smrti hledá sama sebe, neboť žila s ním v cizím těle. Tedy
v tragedii formu karakterů určuje smrt. Určuje to, co nemůže duše sama,
neboť buď hyne karakter, anebo život.
Tragický konflikt není tedy vina ani hřích, ale vyplnění života, pro
buzení duše, návrat domů - za cenu smrti. Proto je tragedie bezčasová.
Tragedie jest okamžik počátku a konce a potom není již nic. Vše jest jen
okamžik. Neboť je to probuzení duše žijící životem časným do života ji
ného. Tragický konflikt jako každý konflikt jest forma duše: karakter.
Tedy bychom měli vlastně mluviti o karakterů, neboť konflikt jest jen
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obrazový účel, jen cesta, cíl a výsledek: vlastní svědomí duse. Proto ne
musí tragedie vycházeti z nějakého vyumělkovaného konfliktu.
S hlediska tragedie jsou konvence pro každý důsledný karakter smrtel
né. Protože smš enina empirického života, kalnost cest vedoucích protiv
nými směry jen za cenu smířlivosti a stálého smlouvání umožňuje, že v nich
můžeme žíti: to, že nemusíme jíti až na konec stálé cesty. Ale v tom oka
mžiku, když poznám mezi mnohými cestami svou vlastní a tou chci jíti,
odejdu ze života. Neboť život jest smísenina různých kategorií, ale když
jsem na jedné dospěl domů a v té chci čistě žiti, potom se musím rozloučiti s ostatními. Neboť každá kategorie jest forma, která se nesmísí s dru
hou. Ale v jedné kategorii nelze žíti, v jedné kategorii může žiti jen ma
niak anebo blázen, neboť ten necítí skutečný protitlak, ten jest nezranitelný.
Ten, kdo zůstávaje na rozhodující hranici vlastního žití očistí se od heterogenity, ten se očistí od samotného života, a v tom může žiti pouze okamžik.
Tak také porozumíme řecké katharsi jako očištění.
Ale tohle jest ten podivuhodný paradox. Mezi různými city naší duše
jest jen ten jediný, ve kterém poznáme svou vlastní ideu, ale tento cit ne
vejde do našeho života, a když jej následujeme, jdeme na smrt. Vše jest
takové jako nitka gobelínu, která jest drobný prvek tkané hmoty, ale při
chází zdáli a stále se rozšiřuje na kontuře postavy na obě strany.
Z mnohých cest a cestovních možností se splétá nás život, ale jakmile
jednu z nich »poznáme«, není třeba, aby se nás zmocnila nějaká bláznivá
vášeň. Poznání nutnosti logiky vede nás až do konce. Proto jest v každé
tragedii ono svaté ticho poslední vteřiny: vidění, vítězný klid návratu
domů, nad veškerým empirickým životem. Fysická smrt jest jen samo
volný následek.
Tragická duše: dostala formu, poznala se, proměnila se v skutečnou
karakterní duši. Ale o karakteru, o vlastním centru, o autonomní duši jsem
řekl, že je v ní nějaké popření Boha (nikoliv rouhání). Neboť skutečně
nábožná duše necítí za hybnou sílu vlastní centrum, ale nějaké centrum
nad vlastní bytostí, a nikoliv vlastní konsekvenci, ale konsekvenci zákona
Božího. Před Bohem není formy, není karakteru, tedy není ani tragedie.
Proto hrdinou tragedie nemůže býti ani svatý, ani mudřec. Protože nemají
karakteru v našem smyslu. Nemají formy, která zavírá před nimi určité
věci. A to proto, že svátý miluje vše, mudřec rozumí všemu a nic mu není
neznámo. V důsledku toho nemá omezeně vlastního já a nemá ani kruhu,
který by uzavřel hranici. V důsledku toho nemají náboženske doby tra
gedie, a proto říká Maeterlinck v »Sagesse et destinée«, že by bylo dosta
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čilo v onen večer, aby Sokrates seděl v síni helsingórského paláce - - a
Hamlet a ostatní by nebyli zahynuli.
A zde se vynořuje problém řecké tragedie. Když jsem rekl, ze tragedie
jest formou karakteru, jak obstojí to, že anticka tragedie nemela karakteru
v dnešním smyslu ? A když neznala karakteru, protože byla náboženská, jak
mohla přesto býti tragedií ?
Řecká tragedie byla úplně jiné přirozenosti než naše, ve svých koře
nech tak jiná, že ji svým rozumem sotva dovedeme sledovati. Antická tra
gedie koření v polytheistické víře božských komedií v pravém slova smyslu.
Nadlidské principy pouštějí se tu v zápas a lidské postavy jsou jen předsta
vitelé toho kterého božského zákona. Oni jen následují bohy a jejich »karakter« není samosprávou jejich duše, ale ztotožnění s nekterým z božských
principů. Co jsem nazval tragickým sebepoznáním, to je zde také - ale
opačným směrem. Tam duše v tragickém otřesu dospeje k tomu, ze není
svým pánem. Ale návrat duše tam znamená návrat do řečiště božského
osudu. Tam sebepoznání, sebeobetovani a nikoliv to, ze karakter by při
nášel vlastní já, ale právě naopak roztrhaní one iluse, ze jest možný nezá
vislý a autonomní karakter. Tam se nerodí tragicka minuta, ale tam se rodí
duše tím, že se vědomě vmísí do oné síly, jejíž je představitelkou. Předkřesťanská tragedie před evropským individualismem maluje vlastně jen
konflikty bohů. Oni jsou hybnymi silami. Lide jsou jen loutky. Tato
tragicky metafysická vise překrásně zaplála v Hebblových theoriích.
(V uskladněných theoriích jeho deníku, který jest nejmohutnější metafysickou tragedií, již ve svých kusech nedovedl vypodobniti.) Jemu, vel
kému tragickému básníku, tvořiteli nejkrajnějšího individualismu, byl nej
hlubším, téměř božským zážitkem monismus romantické filosofie - tedy
přesvědčení, že individua skutečně není, že to není nic jiného než jedna
z forem zjevení světového ducha. Tedy nikoliv vědomi jednotlivce, neboř
tento světový duch obrací se proti sobě. A proto každý lidský konflikt je
konflikt vnitřní. Konflikt se sebou samym. Lide jsou determinováni. Oni
nejednají, oni jsou jen nárazníky bojujících světových principu a zvučne se
rozbíjejí. (To je také theorie Schopenhauerova.) Z takové pantragické vise
zrozena, může perspektiva dramatu růsti do nezměrnosti, ale v ní jednající
karaktery nutně zblednou v naznaky a ztrácejí přítomnou realitu. Ale Hebbelův umělecký pud nedovolil, aby se tento filosofický úmysl zdařil. V jeho
době jest determinace již jen myšlenkou, filosofická spekulace nebyla již
živou vírou jako u Řeků, a proto nebyla umělecky uskutečnitelná. Ale
i když se mu to nepodařilo, přece vytvořil ve svých dramatech kosmické,
metafysické příběhy, přece se mu podařilo prostřednictvím obrazů empi
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rického života procititi úplně metafysické bytí. Co právě toto znamená
v tragedii, hned se ukáže.
Když se mně podaří tragické postaviti jako formu a dáti tomu čistě
estetický smysl, přerůstá tím hranici esteticky zachyceného. Připomínám,
že každý nový konflikt tvoří novou duši, tedy nového člověka, a konflikt
může býti brán vážně jen tehdy, když je tragický. Proto konflikty bez smrti
působí jen ozdobně. Uvádím Racinovu Andromachu anebo Ifigenii
v Aulide. V těchto hrách jest takové přerůzné hromadění konfliktů, že
jeden paralysuje druhý a tragický zápas není vyvrcholením, z kterého není
dále, ale jejich množství dává rovinatý ozdobný povrch a ony se promě
ňují v řečnické protiklady s hromadnou dikcí, která se nerozluští smrtí.
Příznačné jest také, že jeho hrdinové umírají za něco jiného. Toto množ
ství konfliktů, za které hrdina neodpovídá, neznamenají očistění, návrat
duše domů, právě naopak, jen objevení nádherného lesa protiv.
Slovem tedy jen to jest tragický konflikt, co má víru, nutnou skuteč
nost. A to je to zvláštní, že nález tohoto konfliktu není takový objev, neboť
byl znám již dávno, jenže ho neviděli. Přirozený zákon, který dnes někdo
objevuje, byl platný již za řeckých časů, ačkoliv o něm nevěděli. Hlas se
rozšiřuje před stanovením skutečnosti. Ale konflikt Heddy Gablerové
v době Řeků neexistoval. Nejen že jim byl neznámý, nebylo ho prostě.
Básník tento nový konflikt nejen ukazuje, ale zároveň ponejprv tvoří
v jistotné čistotě. Nová veliká tragedie vždycky znamená nové stadium ve
vývinu lidského sebevědomí, A z toho vzniká hluboký, nikoliv krasoduchý
účin: znamení probuzení, zavazující příklad. Hledíme-li takhle na tra
gedii, není už pouze uměním, vyobrazováním, ale prvotní skutečností:
nikoliv malba, ale spíše živoucí obraz.
Ale i tragedie jako nej dokonalejší forma dovede se ukázati nad smrtel
nou dokonalostí. Ukazuje se nad formou, tedy nad uměním. Neboť každá
kontura rozhraničuje dvě oblasti. Smrt v tragedii jest nejen konečná hranice
života, ale také zároveň počínající hranice něčeho, co jest za tím, kde se
hromadí přešlé cesty života. To znamená vlastně jedna z nádherných řádek
temného Herakleita: »Život živoucích, smrt nesmrtelných, smrt živoucích,
život nesmrtelných.« V tragickém obmezení záporně se značí nezměrnost.
Ale bude rozumnější, když osvětlíme konflikt jen s jedné strany. Mluvě
o problému napsal jsem, že každá protiva (tedy nejvíce tragický konflikt)
znehodnocuje skutečnosti empirického života a podává důkazy a dává prociťovati minulost nadzemských ilusí. Naproti tomu donucuje nás zároveň,
abychom pocítili a uvěřili absolutnímu a jednoznačnému podnětu, jsoucímu
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za protichůdnými jevy. Každý pravý konflikt činí lehčími empirické sku
tečnosti, činí je průhlednými a znamená nahé bolesti předmětu.
V tom jest tragedie dokonalejší každé jiné umělecké odrůdy. Neboť
její konflikt znehodnocuje všechny její protichůdné zjevy a zároveň je ničí,
dokonává rozsudek. V tom jest paradoxon tragedie, že když zformovává
já, karakter k nejzazší možnosti, zároveň jej znehodnocuje a zabíjí. Tedy
s nucenou silou ohraničuje onu nadzemskou jsoucnost, která jest za každým
já a karakterem, za každým jedincem, za každou smrtí: absolutní jsoucnost.
Tak se vracíme k prvním motivům. Jsoucnost divadelní hry jest dionysovský kult sebeobětování množství. Metafysický kořen divadelní hry na
lézáme v dionysovském principu v protivě k jedinci. A tragedie vyjadřuje
nejčistěji právě tu přirozenost a smysl divadelní hry, neboť právě toto jest
dionysovské, ten princip popírající osamělého jedince, zničeného v tra
gickém konfliktu.
Ale obdivuhodný paradox! Každý karakter, jak jsme řekli, jest osa
mocenost a nejdokonalejší forma. Tragický karakter pak ovšem znamená
nejdokonalejší isolaci a samotu. Jak se tedy může spojiti s dionysovským
Vším? Tím, že ukazuje: hle, takhle nelze žít. Pravda, tragická hodina jest
nejosamělejší hodina. Ale vše jest jen tohle: tragedie a samota jest jen v ro
vině empirického života, z kterého nás osvobozuje jen tato poslední osa
mělá hodina. Podobně viděl i Schopenhauer, když napsal: »Was allem
Tragischen den eigentümlichen Schwung zur Erhebung gibt, ist das
Auf gehen der Erkenntniss, dass die Welt, das Leben kein rechtes Genügen
geben könne, mithin unserer Anhänglichkeit nicht wert sei: darin besteht
der Tragische Geist. Er leitet demnach zur Resignation.«
V tom je vše správné, jen konečná konkluse nikoliv. Tragedie nevede
k odříkání. Neboť věčné absolutno, které je za empirií, diskvalifikuje
empirický život a empirii, povyšuje jednotu nad protivami, otvírá nezměrnost neohraničenou obzorem. Proto nazývá Nietzsche tragedii mnohem
přiléhavěji: Die Kunst des metaphysischen Trostes. Skutečně. Neboť jest
smrtí živoucích, životem nesmrtelných, a proto jest tak příšerně a nesrozu
mitelně srozumitelná »hlučná vítězná hudba« na konci Hamleta, neboť na
konci každé pravé tragedie slyšíme takovou hudbu. Zde nehrají jen vojáci
Fortinbrasovi. Protože za každou smrtí a pustošením slyšíme hudbu ví
tězné věčné skutečnosti, dionysovský chór tragedie: přece žijící život.
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V áclav Renč
POZNÁMKY K PROBLEMATICE FILMU
Po opojení, za něhož se dály první kroky nově se rodícího umění fil
mového, nastává chvíle nesmělého zpytování svědomí - nejen v řadách
filmových theoretiků, nýbrž namnoze i mezi praktiky - jež vede k pod
statným otázkám filmu jako umění. Zažili jsme již ostatně obdobnou ta
kovou chvíli, když přicházel po němém filmu film zvukový; nyní stojíme
v začátcích filmu barevného. Je to okolnost výmluvná po nejedné stránce,
zvláště však po té, že okamžik krise je obyčejně spojen s novým výbojem
technickým. Tento zásah techniky do vývoje dosud nedovršeného, to je
cosi podstatného, jakési dědičné zatížení, jež se vleče od samého vzniku
filmu. Pokusme se shrnout několik zásadních úvah, které připojujeme na
okraj drobné studie A. M. Brousila, »Problematika námětu ve filmu«,
aniž se chceme nějak vyrovnávat s vývody Brousilovými, které se drží přís
ně v mezích názvu jeho studie.
Zásadní otázka pro nás zní: je jilm uměním? Přijímáme za význak
umění, že je to činnost směřující k tomu, aby vesměrnou skutečnost, mno
hotvárnou a měnivou, zajala v pevný tvar; čímž empirickou skutečnost
vyjadřuje a překonává, vytvářejíc skutečnost novou, duchovní. Život se
svými hmotnými podmínkami je tu v jistém smyslu popřen, zmrtvěn, totiž
definován formou. Poněvadž však je umění činnost lidská, je nicméně
i ono vázáno jistými hmotnými podmínkami. Ač se upíná ke skutečnosti
veškeré, je nuceno volit jen určitý způsob, jak tuto vesměrnou skutečnost
promítnout a převést. V tom je princip uměleckých druhů. Tak na př.
malířství promítá skutečnost do plochy, používajíc jako vyjadřovacího
prostředku barvy. Sochařství a architektura, toť skutečnost vymezená pro
storově a staticky (s rozrůzněním funkce: u architektury funkce účelu).
Tanec, toť skutečnost vyjádřená prostorem v pohybu atp. Krátce, lidský
duch jako umělecký tvůrce zúžuje skutečnost do té Či oné nazírací kate
gorie - plocha, prostor, čas - do které ji promítá. Je tedy film vyjádřením
takové určité kategorie? Anebo je jen odvozením či kombinací umělec
kých druhů již existujících? Obec věřících filmu odpoví na tuto otázku
bez rozpaků a jednoznačně; ale noetické důvody bude shledávat velmi těžko.
Všeobecné - nikoli správné - mínění označuje film za derivát divadla. Jiní
v něm vidí jistou odrůdu výtvarnictví, obraz (nota bene fotografovaný
obraz) v pohybu; ti opět pomíjejí zvukovou složku filmu, která již zatím
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nabyla významu strukturní součásti, ač ještě dávno nebyla využita naprosto
a svébytně.
My na tuto otázku nebudeme hledat odpověď mermomocí, byla by to
jen konstrukce. Odpovíme vyhýbavě, že prozatím alespoň vládne film
vlastními prostředky vyjadřovacími, tedy alespoň podružnou nezbytností
samostatného uměleckého druhu. A že zrodil už řadu individualit, jejichž
nadšení i inteligence dávají tušit jistou spontánnost, slibující teprve
v plném smyslu zrod nového umění. A řekneme rovnou, že takové vy
hlídky stojí za pokus a za veškeré opravdové úsilí.
Nelze srovnávat vznik filmu se vznikem žádného jiného umění. Vše
chna dosavadní umění jsou totiž velmi stará, jejich vznik je ponořen až do
samého šera pradávných úkonů kultických a nese na sobě pečeť spontán
nosti a zvolného vyvíjení a tříbení. Nic takového u filmu. Říká se mu
právem umění mladé, se všemi důsledky nevykvašené překotnosti. Ale
mimo to lze říci, že film na rozdíl od existujících umění nevzešel ze spon
tánní nutnosti duchovní, a přímo kultické, ledaže bychom, a to k necti
filmu, spatřovali analogii kultického zrodu ve zbožnění techniky, v jejímž
znamení žije moderní věk. A vskutku, film je přímým důsledkem výbojů
techniky a přírodních věd, zvláště chemie a optické i akustické fysiky.
Tento technický zrod jsme právě nazvali dědičným zatížením filmu vůbec.
Ono se projevuje zejména v tom, že technika stále předhání přirozený
vývoj filmové tvorby. Nežli určité nové skutečnosti mohou byt využity a
zpracovány tak, aby došly k svébytné formě, přinese technika objev nových
možností, které v praxi znamenají přerušit dosavadní vývoj a začínat zase
znova! A lze klidně předpovídat, že analogicky tomu bude stále. Ovsem,
na druhou stranu je v tom lákavá perspektiva pro lidského ducha, aby tuto
téměř nekonečnou řadu jednostranného zaměření technického vyvažoval,
dostihoval a překonával tvořivostí duchovní. Neboť právě jen z tohoto
zápasu může se zrodit film jako mocné, svébytné umění.
Mimochodem nám budiž dovolena odbočka rázu sociologického. Z še
rého, nedopočitatelného stáří jednotlivých umění se jaksi vylučuje - alespoň
podle dosavadních vědomostí - jedno umění: divadlo. Známe rámcové
datum i povahu jeho vzniku. A je to právě to umění, jež má mezi ostatními
to zvláštní postavení, že je uměním kolektivním; nepřestává na textu dra
matu, nýbrž ve vlastním smyslu začíná teprve kolektivní realisací. Tedy,
zjednodušeněji řečeno, nejmladší z dosavadních kánonických umění je
uměním kolektivním. Film je pak prací po výtce kolektivní, jdoucí na
mnoze až do anonymity. Nebylo by možné vidět jistou vývojovou záko
nitost v tom, že lidský duch v umělecké tvorbě spěje stále více ke kolekti-
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visaci díla (což je ovšem pravým opakem »Gesamtkunstwerku«, který na
opak rozšiřuje vládu individua v umění na několik oblastí zároveň) ? Film bývá označován za umění své doby. To si žádá vysvětlení. Je jím
jistě po stránce vnější. Je výrazem primátu techniky. Avšak uměním doby
ve vlastním smyslu možno nazvat to umění, jež svou dobu zpodobuje, vy
jadřuje a soudí. Na to je film prozatím příliš reportážně realistický. Aby
se povznesl k nadčasovosti, v tom kromě oněch neetických a duchovních
neujasněností jsou na závadu i mnohé nesnáze rázu nejvšednějšího. Život
filmového díla se vyžívá velmi rychle už pro tu prekotnost technických
výbojů, v jejichž světle nápadně zastarává film - třeba svého druhu doko
nalý - tvořený technickými prostředky staršího data. Ale i jinak: film z živé
současnosti je vázán věrností oděvu, mluvy, stylisace gest a pod., tedy
zevnějšnostmi, jež zastarávají až směšně rychle. A tak má jakousi theoretickou naději na delší život jen film historický, krojovaný, stylisovaný právě
historicky; ovšem naději jen relativní. Tento vnějškový detail vede k ná
zoru, že film - jako ostatně každé umění - se musí především vysvléci ze
své omezeně realistické, naivně dokumentární, ba reportážní poplatnosti
vůči skutečnosti a své vyjadřovací prostředky hledat nad ní. (Tak jako
kostýmování v divadle se od zatěžující dokumentárnosti povzneslo k stýlisaci znaků a vychází především z ducha hry a role, vytvářejíc tak výra
zový prostředek autonomní a stylový.)
Abychom se přece jen dotkli Brousilova podnětného článku, při jehož
příležitosti shrnujeme tato svá uvažování: Brousil mluví o vztahu látky
a formy a trvá na tom, že především musí jít o tvorbu formy a že nynější
překotný shon filmařů po nových látkách a námětech je jen výrazem roz
paků nad krisí dalšího hledačství a tvořivosti formové. Zdůrazňuje, že
u látky jde hlavně a jen o vhodnost, řekněme filmovost takové látky, při
čemž není podstatného rozdílu mezi námětem přímo pro film určeným
a námětem přejatým z formy jiné (románu, dramatu atd.), pokud ovšem
filmový tvůrce se dovede povznést nad onu formální organisaci látky,
která je dotyčným románem či dramatem dána, uvolnit látku z vazby její
dosavadní formy a formovat ji znova sám po zákonu formy filmové. Prak
ticky tu má Brousil pravdu, pokud jde o nynější stav filmové produkce.
V zásadě však, nesouhlasíce s ním, se dostáváme, myslím, k podstatnému :
k otázce filmových autorů. Neboť je jasné, že i divadlo je prvotně zále
žitostí dramatiků, autentických dramatických děl, a dramatisace látek, již
zformovaných románem či povídkou, jsou jen jakousi výpomocí v dobách
dramatického odlivu.
Pravda, je okřídlenou frází velmi běžnou, že film, toto mladé umění,
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neměl dosud svého Shakespeara a že na něj čeká. Ale řekněme, že se
vyskytne filmový Shakespeare: jaký za dosavadní praxe z toho bude trvalý
užitek pro film ? Ten, že se vytvoří jeden nebo více filmů nad jiné zname
nitých, které nepochybně ovlivní methodu i úroveň další filmové tvorby,
samy však po jedné nebo několika sezónách zapadnou do nedobytných
archivů filmové historie. Jejich život se projeví jen v podobě mocného
podnětu, nic víc (ač i to by jistě bylo mnoho). Předvadeny jako kanonické
kusy filmové tvorby asi nadále nebudou. Představme si konečně Hamleta,
k němuž se každá doba, každá generace, takřka každý významnější režisér
či herec vrací znova s novým pojetím inscenačním a s novými prostředky
jevištní realisace - představme si tohoto Hamleta, že bychom ho přes pro
past časů opravdu viděli hrát někde na scéně »Zeměkoule« nebo na krá
lovském dvoře kolem r. 1600. Bylo by to nepochybně zajímavé, snad
překvapující, snad i poučné, ale sotva by to vyjadřovalo naše nynější pojetí
divadla a jeho formálních úkolů. Nicméně byl by to obsahově i formálně,
jakožto drama, tentýž Hamlet. Neboť jedno je, co trvá: forma zapsaná,
drama samo, jeho text. Forma jevištní, to co teprve je divadlem, ta je
ovšem měnivá, ale vychází stále z téže formy vlastni, z formy dramatu, v ní
je in nuce obsažena každá myslitelná forma inscenační.
O to tedy jde. Aby ten kýžený filmový Shakespeare opravdu žil jako
někdo, k němuž se při všem vývoji techniky bude film vracet stále znova
a stále znova si objevovat jeho podnětnost, k tomu je třeba základní reorganisace v názoru na vznik filmového díla. Až doposud je film, třeba
vyrůstá kolektivně, poznamenán naprostou hegemonií režiséra v tomto
kolektivu. Ten v sobě spojuje - skrze své závislé spolupracovníky - vše
chnu techniku, kterou má k disposici, ale též vlastní koncepci formální.
Nuže, tato hegemonie, obdobně jako režiséru divadelnímu, přísluší mu
jistě plným právem jako původci této určité filmové kreace. Avšak forma
filmu je, či musí být (má-li se stát film tvorbou plnoprávně uměleckou)
čímsi širším, vyšším, obecnějším nežli tím, co je obsažitelno jediným zfil
mováním a vyžije se za jednu sezónu. Onen filmový Shakespeare, třeba
to bude náhodou filmový režisér nebo herec nebo pod. (jako množství
velikých dramatiků bylo zároveň a prvotně herci), se nedá spoutat a vy
jádřit jediným natočením. Jeho nárok bude vyšší. On bude chtít, aby jeho
forma žila dále, žila skrze mnohá natočení, skrze mnohé »filmy«. Aby
byla tím, čím je drama vůči divadlu.
Uvědomuji si, že na první poslech to zní poněkud dobrodružně. A ze
lze namítnout na př., že při nákladnosti filmové výroby nelze předpo
kládat riskování výrobců, aby zájem obecenstva pokoušeli novým nato-

466

Čením něčeho, co už obecenstvo zná a nač po druhé sotva půjde. Nebo že
uslyším, že přece nějaké knižní vydávání filmových libret nebo scenarií
není dobře možné. Ale to jsou námitky podružné. Mohu zas já tvrdit, že
vývoj techniky může a má umožnit i snížení výrobních nákladů. Že ruku
v ruce s vývojem filmu jde a musí jít i jiný vztah obecenstva k filmu, než
je dosud (ba namnoze se ten stav už změnil k prospěchu, srovnáme-li
dnešní návštěvníky biografů s oněmi sportovními fanoušky cowboyských
seriálů o Eddie Polovi). A že konečně nemám na mysli vydávání libret
nebo scénářů. Jisté je prostě, že dosavadní praxe filmové výroby (někdo
má t. zv. nápad, jiný to dá dohromady v podobě scenáře a jiný teprve
z tohoto předběžného materiálu vytváří vlastní dílo) je zaměřena mecha
nicky a nestačí vyjádřit to, co by film ustavovalo jakožto umění. Mám na
mysli něco zcela jiného. Právě to, co vytvoří a přinese onen divadelní Shakes
peare; něco jako drama v poměru k divadlu. Něco méně technického než
scenario a méně plochého než pouhé libreto. Formu. T. j. látku, myšlenku
či jak to chcete nazvat, s jedinečnou estetickou organisací, jež arciť při
pouští různá pojetí režijní, ale uchovává si stálost smyslu, stavby, rytmu,
dynamiky. Chcete-li, bude to jistá odnož literatury, právě tak, jako je jí
drama; ale také tak málo, a pravděpodobně ještě méně. Bude to krátce,
znovu opakuji, forma. Duchovní zvládnutí látky s jedinečným a bezvýhrad
ným zaměřením k realisaci filmové. Skrze ni pak duchovním vladařem fil
mu bude tento filmový autor, místo dosavadního pána, jímž je režisér. Je
snad zřejmé, že tím není nijak snížena funkce režiséra, kterou jsem již
vymezil. Ale že tu jde právě ještě o další, vyšší, kánoničtější instanci, právě
o tu, která rozhodne v nejvlastnějším smyslu, zdali a v jaké rovině bude
film skutečným, svébytným a plnoprávným uměním, nad technikou, mó
dami a sezónami.
Doufám, že těchto několik poznámek nebude vykládáno jako škarohlídské pochybování o oprávněnosti a možnostech filmu, ani jako snaha
pomáhat něčemu na nohy čistě zevními prostředky, nýbrž jako úvahy a
otázky kladené filmu samému, jeho budoucnosti, možnostem, jeho aspira
cím na to, aby se stal plnokrevným, autonomním, rovnocenným uměním
vedle svých starších musických sester. A pokud jde o praktické východisko,
prozatímní etapové řešení, v tom se vracím a připojuji k požadavku Brousilovu: aby se v plném rozsahu a se vší odpovědností zřizovala přímo ve
výrobnách, podléhajících jistým vyšším zásadám, funkce dramaturgická,
která je s to usměrňovat hledání a přispívat tak ke vzniku toho, co dosud
vlastně neexistuje a oč v prvé řadě jde: ke zrodu filmových autorů.
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Václav Ryneš
LE G E N D A O Z Á Z R A Č N É BILOKACI

SV. VOJTĚCHA
II. Dějinná cesta legendy
Na počátku XV. století bylo vyprávění o bilokaci sv. Vojtěcha (ni
koli vsak pověst o zavěšení kápě na slunečním paprsku!) pojato do no
vého zpracování (druhé recense) starší Dalimilovy České kroniky, jež
někdy tehdy vzniklo. Avšak nikoliv beze změn.
V nejstarším z rukopisů druhé recense, v Lobkovickém, se nejdříve
vypráví, že to byl proti vůli Vojtěchově za pražského biskupa povolaný
Strachkvas, jenž kázal zabiti tři (!) bratry světcovy a jeho rod ze země
vypuditi. Autor druhé recense pokračuje:
»V tu [t. j. dobu] sv. Vojtěch před papežem mši pejiese, - a když po božiem synu
v tajně [t. j. po proměňování potichu při vzpomínce za mrtvé] stojieŠe, - anděl bozi káza
jemu do Čech na cestu vstáti, - v Lubici svú bratří pochovati. - I uzře, že jeho bratřie ležie
zbiti, - pohřeb je, lidu se ukáza. - A v tu dobu papež otáza, proč by kněz dřiemal, - mše
před se nedozpieval. - I káza ho probuditi. - Sv. Vojtěch poce mluviti: - „Tak ste mnu
chvátali, - až ste mně i obmeškali, - že jsem zapomněl rukavice vzieti. - Aby(ch) mohl svú
mši dopěti, - kažte mi rukavice požičiti.” - Papež chtě se tiem ujistiti, - je se jeho tázati, proč by měl tak dlúho dřiemati. - Sv. Vojtěch odpovědě: - „Otče svatý, o snu nic nevědě. Anděl boží vedl mě do Lubice - a tu sem odsel rukavice.” - Papež káza poslóm do Lubice
jeti - a té řeči celu pravdu zvěděti. - Posli, že jest ta řeč jistá, zvěděchu, - na znamenie od
tud rukavici přinesechu.«14

Navíc oproti Pulkavovi obsahuje druhá Dalimilova recense zmínku
o andělu. Byl to Boží anděl, který Vojtěchovi přikázal, aby se do Čech
tajemným způsobem odebral, resp. jej tam sám odvedl. Snad tato vsuvka
souvisí s vírou některých středověkých učenců o účasti andělů při bilo
kaci, že totiž nejde o skutečné rozdvojení jedné osoby, nýbrž že anděl
bere na jednom místě na sebe její podobu.14a, V podání druhé recense Da
limilovy má však anděl úlohu skromnější - tlumočníka Boží vůle a Voj
těchova průvodce.
Podobně jako sv. Ambrož, mluví podle druhé recense Dalimila k příi * P. D . Č , III., str. 66. Ceronský rukopis, otištěný v Dudíkově knize »Mährens Ge
schichtsquellen«, L, Brno, 1850, str. 415, výslovně tvrdí, že sv. Vojtěcha »anjel postavil
v Libici«.
14a K . Hofmann-M. Buchberger »Lexikon für Theologie und Kirche«, II. vyd., Frei
burg, 1931, II. svazek, str. 358.
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tomným sv. Vojtěch ihned po své bilokaci, jakmile k sobě přišel, žádaje
0 zapůjčení chybějící rukavice. Kdežto však se podle Pulkavy památná
rukavice ještě v jeho době uchovávala v libickém kostele, byla podle
druhé recense Dalimilovy odnesena papežovým poselstvem do Říma na
potvrzení Vojtěchových slov...15
Avšak že tomu tak nebylo, o tom máme svědectví v prvém dílu »Cír
kevní kroniky« utrakvistického kněze Bohuslava Bílejovského, sepsané
někdy na konci prvé třetiny XVI. století. Vzpomínaje starých národních
světců, kteří pod obojí přijímali, případně jako kněží věřícím pod obojí
podávali, uvádí Bílejovský toto: »A také máme v Libici, odkudž byl ro
dem svatý Vojtěch, jeho vornát, rukavice a jiné.«16 Bílejovského tvrzení
je tím závažnější, že z jeho zmínky o tom, že »zemané návodem Ztratikvasa i tri bratry jeho (t. j. Vojtěchovy) zahubili a všecknu rodinu pobili«
můžeme pravděpodobně usuzovati, že Bílejovský znal druhou recensi
Dalimilovy kroniky.17 Vyprávění této druhé recense o bilokaci sv. Voj
těcha jako své předlohy použil pro Českou kroniku, r. 1541 vydanou,
i Bílejovského současník kněz Václav Hájek z Libočan, který však (myl
ně ovšem) položil příběh k roku 980. I podle Hájka sloužil světec mši
sv. před papežem na jeho požádání; k bilokaci rovněž došlo, když biskup
»po pozdvihování Těla Božího při oltáři v tajemství stál«. Vojtěch, jímž
kázal papež »potrhnúti«, se ohlédl a pověděl, že nemá než jednu ruka
vici a prosil o zapůjčení druhé, aby mohl mši sv. dosloužiti. Když jej po
mši sv. papež ve svém domě káral před kardinály pro domnělý spánek,
bránil se biskup, že o snu nic neví, že byl u vytržení. Včera prý byli jeho
rodní bratři pro Kristovu víru od pohanů pobiti a zůstali až do dneška
ležet nepohřbeni. Bůh prý kázal Vojtěchovi, aby pohřbil jejich těla. Po
něvadž však byl předčasně vyburcován, zapomněl v spěchu rukavici v li
bickém kostele na oltáři Panny Marie. Papežovi poslové zjistili prý, že
sourozenci biskupovi byli vskutku v onen čas pobiti a že biskup při jejich
pohřbu byl ode všeho lidu v libickém kostele viděn. Na ujištění toho
»přinesli jsú do Říma biskupovu rukavici a jednu k druhé přirovnavše,
že jest ta, kterouž měl v Římě při mši, poznali«. Ze zázračné příhody se
15 Legenda o bilokaci byla převzata do druhého překladu Dalimila do němčiny »Die
pehemische Cronica dewcz« (P. D. Č., III., kap. X X IV .) z 1. pol. XV . století. Struč
ně příběh líčí passionál pražské metropolitní kapituly (P. D. Č., III., 299) : »V tu dobu
sv. Vojtěch před papežem mši slúžieše - a když po božiem tělu tajně stojiese, - anděl bozie
kázal jemu do Čech na cestu vstáti, - v Hlubnici svú bratřie zbitú pochovati. - V ten čas
anděl jeho postavi v Hlubnici, - i uzře, že je bratřie leži zbiti.«
16 Boh. Bílejovský: Kronika Církevní, 2. vyd. Josefa Skalického, Praha, 1816, str. 24.
17 Cit. kniha, str. 4.
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znal prý papež, že Vojtěch je člověk svátý, a přikázal mu po poradě, aby
se do Čech vrátil a ještě se pokusil, bude-li moci v tom tvrdém lidu jaký
prospěch učiniti...
V
Hájkově podání dosáhla legenda formy, v níž po několik staletí
žila v historické literatuře. Hájkovo líčení do své »Historie království
českého« převzal, poněkud je zkrátiv, kronikářův současník, olomoucký
biskup Jan Skála z Doubravky a Hradiště (Dubravius).18 Uvádí je Bar
toloměj Paprocký ve svém Diadochu19 i Jiří Bertold Pontanus z Brajtenberka ve svých Hymnech na české zemské patrony.20 Nezkráceně a jen
se slovními obměnami je přetiskl nepomucký děkan Petr Drauskovius
ve »Veleslavné Památce sv. Vojtěcha«,21 naproti tomu jesuita Jiří Grugerius legendu v říjnových »Sacri pulveres« jen stručně reprodukuje.
I podle něho zjistili poslové, že libická rukavice odpovídá druhé, avšak
o jejím přenesení do Říma se učenec nezmiňuje.22
Jiný poměr než katoličtí mají k legendě spisovatelé z druhého tábora:
Daniel Adam z Veleslavína se k 10. říjnu o tajemném libickém pohřbu
v »Historickém kalendáři« z r. 1590 nezmiňuje;23 Prokop Lupáč z Hlavačova mluví sice o pohřbu pobitých bratří Vojtěchových dne 10. října 995
v kostele sv. Bonifáce na Libici, avšak o biskupově zázračné účasti na
pohřbu neví nic.24 Prvý vydavatel Dalimilovy České kroniky Pavel Ješín
(1620) vypustil ze svého vydání vědomě pasus o římské mši sv. a libic
kém pohřbu.25
III. Osudy památné rukavice.
Podle prvé recense Pulkavovy České kroniky uchovávala se, jak již
uvedeno, památná, světcem zapomenutá rukavice v druhé polovině XIV.
století v libickém kostele; tam se rukavice připomíná též v prvé polovině
XVI. století Bílejovským. V prvé polovině XVII. století uvádí však
známý misionář, jesuita P. Albrecht Chanovský ( f 16. 5. 1643) ve svých
zápiscích, vydaných po prvé r. 1659 P. Janem Tannerem T. J. pod ná18 Joannis Dubravii Olomucensis episcopi Historia Bohemica, Hanau, 1602, str.
39/40.
19 Bert. Paprocký: Diadochos. Posloupnost biskupů pražských, Praha, 1602, str. 274.
20 Jiří Bertold Pontanus: Hymnorum Sacrorum libri tres, Praha, 1602, str. 127/8.
21 Petr Drauskovius: Veleslavná památka sv. Vojtěcha, Praha, 1643, 15. kap.
22 Jiří Crugerius: Sacri pulveres, říjen, Praha, 1676, str. 45 (k 10. říjnu).
23 M. J. Vochoč: D. A. z Veleslavína: Kalendář Historický, Praha, 1940, II. díl.
str. 868.
24 Prokop Lupáč z Hlavačová : Rerum boëmicarum Ephemeris sive Kalendarium historicum, Praha, 1589 (k 10. říjnu).
25 Frant. Faustin Procházka: Kronika Boleslavská, Praha, 1786, str, 118/9.
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zvem »Vestigium Boëmiae Piae« (str. 43), vylíčiv světcův zázračný pří
běh, že se rukavice Vojtěchem v Čechách zanechaná na místě pohřbu
v jeho době uchovává ve Staré Boleslavi v Čechách.26 V knize věnované
sv. Vojtěchu a nazvané »Rosa Boěmica« z r. 1668 (str. 311 až 316) uvádí
o několik let později bývalý staroboleslavský kaplan Matěj Benedikt Bo
lelucký, že památná rukavice, v pěkné skřínce uložená, byla r. 1657
(tehdy byla vybudována na místě prvého hrobu sv. Václava dnešní mra
morová náhrobníková tumba!) jím ukazována na příkaz probošta Ru
dolfa Rodera z Felburgu poutníkům, kteří navštívili staroboleslavskou
Bohorodičku a prvý hrob sv. Václava. Podle Boleluckého byla rukavice
vyprchalé bílé barvy a stářím se téměř rozpadávala. Okolnost, že se do
stala do Staré Boleslavě, si vysvětloval Bolelucký tak, že ji papež, jemuž
byla (ovšem podle Hájka, resp. druhé recense Dalimila) do Říma přine
sena, věnoval na památku starobylé kolegiátní kapitule staroboleslavské.
O »biskupské rukavičce sv. Vojtěcha« zmiňuje se r. 1671 starobole
slavský a svatovítský kanovník Jan Ignác Dlouhoveský v XI. kapitole
svého »Zdoroslavíčka«, pojednávající o tom »Což by tak v Staré Bole
slavi ještě k spatření hodné a k ctění žádostivé bylo«. I slavný historik
XVII. věku P. Bohuslav Balbín T. J. ji zná. Odvolávaje se na Dubraviovy
vývody prohlašuje v II. knize své »Epitome« (str. 148/9), jakož i v I. dílu
čtvrté knihy svých »Miscellaneí« (str. 26/7) současnou přítomnost svět
covu na dvou místech za nejpodivuhodnější z jeho zázraků. V šesté knize
»Epitome« z r. 1673, vypočítávaje památky staroboleslavského kostela
sv. Václava, uvádí Balbín výslovně na str. 42/3, že se tam také ukazuje
na Libici sv. Vojtěchem zapomenutá rukavice. Na ní je prý starým umě
ním vyobrazen Kristus Pán v šatu pastýře a na druhé straně svati apošto
lově Petr a Pavel.
Avšak vedle rukavice, uchovávané v Staré Boleslavi, se v XVII. sto
letí v Čechách v chrámu sv. Víta v Praze vyskytuje ještě jiná starobylá
rukavice, jejíž původ byl spojován s tajemnou účastí sv. Vojtěcha na po
hřbu obětí libického vraždění na konci X. století. Jde tu snad o jednu
z pontifikálních rukavic, jichž se v starší době (1387) několik nalézalo
v chrámovém pokladu,26a kterou však teprve XVII. století spojilo s osob
ností druhého pražského biskupa. Jisto je tolik, že již v době Kosmově na
počátku XII. století se u sv. Víta ukazovala bohoslužebná roucha sv. Voj
těcha (Kosmas k r. 984)27 a od XIV. století se chrámové inventáře zmi26 Albrecht Chanovský-Jan Tanner: Vestigium Piae Boěmiae, Praha, 1659, str. 46.
26a Krásl-Ježek: Sv. Vojtěch, Praha, 1898, str. 629, pozn. 2.
27 P. D. Č., II., 41/2.
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ftují o jiných předmětech světci přičítaných, nikde se však při výpočtu
památek svatovítských nečiní před XVII. stoletím zmínka o rukavici sv.
Vojtěcha. Roku 1668 ví však již o ní Matěj Benedikt Bolelucký (Rosa
Boëmiae, str. 312/6), uváděje v pojednání o rukavici staroboleslavské,
že je barvou velmi podobna pražské rukavici téhož světce, která se každo
ročně ukazuje u sv. Víta.27a
»Pontifikální rukavici, kterou sv. Vojtěch zanechal na Libici, pohřbí
vaje zázračně své bratry, zabité od pohanů z nenávisti ke křesťanské víře,«
svévolně v knize »Phosphorus septicornis« z r. 1673 (str. 472/3) zařadil
kapitulní děkan Tomáš Pešina z Čechorodu do inventáře chrámového
pokladu svatovítského z r. 1360 (správně 1368) do rubriky pojednáva
jící o prstenech.28 O tom, že se v současné době lidu u (hradčanského)
hrobu světcova ukazuje rukavice sv. Vojtěcha na Libici zanechaná, vědí
r. 1675 i Bollandisté, snad podle Balbínova sdělení (Acta Sanctorum,
tomus III. mensis Aprilis, str. 201 k 23. dubnu). V pozdější době se
k r, 1712 o světcově rukavici na levou ruku zmiňuje Jan Tomáš Vojtěch
Berghauer, a to v katalogu chrámových předmětů, jež v letech 1711/3
pořádal.29
Rozpor mezi barokními autory, z nichž jedni pověst o Vojtěchově
bilokaci spojovali s pontifikální rukavicí, uloženou u sv. Václava v Staré
Boleslavi, a druzí s rukavicí uchovávanou u sv. Víta, byl záhy vyrovná
ván, a to tak, že za onu vskutku zapomenutou rukavici byla prohlašována
staroboleslavská, kdežto hradčanská se ztotožňovala s druhou z páru.
Křižovník Jan Beckovský, přejav s některými pozměnami Hájkovu versi,
vypráví v »Poselkyni starých příběhů« (díl I. z r. 1700, str. 196): »Ta
pak rukavička, kterou na oltáři v Libici při pohřbu svátý muž zapomenul,
dosavad se v Staré Boleslavi, a druhá, která v Římě zůstala, v kostele sv.
Víta na Hradě Pražském se nalézá.« Týž výklad r. 1772 naznačuje i Gelasius Dobner (Annales W. Hagek z Liboczan, IV, str. 268). Avšak kri
tický postoj, jejž dále Dobner k legendě o bilokaci zaujal, předešli téměř
o sto let belgičtí Bollandisté.
27a O tom, že sv. Vojtěch zapomněl svou rukavici v Praze u már (ad feretrum)
svých bratří, se zmiňuje metropolitní probošt Jiří Bertold Pontanus v Bohaemia Pia (Frankfurth, 1608, kn. III., str. 36). Z jeho omyslu vyrostla asi pověst o pražské rukavici.
28 Ed. Šittler-Ant. Podlaha: Poklad svatovítský, Praha, 1903, str. 173, odst. 260. Pě
šina uvádí pontifikální rukavici sv. Vojtěcha mezi svatovítskými památkami ve »Phosphoru« též k 23. dubnu (str. 50). Podle něho se o »jedné rukavičce biskupské« při výpočtu
svatovo jtěšských památek u sv. Víta zmiňuje Jan J. Dlouhoveský v knížce »Podivín s Přibyslavou« z r. 1673 (k 23. dubnu).
29 A. Podlaha-E. Šittler: Chrámový poklad u sv. Víta v Praze, Praha, 1903, str. 134.
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IV. Kritici legendy o bilokaci.
Spor o legendu o bilokaci sv. Vojtěcha vznikl mezi katolickými učenci
již v druhé polovině XVII. století. Z díla Bollandistů (Acta Sanctorum,
tomus III. mens. Aprilis z r. 1675, str. 201) se totiž dovídáme, Že se
skeptickým názorem belgických učenců polemisoval Bohuslav Balbín,
uváděje na obranu legendy o bilokaci, že ji znají mnozí čeští a polští histo
rici, že jde o starobylé vyprávění a že se rukavice, o niž jde, dosud uka
zuje. Avšak belgičtí jesuite ve svém kritickém díle prokazovali nevěro
hodnost pověsti o bilokaci věcnými námitkami:
1. O divu, jenž se v Římě měl udáti, neví nic autor nejstarší, v Římě
sepsané svatovojtěšské legendy (t. j. legendy Kanapariovy).
2. Nezmiňuje se o něm ani autor legendy mladší (t. j. Bruno), jenž
doplňoval mnohem mene duležite věci v starší legendě chybějící.
3. Nejvážnější námitkou pak jest, že podle obou legendistů, Vojtě
chových současníku, došlo k zničeni Libice a pobití Vojtěchových bratří
až po odchodu světcovu z Říma. Nelze prý považovati za pravděpo
dobné, že by byl papež Vojtěcha nutil k návratu tam, kde jeho jméno bylo
v takové nenávisti, že se snadno k vraždám bratří mohla přidružiti vražda
dalši, spáchaná na Vojtěchu. Div se však snažili Bollandislé zachrániti
výkladem, že asi k němu došlo při otcově neb matčině pohřbu a že byly
v líčení zaměněny osoby.
V
druhé polovině XVIII. století (1772) připojil se k námitkám Bel
gičanů ve svém rozboru Hájkovy kroniky i Čech Gelasius Dobner (IV,
str 268/270). Za nejzávažnější důvod proti Hájkově pověsti o bilokaci
měl Dobner tu okolnost, Že v době pobití svých sourozenců Vojtěch nebyl
již v Říme, prodlevaje v Mainz na císařském dvoře, a že tudíž nemohl
sloužiti onu památnou mši sv. před papežem, při níž k bilokaci došlo.
Dále si Dobner povšiml i toho, že Hájkovo líčení není ve shodě s kato
lickými obřady: podle Hajka pravil totiž světec po svém »probuzení«, že
mu chybí rukavice, aby mu zapůjčili jinou, aby mohl dokončiti mši sv.
Proti tomu Dobner uvádí, že biskupovi nebylo této rukavice třeba, ježto
měl v rukou Tělo Páně. Kritický historik má za to, že legenda o bilokaci
byla vymyšlena po dvou neb třech staletích, zaznamenána pak v polovině
XIV. století. Vznikla podle Dobnerova mínění z tvrzení, že Vojtěch videi
vraždu v duchu, z čehož pak další prý učinili skutečnou přítomnost bisku
povu v Libici.
K námitkám proti legendě proneseným možno úhrnem podotknouti:
Po druhé odešel sv. Vojtěch z Čech asi r. 994, aby se po oklice přes Uhry
odebral do vytouženého Říma. Odtud odešel až po odchodu císaře

Řád VIII.

34.
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Oty III (996), hodlaje se po delší oklice navrátiti do Čech. Má-li pravdu
sv. Bruno, jenž o líbíckých událostech byl zpraven od přímých účastníků
a jenž tvrdí, že před Líbící přitrhlo České vojsko v patek v předvečer
svátku sv. Václava (v letech v úvahu přicházejících připadá vigilie svato
václavská na pátek toliko r. 99-5), jakož i přijmeme-li za správný Kosmův
pořad událostí v předvečer života sv. Vojtěcha, musíme míti za to, že Li
bice byla vyvrácena 28. září 995 (nikoliv o rok později). Že v září 995
nemohl býti Vojtěch na cestě zpět do vlasti, vysvítá z toho, že císař Oto III.
přišel do Věčného města až r. 996, Vojtěch pak toto město, jak bezpečně
víme, opustil až po jeho odchodu. Odpadá tudíž namitka, ze v době libické vraždy (září 995) byl Vojtěch na cestě zpět do země a nemohl býti
v Římě. Okolnost, že se Kanaparius a v jeho Šlépějích sv. Bruno a autor
»veršů o utrpení sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka« o pobití Vojtěcho
vých bratří výslovně zmiňují, až když pojednávají o světcově návratu
z Říma do vlasti, nelze pokládati za jedině směrodatnou, ježto v daném
případě šlo Kanapariovi (a od něho porad převzali oba další uvedení legendisté) spíše o dramatický spád událostí (zpráva o smrti bratří odvrací
sv. biskupa od návratu do Čech a vede vstříc mučednictví!) než o přesné
chronologické vylíčení průběhu událostí.29a. Správný pořad událostí pak
vyplývá z líčení kapitulního děkana Kosmy, jenž znal Kanaparia a vě
domě se odchyloval od něho a měl nepochybně k disposici nějaké, dnes
už neznámé domácí zprávy o posledních dnech slavníkovského knížetství.
K správnému pořadu událostí vede i Brunonův údaj o vyvrácení Libice
v tu sobotu, na niž připadl svátek sv. Václava, i když jinak Bruno převzal
Kanapariův sled událostí.
Dobnerova námitka, že Vojtěch ihned po svém »probuzení« nemohl
žádati o pontifikální rukavici, nutnou pro dokončení mše sv., nezasahuje
starší Pulkavovu versi pověsti, ježto ta nic takového netvrdí, nýbrž
až versi pozdější. Lze-li předpokládati, že v září 995 byl Vojtěch
v Římě a nemá-li opory v pramenech bollandistická domněnka o Voj
těchově účasti na pohřbu otce neb matky, v plné platnosti zůstává
tvrzení kritiků, poukazujících na to, že je legenda zaznamenána až ve
XIV. století a že o bilokaci neví nic nikdo ze starších světcových životo
pisců. Tím závažnější je tato námitka, že v Římě píšící autor Kanapariovy legendy byl dobře informován o římském Vojtěchově pobytu, Bruno
pak o průběhu libických událostí, a že oba, jak jejich legendy ukazují,
měli nemalý zájem právě pro vše zázračné.
Nutno-li souhlasiti s Gelasiem Dobnerem, že legenda o bilokaci
29a Sr. literaturu uvedenou v poznámce 4.
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vznikla dvě až tři století po Vojtěchově smrti, umělým se zdá přec jeho
výklad o tom, že pověst o bilokaci vznikla rozšířením staršího podání, že
Vojtěch děje libické viděl v duchu, a to tím spise, že Dobnerem citovaná
domněle starší legenda »Sanctus Adalbertus, nobilis progenie, sed nobilior fide« je podle svého obsahu mladší Pulkavy a zřejmě nerozeznává
pět sv. bratří mučedníků († 1003) od Vojtěchových sourozenců...30 Jak
asi legenda podle našeho mínění vznikla, pokusili jsme se shora vylíčiti.
V. Závěr.
Dříve než se rozloučíme s pozdní, avšak lidsky krásnou legendou o ta
jemné účasti sv. Vojtěcha na pohřbu rodných bratří, věnujme alespoň
letmou pozornost oběma až do dneška uchovaným zbytkům pontifikálních
rukavic, s nimiž je legenda spojována. Ta z nich, která podle údaje Chanovského byla z Libice přenesena do Staré Boleslavě, jest tam dodnes
vystavena v blízkosti mučednictví sv. Václava v knížecí (Vrábské) kapli
na oltáři Všech svatých. Na její našité obrubě (praetextě), 6.2 cm široké,
byly asi v polovině XIV. století vyšity modelujícím plochým rozeklaným
stehem poprsní obrazy Krista Pána a apoštolů Petra a Pavla, o nichž se
zmiňuje, jak uvedeno, již Balbín. Tyto výšivky jsou pokládány za jeden
z nejznamenitějších výrobků českého vyšívačského umění XIV. století.31
Snad by tu byla na místě naše domněnka, že v uvedené době ozdobily
obratné ruce hradčanských benediktinek obrubu starší již rukavice obrazy
apoštolských knížat, aby tak zdůraznily souvislost památného svatovojtě š ského předmětu s věčným městem, v němž obě apoštolská knížata nalezla
svou smrt a jejich dílo své pokračování...
Druhá pontifikální rukavice, světci připisovaná, je v chrámovém po
kladě svatovítském. Je sešita z výstřižků vlněné látky, v níž je něco lně
ných vláken a urobena způsobem pletivo připomínajícím. Při spodním
30 G. Dobner: W. Hagek Annales Boemici, IV., 268-270; Monumenta Historica
Boemiae, Praha, 1768, str. 58. Uvedená legenda, otištěná v Monumentech (str. 57-59) vy
práví, že sv. Vojtěch při mši, již nevědomky sloužil za papežovy přítomnosti, radostí pla
kal, když u vytržení viděl, jak duse jeho bratří letí za zpěvu andělského do nebe. H. G.
Voigt právem nazývá tuto legendu »konfuses Gemisch der verschiedensten Bestandteile«
a má za to, že je z konce 14. neb z počátku 15. století, tedy mladší Pulkavy. Podle svého
obsahu vznikla legenda v býv. Polsku neb v Schlesien (Adalbert von Prag, Berlin, 1898,
str. 231).
31
F. Krásl-J. Ježek: Sv. Vojtěch, str. 630/2; Podlaha-Šittler: Soupis památek v pol.
okresu karlínském, Praha, 1901, str. 4 7 /8 ; J. Cibulka: Stará Boleslav (Č. cicerone) ; J. Ci
bulka: Umělecké řemeslo v »Dějepisu výtvar. umění v Čechách«, I. díl, Praha, 1931, str.
403; F. Beneš : Libice a památky kultu sv. Vojtěcha, Pam. arch., 1868, VII. r., str. 258.
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okraji jsou vsunuty tři rovnoběžné proužky z barevného hedvábí, okrášle
né prostým zlatým vyšíváním. Uprostřed svrchní strany je malá stříbrná,
ze Šesti polokruhů utvořená destička s emailovým stříbrným obrázkem
sv. BenedikLa (asi původu italského). Biskup Podlaha má za to, že ruka
vice pochází z XII. století, medailon s obrazem sv. Benedikta je zřejmě
přídavek XIV. století.32 33
I
když obě rukavice jsou nepochybně mladší doby svatovojtěšské a te
prve dodatečně byly s osobností velkého světce spojeny, nemají pro naši
dobu význam jen jako umělecká památka českého středověku, nýbrž jsou
i trvalou připomínkou velké bratrské lásky sv. Vojtěcha k nešťastným
bratřím, jež ještě několik století po světcově mučednické smrti spolupřispěla s jinými motivy k vytvoření půvabné legendy o Vojtěchově zá
zračné bilokaci.
32 Krásl-Ježek: Sv. Vojtěch, str. 6 2 7 /9 ; Podlaha-Šittler: Chrámový poklad, str. 196/7,
Šittler-Podlaha: Poklad svatovítský, str. 173; J. Cibulka: Um. řemeslo, cit. kniha, str. 393;
F. Beneš: Libice, P. A., VII. r., str. 261; Dr Bock: Geschichte der liturgischen Gewänder«, II., str. 139.
33 Vedle libické rukavice znal český středověk ještě další svatovojtěšskou památku
téhož druhu. Vypráví se v prvé recensi Pulkavovy kroniky (P. D. C , V., str. 27), že sv.
Vojtech podle benediktinské řehole vlastníma rukama každodenně pracoval spolu se svými
řádovými bratry na stavbě kostela a kláštera v Břevnove. N a památku toho se ve 14. století
v klášteře pečlivě uchovávala pracovní rukavice jednoduchého díla, již světec při práci
užíval. Roku 1740 ve své »Epitome histórica... monasterii Brevnoviensis« (Köln a. R., hl.
VIII., str. 122) uvádí Magnoaldus Ziegelbauer světcovy pracovní rukavice mezi břevnovskými svatovojtěšskými památkami. Rovněž i r. 1762 Bonaventura Piter v díle »Thesaurus
absconditus« (Brno, str. 8 5 /6 ). Avšak o deset let později v Čtvrtém dílu svého kritického
vydání Hájkovy kroniky (str. 268/70), uvádí Dobner, Že mu v Břevnove svatovojtešská
rukavice ukázána nebyla, když tam v minulých letech prohlížel archiv a památky. Dnes je
tato památka benediktinské horlivosti sv. Vojtěcha ztracena.

VARIA
Gerhart Hauptmann
Od svého vstupu do literatury byl Gerhart Hauptmann předmětem vyznavačského
obdivu i prudkého odporu. Téměř každé dílo vyvolalo nadšení i zklamání, zanícené ná
sledovníky i zaujaté polemiky. Hauptmann, jako málokterý jiný německý básník, před
stavoval a tvořil literární přítomnost. Vůči zjevu takového typu je kritik v nevýhode,
cítě dobře steré svazky poutajíc! básníka k době a předpoklady básníkovy tvorby, roz
prostřené do časové šíře padesáti let.
Hauptmann je z největších epických a dramatických fondů v literárním vývoji na
šeho století. Již kvantitativně představuje se nám výtěžek Hauptmannova života rozmě
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rem, který budí úctu. N a šedesát svazků dramat, veršované epiky, románů, lyriky
i cestopisů! A látkové nelze rovněž Hauptmannův kosmos viniti z chudoby a jednotvár
nosti. Vedle ostré přítomnostní problematiky leží historická reminiscence, severskému či
antickému mythu odpovídá utopistická vise, svět domácích pohádek je mu stejně blízký
jako exotika jižních moří. A látková pestrost obměňuje v neustálých variacích výrazové
prostředky, jak je potřebuje k obrazu svému.
Přehlížíme-li o básníkových osmdesátých narozeninách všechny vskutku průkazné
projevy Hauptmannova básnického ingenia, ptáme se plným právem po jednotící síle,
která spíná skutečně nebo zdánlivě odlehlé části díla v jednotu vyššího řádu a z různo
rodých náhodností vytváří synthesu. Tímto položením otázky sestupujeme přímo do
ohniska Hauptmannovy tvůrčí problematiky a jejího typu. Hauptmann jako básník neměl
život lehký. Dobře zkusil, co znamená být básníkem za času dobře smýšlejících. Natu
ralismus jeho začátků uložil hned při prvních krocích vývoje zkoušku jeho básnické síle
Slabší fond by podlehl přemíře naturalistického receptu, požadujícího neúchylně lidské
dokumenty a rozkládajícího řád krásy na zemi. I Hauptmann zaplatil daň době. Doktrinář
Loth (»V or Sonnenaufgang«) stává se téměř symbolem dobové situace, která zatěžuje
duchovou neplodností a ochuzuje úrodnost vidění vskutku básnického. Ale dojmovému
umění nezůstal Hauptmann trvale poplatný. Již jeho prvotiny naznačují, že nebude bez
účasti reprodukovat a ohledávat obrysy vnější skutečnosti, že se pokusí o přísnější kompo
siční vazbu a údernost. Od začátku uměleckého vývoje zaměstnávají Hauptmanna kon
cepce, hodné velkého básníka. Od prvotiny »Vor Sonnenaufgang« a komorního dramatu
ibsenského rodu »Einsame Menschen« k velkým kolektivním obrazům »Die Weber«
a »Florian Geyer«, abychom uvedli práce z prvého desetiletí tvorby, kolik nepředstírané
životnosti a naléhavé vervy! Bylo a jest snadné vytýkat komposiční a jiné meze a neúměrnosti, o dramatické opravdovosti Hauptmannove nebylo pochyb.
Kritický nebo polemický rozbor Hauptmannovy tvorby došel k výsledkům, z nichž
některé jsou povahy zásadní: Umělecký výtěžek není vždy úměrný vynaloženému úsilí;
žhavá životní látka, ukuta do pevných tvarů, nezní vždy plným zvukem čisté zvonoviny;
naturalistická kresba prostředí a povah kříží se v nevyrovnané směsi se snovou mystikou;
básník míjí přesnější určení mravních hodnot, a last not least: podává často spíše mo
hutné dramatické scény než jednotně prokomponované drama.
Je v podstatě imaginace, že není povahy spekulativní. Mnoho polemických pozná
mek, vytýkajících Hauptmannovi nejasnost, pramení z této neodůvodněné záměny,
která předpokládá myslitelské selhání tam, kde ve skutečnosti selhává pojmová kon
strukce, neschopná zachytit plnost životní skutečnosti, a nikoliv básnický symbol. Kolik
nejasností a nedůsledností bychom takto mohli bez obtíží implikovat jiným dramatikům,
Goethovi a zvláště Shakespearovi! Právem požaduje J. Nadler při rozboru Hauptmannova
románu »Der Narr in Christo«, aby se o básnickém díle mluvilo stejnou řečí, jakou je
psáno. Důvodnost Nadlerovy výzvy je nasnadě u Hauptmanna, kde zvláště v jeho po
hádkových dramatech najdeme postavy, svádějící k symbolickému výkladu (příklad za
mnohé: mythická postava Wann z dramatické básně »Und Pippa tanzt«). Obhajujeme-li
zde podstatu poesie a bereme-li do ochrany básníka, zvláště tam, kde nedopovědení je
kqmposicním prostředkem, nemíníme ovšem hájit skutečné mezery v koncepci i pro
vedení, nedostatky básnického vidu i komposiční síly.
Mnoho vysvětlíme ze samého založení Hauptmannova básnického typu. Jeho bá
snický fond, opakuji, jest neobyčejně mocný, vybuchuje jako vřídlo stále novými vý
trysky, horký jako sám život, živelný jako sama příroda. Nespoutaná živelnost, iracio
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nální, nevypočitatelná, kypí a vlní se od díla k dílu, nevysvětlitelná zákony pouhého
intelektu a Čisté logiky, priapicky rozvášněná a přissátá k světu smyslů. Nikoliv tedy
předem daný logický vývoj, nýbrž rozvlnění a pohyb záhadné vůle k životu, rozvlnění
začasté i zpětné, které znovu obmění námět již jednou zpracovaný transposicí do jiné
oblasti nebo posunutím těžiště (Vor Sonnenaufgang - Vor Sonnenuntergang; Die Weber
- Florian Geyer; College Crampton a jiná dramata z uměleckého prostředí). Cosi ženské
ho a přírodního se účastní zrodu jeho děl. A není v této souvislosti bez zajímavosti
lhostejnost k dílům, již hotovým, u nichž Hauptmann mnohdy připustil velmi pronikavé
zásahy, takže kritik mohl poznamenat, zpola vážně, zpola ironicky, že definitivní závěr
dramatu »D ie versunkene Glocke« nebyl dosud uveřejněn. A rovněž není náhodné, že
Hauptmann vytvořil jednu z opravdu průkazných a zdařilých kreací právě v povídce
»Der Ketzer von Soana«, kde zálibně vylíčil vítězství přírody a smyslového opojení nad
přísným duchovým řádem. Můžeme pokračovati v tomto výčtu a poznamenat, jak po
měrně zřídka nám Hauptmannova charakteristika předvede muže, silného, hrdinského;
kolik ženského živlu naproti tomu se vlní a vře v jeho díle, neseného stejně slepou pu
dovostí jako citovou plností. Příroda, velká matka, rytmuje tok horké lidské krve,
uvádějíc jej do pohybu nárazy a zvraty něžnými i lhostejně nelítostnými.
Jeví se tedy Hauptmann spise básníkem duse než ducha, básnickým vykladačem
pudových a citových lidských vztahů. Cizota k duchu, porůznu u Hauptmanna konsta
tovaná, odpovídá tedy samému ustrojení básníkova typu, jemuž pak duchový prvek
vyplyne jako pouhá konvence, uložená individuu z vnějšku a ochromující jeho rozvoj,
nebo doktrina, suchá a katedrová, zůstávající čímsi cizorodým a nestráveným v kom
plexu díla. Položení hodnot metafysických je v tomto světě zřejmé. Neklidný krajan
cherubínského poutníka nemohl projít svým rodným krajem s očima jen k zemi upjatýma,
nemohl neslyšet hudbu mystických pramenů, které tak mocně tryskají v jeho domovině
od Johanna Schefflera až po Hermanna Stehra. Toto zasažení mystickými silami, nazý
vané obyčejně novoromantickým obdobím básníkovým, znamená víc než motivické obo
hacení. Je i zkouškou pro intensitu básníkova vidu, zkouškou, v níž Hauptmannovo
vítězství není vždycky plně zajištěno, neboť básník zaposlouchaný do tepu krve není
stejně bezpečný ve světě metafysických skutečností a náboženských jistot. Není sporu, že
Hauptmannův osobní zážitek a předpoklad nese známky opravdového úsilí a bolestného
zápasu, vcelku však nutno hovořit spíše o hledání než nalezení. Dědictví doby žije příliš
silně v básníkovi, jehož ctí zůstává odvaha, znovu a znovu zápolit o umělecké zachycení
Absolutna i za cenu neúspěchu. Hauptmann je málokdy disponován zkonkretisovat
velkoryse metafysickou sílu, začasté ji sexualisuje (Hanneles Himmelfahrt) nebo přivede
do nebezpečného sousedství chorobnosti (Emanuel Quint). Svět severské hloubavosti,
přísné mravní závaznosti a rozvichřené bacchanale antiky a smyslové pohody stojí tedy
většinou nesmířeny v příkrém protikladu, aniž se nad nimi klene poslední harmonie,
vykupující životní rozpory definitivní sytnhesou. Bolestný protiklad cítíme i tam, kde
Hauptmann, podle vlastního doznání, nepodává konflikty, nýbrž komplexy, jeho epika je
prorvána tímto napětím stejně hluboce jako dramata. O tom nás nenechává na pochy
bách ani poslední projev mohutné vervy výpravné, symbolický epos Till Eulenspiegel,
který mobilisuje velké síly, aby odpověděl na problematiku poválečné doby. Úhrnem
tedy: Kosmos mohutných rozměrů a živelné síly, nesoucí v sobě poselství svobodného
individua, jež v duchové nejistotě zápasí o poznání, zda světlo, které se rdí na obzoru,
mluveno symbolem vlastní Hauptmannovy invence, jest zoří vycházejícího slunce nebo
posledním zábleskem slunce již zapadlého.
Karel Metyš
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Autor hanácké opery
Dr Antonín Breitenbacher objevil r. 1931 v hudebním archivu bývalé piaristické ko
leje v Kroměříži hanáckou operu bez hudby. Její titul zní:
Opera
sanCtlonls pragMatICae
noVa atqVe Vera
DVabVs partlbVs
eXhlblta orbl.
AVthor poěsls et MVsICae
VtrIVsqVe hanatICae
est
NotVs In IVDaea eIVs.
Podle tohoto nápisu soudil dr. Breitenbacher, že operu napsala »veselá kopa« pro spo
lečnost (refektář), kde byl skladatel znám; poslední slova žalmu 75: notus in Judea Deus
(známý v Judei Bůh) změnil na eius (své) k doplnění chronogramu v letopočet 1747.
Podle obsahu libreta soudil, že skladatel byl kněz nebo učitel, který kráčel ve folkloru způ
sobem, který pěstoval u nás prvý Jiří Středovský, farář v Pavlovicích u Přerova.
Vzhledem k hanácké opeře o Landeborkovi, o níž pojednal dr. Emil Axman (Morav
ské opery ve století XVIII.-1912), domnívá se dr. Breitenbacher, že autor poësis et musicae utriusque hanaticae znamená téhož autora obou oper.
A kdo jest to?
Při studiu zajímavé osobnosti opata Pavla Ferdinanda Václavíka, vzácného znalce
hudby, umění, literatury a filosofie, přisel jsem v deníku zrušeného kláštera hradišťského
z roku 1747 na tuto poznámku: 26. Octobris. Dies Mercurii... Post coenam nostri alumni
musici produxerunt operam hanaticam compositam a P. Alano, professo Welehradensi.
(26. října. Středa... Po večeři naši alumni hudební provedli operu hanáckou, složenou od
P. Alana, řeholníka velehradského.)
Se vzácnou ochotou rozluštil tuto otázku znatel dějin Velehradu dr. Rudolf Hurt, že
se jedná o P. Alana Plumlovského, který slul křestním jménem Ignác, narodil se v Přerově
18. ledna 1703, složil klášterní sliby 17. prosince 1724, na kněze vysvěcen 3. června 1730
a zemřel 2. května 1759.
Ve svém díle »Dějiny cister. kláštera na Velehradě« líčí dr. Hurt (II., 116) nedoro
zumění, které měl P. Alanus s opatem Josefem Malým pro jeho praxi v příjímání noviců.
Toto rozladění způsobilo asi, že P. Alanus odebral se do kláštera v Pastuchově v Uhrách,
patřícího tehdy k velehradskému klášteru. Moravským klášterům bylo totiž uloženo obno
viti některý klášter, Turky zničený v Uhrách. Mortuorologium nebo Catalogus Welehradensis píše o něm: multis annis domi concionator praeclarus obiit in Paszto sut adiutor
administratoris Abbatiae eiusdem, ibidemque sepultus - (po mnoho let doma kazatel pře
slavný zemřel v Pastuchově jako přidělený správci opatství tamějšího a tam jest pochován).
Dne 1. listopadu 1747 skládalo v Hradišti slavné sliby 7 noviců, mezi nimi i Jakub
Beha. Jeho bratr P. Vivaldus navštívil novice na Hradišti s P. Alanem. Hradištský deník
píše k tomuto dni: Ad prandium mensa, cui praeter amicos neo-professorum hodiernorum aderant duo Cistercienses Welehradio R. P. Alanus et R. P. Vivaldus, frater Fr. Jacobi
nostri, item duo nostri Ordinis ex Polonia. (K obědu... tabule, u níž kromě přátel nově sli
by dnes složivších byli přítomni dva cisterciáci z Velehradu ctihodný P. Alanus a ct. P.
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Vivaldus, bratr Fr. Jakuba našeho, též dva našeho řádu z Polska.) Mel tedy P. Alanus dů
vod přijíti na Hradiště, poslechnouti svou skladbu a po případě promluviti si o jiných dí
lech, dnes neznámých. Byla to jistě vzácná návštěva, když se uvádělo i jméno hosta, neboť
namnoze se psalo všeobecně: quidam canonicus Cremsirio (nějaký kanovník z Kroměříže).
Dne 9. ledna 1748 jest v klášterním deníku zápis: Rev. D. Praelatus ad prandium
habuit omnes canonicos, quibus post prandium producta est opera. (P. opat u oběda měl
všechny kanovníky, jimž po obědě byla provedena opera.) Zajisté známá P. Alana, o níž
jako všeobecně známé, neděje se další poznámka ve stručném zápise.
Když téhož roku navštívila hradištský klášter císařovna Marie Terezie se svým cho
těm, hrála se před vznešenými hostmi zase hanácká opera, která se panovnici líbila. O této
návštěvě se často psalo z různých pramenů, V. Prásek v Selském archivu píše, že opera
tehdy hraná zakládala se na výjevech ze selského života, o tom však není v kronice hradiŠtské ani půl slova, návštěva se nekonala 18. března 1748 (jak uvádí dr. Axman), nýbrž
18. června v úterý a nepředváděli vesničané z Olšan svatbu (dr. Axman), nýbrž klášterní
úředníci v hanáckých krojích a jejich manželky provedli operu a tance hanácké. V diariu
se píše: 18. Junii. Dies Martis... pro ampliori consolatione Majestatum ordinatus est saltus hanaticus ab officialibus nostris transvestitis faciendus cum studiosis aut scribis ibidem
hanaticae vestitis. (Pro větší potěšení veličenstev proveden jest tanec hanácký od úředníků
našich v hanácké kroje oblečených se studenty a písaři též hanácky oděných)... Facienda
erat hanatica opera. (Provedena byla hanácká opera.) Dum... Maiestas deducta esset ad
salam Abbatialem, inchoata est opera sub copiosa et solemnissima musica. (Když... obě
veličenstva byla přivedena k opatskému sálu, započala opera za četné a nej slavnější hud
by.) Musici omnes hanatice vestiti et canentes pro ordine suo et persona agente in vestitu
hanatico virili et alii femineo. (Všichni hudebníci hanácky oblečení a zpívajíce podle po
řadu a jednající osoby v šatu hanáckém mužském a jiné ženském.) Ad intermediam musicam habebat iterum saltus hanaticus ab officialissis ut supra. (V meziaktí byl zase tanec
hanácký tančený úřednicemi jako svrchu.) Finita hac opera, produxit concertum discantista in fidibus vestitus hanatice veste feminea, iuxta quem continuo stetit Augustissimus
Imperator, ac tandem quaedam parva puella Olomucio hanatice vestita lusit instrumento,
cui idem Augustissimus ferme tenebat partes musicales. (Po této opeře provedl koncert
houslista na housle, oblečen hanáckým ženským Šatem, vedle něho neustále stál nejjasnější
císař, a též nějaká dívka z Olomouce, oděná hanáckým šatem hrála, jíž týž Nejjasnější držel
party hudební.)
Tolik jen pro pochopení prostředí, v němž se tato opera v nej skvělejším možném pro
vedení (solemnissima) dávala. Srovná-li se obsah opery nalezené dr. Breitenbacherem a ope
ry o Landeborkovi, přisvědčíme, že takový magister elegantiarum opat Václavik, předseda
literární komise, rozhodující dokonce o ustanovení profesorů na universitě olomoucké,
zvolil prve jmenovanou operu. Plačtivé nářky hanáckého hocha, zajatého u Olomouce (ope
ra o Landeborkovi), sotva by pobavila veličenstva a celý dvůr tak, jako vtipné rady hanác
kých pudmistrů císařovně, jak by pragmatickou sankci obhájila. Alanova opera byla v kláš
teře známa, často dávána, proto byla předvedena též vzácným hostům. Byl to jistě pěkný
výjev, když pudmistr Franc Rozom vítá panovnici slovy: víme, že si paní heská, královna
naša a česká.
František Bartoš uvádí v Annales Musei Franciscei (1895) vznik opery o Landebor
kovi do r. 1758, správně namítá dr. Axman, že mohla býti složena po r. 1742, jednáť o za
jatém hochu u Olomouce, hoch touží dostati se k mamince.
Děj Alanovy opery je mnohem vtipnější s četnými narážkami na politické poměry
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současné: Matehavelské-Macchiavelli, Ó francóští Mazarýři (narážka na Mazarina), Filip
chce bét králem v Dloho-Brade (v Lombardii) a j.
Slovo utriusque dlužno vztahovali v nadpisu opery k próze i hudbě: obojí autor jeden
totiž Alanus. Není důvodu připisovati autorství opery o Landeborkovi a této opery jedno
mu skladateli, nemámeť důkazu o tom, že P. Alanus znal operu o Landeborkovi.
Když později slavil probošt Vincenc hrabě Hodic 50. výročí svých slibů klášterních
na Hradišti, složil P. Mauritius Bulín text k oslavné opeře na přání opata Václavíka. Kro
nika výslovně píše: P. Mauritius, qui pro opera sub hac solemnitate producta latinům
textům composuerat... (P. Mauritius, jenž pro operu k této slavnosti provozovanou složil
latinský text.) Tam neznáme skladatele hudby. Svědomitý kronikář klášterní byl by jistě
poznamenal o P. Alanovi, kdyby byl složil pouze text nebo pouze hudbu k opeře. - Josef
Jungmann ve své »Historii literatury české« dovolává se svědectví profesora české litera
tury Josefa Valentina Zlobického ze Zlobic, rodáka velehradského (1743-1810), že v pa
láci knížete Kaunic-Rittberka ve Wienu hrála se »hanácká operetta«. Zlobický mohl ještě
jako hoch znáti P. Alana nebo slyšeti o jeho díle.
Z těchto okolností soudím, že P. Alanus jest autorem opery objevené dr. Breitenbacherem.
Karel Kyas

Krádež ostatků
Úcta k svatým má základy v lidské přirozenosti. Každý národ potřebuje hrdiny a kaž
dý člověk vzor. Kdož vedou duchovní život, ctí ty, kteří dokonalosti dosáhli, světce. Také
proto se Syn Boží stal člověkem, aby nám dal příklad. On je vzorem nej dokonalejším a Jej
následovat zavazuje všechny. »Učte se ode mne!« (Mat. 11, 29.)
Po Synu Božím jsou nám nej dražší ti, kteří začali se stejně slabou lidskou přiroze
ností jako my, ale slavnou smrtí korunovali život svatý. Svatých si vážíme, svaté oslavujeme
a o jejich přímluvu u Boha prosíme. »Lid křesťanský náboženskou slavností připomíná pa
mátku mučedníků, aby byl povzbuzen k následování, účasten jejich zásluh a podepřen je
jich přímluvami,« praví svátý Augustin.1 A v úctě věřících jsou též jejich hroby a ostatky.
Pro to bylo by lze vyhledat tisíce dokladů: jak si křesťané vážili hrobů svátých apoštolů,
nápisy z katakomb, jak sv. Jan Zlatoústý toužil po hrobě velkého apoštola národů, svatého
Pavla, jako žíznivý po prameni,2 citáty ze svatých Otců, nesčetné příklady z církevních dě
jin i podivuhodná vidění ctih. Anny Kateřiny Emmerichové, která zřela města i celé země
pokryty chladem a temnotou hříchu a v té tmě světlé body - lidi, kteří se opravdu modlí
a drží, a kostely s ostatky svátých, jak tajuplně šíří požehnání a pomáhají udržovat dobro
na této zemi.3
Což tedy divného, že v dobách, kdy byla úcta k svatým nej rozšířenější a jejich hroby
nej váženější, snažili se někteří takový poklad získat třebas tajně a mocí? V letošním roč
níku Řádu (č. 3, str. 140) bylo už upozorněno, že taková pokušení přicházela též na lidi
1 Contra Faustum Manichaeum, cap. 21.
2 » 0 , kdož mi dá, abych ke hrobu svatého Pavla blíže přistoupiti mohl, jeho ostatky
spatřiti, bych mohl viděti aspoň prášek těch svátých úst, skrze něž Kristus veliké věci
mluvil.«
3 »Také všude jsem viděla odpočívati svatá těla. Viděla jsem, jak souvisí a působí se
světci a jaké požehnání Šíří kolem sebe... Mezi tím vídám jednotlivce, ani se zbožně modlí*
a kostely, ve kterých se chová Velebná svátost, a nesčíslná těla světců a blahoslavenců,
a všecky skutky nevinnosti, pokory a víry, které tu zhoubnou činnost zase oslabují, překo
návají, maří a vůbec pomáhají, kde je třeba... Vídám všecko, co bylo učiněno, i jak to
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v Čechách, a že takových zbpžných krádeží nebyl uchráněn ani hrob mučedníka v zemi nejpřednějšího, totiž hrob sv. Václava. Snad právě proto »přicházelo na některé pokušení, aby
vzali ostatky blaženého těla a sobě podrželi i svým příbuzným rozdávali« - jak praví kro
nikář Kristián. To se stávalo hned v 10. století a nestalo se to patrně jen jednou, jak plyne
ze slov, že »někteří z dobré vůle a z dobrého smýšlení se o to přičiňovali«. Podle Kristiáno
va svědectví »v takový čin se vmísila« i zbožná sestra sv. Václava Přibyslava, žijící tehdy
v klášteře u sv. Jiří, založeném její neteří Mladou. Účasti Přibyslavině na tom podniku vě
noval v 5. Čísle tohoto časopisu pozoruhodnou stať Jar. Ludvíkovský, který dokazuje, že
Přibyslava na tom viny nemá, že k tomu byla skoro přinucena. Že to pium furtum nebylo
ve středověku zjevem ojedinělým, dosvědčuje kniha Zoepfova, který jednu z kapitol přímo
nazval Reliquienverehrung und Reliquiendiebstáhle.4 Zoepf cituje legendu Vita Chrodegangi a vypravuje, že se sv. Chrodegang, bývalý kancléř na dvoře Karla Martela a potom
horlivý a sebezapíravě žijící biskup v Metách, vypravil do Říma, tajně tam vzal ostatky
sv. Gorgonia, který byl v 8. stol. v Římě velmi ctěn, a prchl. Uvedená legenda praví, že
sv. Chrodegang byl Římany pronásledován, ale zachránil se. Vondruška, který tuto událost
nezná, zakončuje svůj životopis tohoto biskupa takto: »Je ku podivu, že jméno Chrodegangovo není v Římském martyrologiu!«5 Opravdu tam není. Ta jeho cesta do Říma to
může vysvětlit.
A lze uvésti ještě jeden příklad z dějin českých, příklad z doby pozdější, z doby Kar
lovy, Zase je to biskup. Jedná se o Alberta ze Šternberka, po němž se ve strahovské knihov
ně zachoval nádherný pontifikál z let po roce 1370. Je to krásná rukopisná práce, dosud
čistá a velmi dobře Zachovalá, kde písmeno T ve slovech Te igitur je velmi dovedně na
kresleno jako kříž s Ukřižovaným, před nímž v modlitbě klečí císař Karel IV. a arcibiskup
Arnošt z Pardubic ( f 30. června 1364); na spodním okraji stránky je zlatá (skutečné líst
kové zlato) šternberská hvězda v modrém poli a vedle zlatý kříž na černém štítě, rodový
a biskupský znak Albertův. Tento člen starobylého rodu, o jehož vkusu svědčí dochovaný
strahovský pontifikál, byl biskupem v Litomyšli od roku 1364.6 Po čtyřech letech byl na
přímluvu Karla IV. kapitulou v Magdeburgu zvolen tamějším arcibiskupem. Jako cizí
diecesán nebyl tam však ani vlídně přijat, ani rád viděn. Již po čtyřech letech vznikl mezi
ním a městem spor o jakousi věž. Spor se nebezpečně přiostřil, takže arcibiskup Albert si
raději vyměnil místo se svým nástupcem v Litomyšli Petrem a vrátil se znovu jako biskup
do Čech. A jeho odchod z Magdeburgu provázelo také pium furtum. Tanner7 praví, »dass
er einige kostbahre Reliquien entzogen, und mit sich genommen habe«. Byla to hlava sv.
Šebastiána, prst sv. Mauritia a rámě sv. apoštola Filipa. Ty ostatky sv. apoštola Filipa sotva
byly pravé; ale nezáleží na tom, jak to ceníme my dnes. Důvod byl dosti ušlechtilý. Tanner
bylo zničeno; a jak stále ještě po jejich cestách kráčí požehnání a jak skrze zbožné duse,
které jsou jich pamětlivy, stále ještě udržují obcování se svou vlastí a se svým stádem.
Zvláště však pozoruji, jakým zdrojem jejich lásky a jejich orodování jsou jejich kosti tam,
kde odpočívají, jako by byly s nimi v jakémsi tajemném spojení.« - Jaroslav Durych: Svaté
kněžství podle vidění ctihodné Anny Kateřiny Emmerichové, Olomouc, 1939, str. 15-18.
4 Ludwig Zoepf: Das Heiligen-Leben im 10. Jahrhundert, Leipzig, 1908, str. 200-206.
5 Isidor Vondruška: Životopisy svátých, Praha, 1931, II., str. 249.
6 Současně s povýšením pražského biskupství na arcibiskupství v roce 1344 bylo za
loženo nové biskupství v Litomyšli, jemuž byla podřízena Část diecése olomoucké a praž
ské. Biskupství trvalo jen do roku 1421, kdy Litomyšle dobyli husité.
7 Jan Tanner S. ].: Geschichte derer Helden von Sternberg, Prag, 1732, str. 145.
Tanner cituje 7. kap. Krantziovy knihy Metropoleos.
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praví, ze jmění, které si tam nastřádal, neodvezl, jen ty ostatky svatých s sebou vzal; a že
jen něco málo uložil v biskupském kostele v Litomyšli, ostatní dal Karlu IV. z vděčnosti
za své povýšení na arcibiskupa. A císaře jistě potěšil, neboť úcta Karla IV. k posvátným
relikviím a jeho horlivost v jich sbírání byla opravdu veliká. Pro velechrám sv. Víta do
vedl posvátné ostatky opatřovat v celé tehdy známé Evropě. Arcibiskup odcházející z Mag
deburgu přivezl mu tedy památku velmi milou, třebas toho dosáhl per pium furtum.
I tento případ ukazuje, že »časy se mění a my s nimi«, a že věci středověké nelze po
suzovat měřítky a cítěním doby naší.
Karel Otýpka

KNIHY A UMĚNÍ
Poesie Zdeňka Va vří ka
Zdenek Vavřík, Poesie, básně z let 1928— 1940, vydal Josef Lukasík
v edici Plamen srdcí v září 1942.
Jistě ne náhodně cituje Jaromír John ve svém dopise-předmluvě k výboru z básnic
kého díla Zdeňka Vavříka úryvek z Bremondovy »Čisté poesie«, onen symbolický úryvek
o keltských druidech, o ptáku v bouři. Charakterisoval tím nejlépe básníka Zd. Vavříka
i jeho dílo, které vyrůstalo v době několika literárních zvratů, prožilo několik vývojo
vých fází a přece zůstalo jednotné a své. Proto také tento výbor z mnohalete básnické
činnosti Vavnkovy působí jako jednotná, dobře stavená sbírka, která vznikla v malém
časovém rozmezí. Její prostý název » Poesie« bychom mohli vykládat i symbolicky jako
přiznání k Bremondovi, k jehož prvním vyznavačům u nás Vavřík náležel a v němž
našel theoretickou oporu své tvorby. To je důležité především pro pochopení a zařazení
jeho díla. Vavřík patří časově i svou tvorbou do blízkosti básníků Viléma Závady a
Františka Halase, ale v určitém směru došel jinam, a proto je a bude osamocen, mimo
skupiny a směry. Jeho čistá lyrika prozrazuje básníka visuelního typu velké snové obraz
nosti, ale zároveň básníka, jenž cítí hudební význam slov a verse a který ho umí použit
se samozřejmostí a jistotou. I když je svět básníkův úzký, jeho vidiny dosahují až poloh
mlčení, toho, co v poesii působí nejvíce, co je v ní nej většího.
V
poesii Zdeňka Vavříka možno vystopovat několik důležitých kořenů, jez pro
růstají celé jeho dílo a které je dobře charakterisují. Jeden z těchto nej hlubších kořenu
můžeme krátce označit jménem Máchovým. U Vavříka nejde jen o všeobecný obdiv
(báseň »N a Máchu«), vnější postoj, ovlivnění; spíše jakýsi společný pocit života a smrti,
zkušenost noci. Na motiv noci vytvořil Vavřík snad své nej lepší verse prvního oddílu
»Poesie«. Noc je mu symbolem, který se ponenáhlu stává obrazem všeho, metafysickou
průmětnou, ztotožněním vesmíru a básníka: Noci, má noci - - - / Ja v tebe proměněn....
K tomuto pocitu přistupuje motiv milostný - a ten též vystupňuje básník až k pocitu
tragičnosti lidské lásky, duševně blízkému básníku »Vztahů«, k němuž se Vavřík přímo
hlásí (báseň Elegie). Připomeňme jen »Smutnohru«, »Dívčí píseň« nebo »T iše«.
Oba tyto proudy tušíme snad pod každým veršem prvního, většího a intimnějšího
oddílu »Malá noční hudba«; každý verš je prozářen odněkud z nitra. Již název druhé
části Hlíny ukazuje na její podstatně jiný charakter. Jako byla první část bližší sbírkám
»Elegie«, »Noci«, »Plakati světlem« a »Klenba«, tak se zase druhý oddíl blíží spíše
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»Rodné«. Převládá v ní motiv země, krajiny, rodného kraje, Ostravska, jež zanechává
ve všech svých básnících silný odraz sebe, své černé, drsné krásy (Krajinný motiv u Vi
léma Závady). U Vavříka »Píseň Ostrava«: »Ty smutný kraji / Ze sna zelenavého jak
bahniŠtě, / Dětskými kostmi lemovaný, / Nic tě neporůstá / Jen ostřice / V závějích
luny na sm etišti. - - -Ty země ze sna, země milovaná, / Přehořkým mořem v dálce oblé
vaná, / Přístupná pláci, / Však ráji ne, / Jen ráji...« Vavříkovo vidění, zprvu až úděsné
(báseň »Divná krajina«: Stráž černých andělů, jež vroubí tuto zemi...) se vyjasňuje:
zpívá krásu (»Pastýřská noc«, a především »Píseň o rodné zemi za noci«) a dospívá až
k hymnickému zpěvu na zem, naději. (»Knížecí«, »Tvůj, tvá, tvé«.)
I když jsme již znali Vavříkovu tvorbu z jeho předešlých sbírek, je jeho vlastní
výbor Poesie pro nás novou knihou; sám básník nám ukazuje, co z jeho tvorby je stále
živé tak jako při prvním vydání, co je dosud pravdivé - a co už pravdivým zůstane.
Jan Vladislav

H u m a n i s t i c k á poesie
Med a hořec, poesie X V I. století v Čechách, přel. K. Bednář, vyšlo v červenci 1942 u Petra.
Jedním z charakteristických rysů současné literatury je určitý návrat, hledání:
návrat a hledání poesie, a to v obdobích literárně skoro neznámých a zdánlivě chudých.
Není to jen vědecký nebo akademický zájem, spise naopak, hledá a nachází se to, co je
dosud živé, co dosud působí na Člověka dnešního právě tak jako na člověka tehdejšího.
Snad pod tímto zorným úhlem byla překládána také sbírka Med a hořec. Chtěla
oživit a zpřítomnit poesii latinského humanismu u nás, chtěla ji osvěžit a zpřístupnit ji
modernímu čtenáři.
Takovéto práce však bývají nej nevděčnější, neboť buď se ubere málo - či zase
příliš mnoho; ani to ani ono obyčejně poesii neposlouží: čtenář buď pozná původního
autora, ale je mu cizí, zdá se mu neupřímný, strojený - a překlad obyčejně ještě zvyšuje
tento dojem - anebo cítí, že původní báseň byla překladateli jenom odrazovým můstkem
k vlastnímu básnění: čte sice s radostí - ale jiného autora.
Překlady K. Bednáře chtěly jít střední cestou - nej častěji - ale při tom nemůžeme
říci, že úspěšně: pokus zůstal v polovici cesty. Není to ani přesný překlad ani úplné
přebásnění, jež by novou formou a jazykem řeklo to, co bylo v původních textech život
ného a opravdového.
Z jazyků antických se překládá jistě hůře než ze živých; ale latina XV I. století je
reč lidí, již mysleli nelatinsky. (Ostatně máme v češtině kromě přesných filologických
překladů také krásná přebásnění z antických jazyků: v nich opravdu žije původní dílo
svým plným životem v novém jazyce a nové formě, dokonalého přebásnění - a je jich
více.) V Bednářových překladech je jen málo básní, jež by působily takovým dojmem, jež
by působily bezprostředně. Většinou cítíme těžkopádnost a neumělost jejich původních
autorů: nová forma ji nestačila zakrýt. Možná, že tu má vliv také výběr. Většině autorů
výboru nebylo dáno do vínku posvěcení básníka; ještě stále převládá rozum, vůle psát,
touha stát se básníkem. Naproti tomu někteří byli opravdoví básníci, a na nich můžeme
poznat velmi mnoho: především tušení zvratu doby a náznaky předbaroka vedle ještě
renesančních prvků. Jejich básně jsou nej lepší.
O vysvětlení a zařazení básníků výboru se pokusila v doslovu Věra Studená, bohužel
vsak neřekla nic, co by bylo opravdu nové a vysvětlující. Její povšechný obraz XVI.
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století a poměrů kulturních této doby jen opakuje známé věci. Ve výčtu thematických
prvků pak ještě použila několik frází, jakých by v literárních studiích nemuselo být.
Výbor byl určen pro porovnání myšlenek poesie dneška s poesií Šestnáctého století,
ale zdá se, že se nepodařil tak, jak tomu mělo být.
Jan Vladislav

Literární komedie
Po dočtení románku Jaroslava Šusty Sekerou do spolku (vyd. Druž. práce v prosinci
1941, cena K 27.— , váz. K 42.— ) zůstáváte v rozpacích, máte-li říci svůj soud. V roz
pacích byl snad i redaktor edice, když v závěru doprovodného výkladu na záložce knihy
píše o ní jako o »rozmarné historii o lásce, odhodlání a víře, o vášni, mělkosti a lidské
bídě v jednom podobenství, v jedné legendě, v jedné komedii, jež byla sehrána v kuli
sách života«. Četli jste svěže napsaný příběh z malého města o tom, jak rodina mladých
lidí v čele s podnikavým restauratérem Karlem se prosadí proti bařtipánskému řezníkovi
a hostinskému, který na majetkovém kořistnictví si založil blahobytný a příjemný život,
a nakonec stojíte se smíšenými pocity před otázkou: Psal to autor, aby vás poučil, či
aby vás přesvědčil, jak to všecko krásně ví a umí, či konečně aby si z vás tropil legraci?
Pro každou z těchto otázek najdete řadu opor, a to je pramen vašich rozpaku. Začneme
tím prvým, čili stránkou kladnou a sympatickou. Šusta umí bystře pozorovat život a umí
o něm mnoho a pěkně povědět. Nepopisuje svět jen zvenčí, ale pronikavým pohledem
zahlédne i do srdce svých osob a řekne vám to opět jen diskrétním náznakem. Děj rozvíjí
s rozmyslem a poutavě v kaleidoskopickém rozvržení hutných scén dost volně souvise
jících. Jeho vypravování nepoužívá otřelých frází, takže působí svěže. Nuže, co chceme
více a proč ty rozpaky? Protože všude, z každého odstavce vysvítá, že autor ví o těch
svých přednostech a dává to Čtenáři znát jakoby s povýšenou blahovůli člověka stavějícího
na odiv oslnivé přednosti. Snad chtěl naznačit jen svůj mírně ironický odstup k životu,
ale vyšlo mu to nakonec v neupřímný, povýšenecký postoj salonního společníka, který
má nadto o životě názory po mnohých stránkách popletené. Místy vám ten oslnivý způsob
vtipného vyprávění připomíná v divadelní obdobě operetu, jež má velke půvaby a velkou
přitažlivost pro jistý druh divadelních návštěvníků, zatím co druhým se zdá težko sne
sitelná.
A tak se přikláním nakonec k té části citovaného výkladu na záložce knihy, jež
mluví o komedii hrané v kulisách života. Autor tu hraje s čtenářem komedii. D ělá to
vtipně a zábavně, ale obávám se, že mnohému se to brzy přeji. Románek, i když není
rozsáhlý, není feuilleton a autor i v legrační formě musí něco chtít. A to, co chce
Šusta od života, je příliš laciné.
lp.

Reportáž o studentech
Románů a reportáží ze života středoškolských studentů už valem ubývá, ale přece
ještě tu a tam láká autory buď ona snadnost vymýšlení veselých příhod (jako by studenti
museli na svých hřbetech odnést všecky hloupoučké vymyšlenosti), buď první citový ži
vot, Či dokonce psychologicky zajímavá látka kolektivu. Ale ať je to uz jakkoli, těch
dobrých knih je maličko.
Nelze k nim připočísti bez výhrad ani knihu známého pedagoga Dominika Pecky.
(Dominik Pecka, Kamarádka, studentský román, vydalo nakladatelství Vyšehrad v Pra
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ze, duben 1942.) Ačkoliv v podtitulu knihy je slovo román, není jím ani zdaleka.
Je to volná reportáž jedné třídy mezi kvintou a oktávou. Ale tím líp, je-li to jen
reportáž, aspoň není nutno se obávat, že zde bude už po tolikáté ukradena tobolka a ne
vinný vylučován tragicky z ústavu. V této knize plyne studentský život klidněji a také
pravdivěji než v sensacích, které připisují na vrub pubertě někteří tak zvaní »naturalisté«.
Je tu tedy klid, ale až mdlý - žádný zápal a žádné pravé mládí se vsím svým nadšením.
Dominik Pecka chvílemi příliš myslil na to, aby podal přesný obraz studentů, a pro
to si od nich příliš půjčoval slova, jako » šťabajzna«, a věty, jako na stránce 35: »Člověče,
já bych tam praskl jak žalud anebo bych musil dřít jako kůň. Copak jsem nějaký mezek?
Člověče, to bych byl vůl...« N a druhé straně je zase příliš pedagogem-idealistou, aby
uměl zakrýt svá přání, z kterých pak činí fakta. Jaký je dobrý a jen dobrý poměr studentů
a profesorů! Jak studenti bojují ušlechtile o smysl českých dějin. Chvílemi tomu všemu
věří asi sám Dominik Pecka, chvílemi mu unikne scéna, která je příliš zřetelně malovaná.
I jinde překresluje skutečnost, které na druhé straně tolik dbá. Na příklad profesor češti
ny vyžaduje v roce 1938, považte, aby studenti říkali genitiv plurálu na -ův.
Nechybí ovšem celé knize postřeh a veselí, ani příjemná řeč, plná moravských vazeb.
Jistě se bude také číst, a to spíš nestudenty (studenti už nedůvěřují románům o sobě).
Umělecky však mezi knihami ze středoškolského prostředí neudělala ani krůček dopředu.
František Listopad

Dvě s k l a d by o m y s t i c k é m p ov ol á n í
Dějovým námětem novely »Poslední na popravišti«1 jest mučednická smrt karmelitek
v Compiègne v době francouzské revoluce. Neobyčejná síla, kterou tehdy prokázaly
ženy tváří v tvář smrti, je líčena na osudu mladé Blanche de La Force. Blanche, která
slově řeholním jménem Maria de Jésus au jardin de L’Agonie, dozpívá hymnus, přeru
šený smrtí poslední karmelitky, a dobrovolně obětuje svůj život.
Milost a lidská přirozenost zápasí spolu v hlavních osobách novely. Duše odpovídá
volání milosti, odpovídá tajemné otázce milosti. Jako Veronika, jako Anaklet, odpovídá
i Blanche na otázku, která je položena její křehkosti, slabé lidské přirozenosti. Blanche
není hrdinkou v běžném slova smyslu. Ale dovede svou úzkost a slabost podříditi zcela
Bohu a projiti temnou úzkostí gethsemanské zahrady, jako jí prošel Kristus. Blanche bere
na sebe úděl životní úzkosti s obětavou odevzdaností bez výhrad. Je věrná své úzkosti,
a tím stoupá k opravdovému vnitřnímu hrdinství. Postoj Blanche de la Force značí vy
rovnání s čistě rozumovým řádem, jak jej žádá Marquis de la Force, i s nevypočitatelným
chaosem doby. Lidství samo je zváženo jako positivní a vysoká hodnota, ale jako hod
nota, která si sama nestačí a potřebuje pomocného živlu vyššího. Ani »krásné lidství«
není schopné zastavit iracionální příval démonických sil. A naopak svět milosti nepůsobí
bez přirozených podmínek, předpokládá Člověka realisticky s jeho schopnostmi i chybami,
staví na něm ve smyslu pronikavého synergismu, kdy spása je podmíněna souhrou a
spoluprací člověka s Bohem.
Umělecky znamená novela »Poslední na popravišti« velké dílo. Provedením se blíží
novoklasické koncepci novely, která lidský osud soustřeďuje jakoby do jednoho bodu,
z něho jej rozvíjí, vykládá, zabarvuje a odkrývá čtenáři do posledních vrstev psycholo1 Poslední na popravišti - novela. Přeložil Jan Zahradníček. Březen 1941. Velehrad nakladatelství dobré knihy v Olomouci.
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gi ckého rozboru. Bodem, v němž se sbíhá celá osnova novely, je řeholní jméno Blanche,
Maria de Jésus au jardin de i'Agónie. Blanche je zasažena nevypočitatelným vlivem milosti,
která ji vede do poloh, jež by nikdy nepředpokládal odhad pouze rozumový. Pouhý
rozum! Ani tato novela nemůže býti měřena a hodnocena pouze rozumem a jeho sou
dem, nýbrž celým člověkem, neboť je výrazem celého člověka, všech jeho sil a hodnot,
které nejsou jen rozumového řádu. Pouze s tímto zorným úhlem musíme přistoupiti k no
vele Gertrudy von Le Fort, chceme-li, aby nám vydala poslední metafysické tajemství.
Umění Gertrudy von Le Fort se rozněcuje v ohnisku prudkých konfliktů. Znovu
prožíváme příkrý zápas o poslední jistotu životní a cítíme, že jen velké a silné umění
nám může učinit pravděpodobným a přijatelným uvedený konflikt a jeho řešení. Gertrud
von Le Fort má stále odvahu k experimentu. Hledá stále nové cesty uměleckého pro
jevu po stránce výrazové i komposiční. Forma, podle sdělení autorčina, »vystupuje«
s látkou. I zde je dána v nerozlučném sepětí zformované látky. Pro tuto novelu zvolila
Gertrud von Le Fort formu dopisu, adresovaného přítelkyni. Tím získává subjektivní
prvek zvláštního tepla, osobní účasti a intimity podání. Tragika děje vyrůstá organicky
z vývoje postav a charakterů. Postup vnějšího dění není lámán episodickými vložkami.
Novela, která nevybočuje do pathosu a v níž neschází příležitostně ani humor, ukazuje,
jakou čistou epickou práci dovede Gertrud von Le Fort vytvořit. Jednoduchost a účelná
věcnost výrazových prostředků, které se ohebně a poslušně podřizují uměleckému záměru,
pevné vykreslení postav, kompaktní podání vnějších osudů a dynamika vnitřního dění,
jemnost psychologického rozboru - vyznačuje novelu, při níž často si vzpomeneme na
prudkou, bezohlednou sílu novel Kleistových i na vyváženou úměrnost novel Kellerových. Jenom nejnutnější historická data jsou zapojena do proudu vyprávění, které vylu
čuje statické, na př. popisné, živly, stupňuje vnitřní napětí a dává nám do rukou dílko
neobyčejné hloubky a krásy.
Poslední přeložená povídková práce Gertrud von le Fort, »Vytržení Panny z Barby«
(»D ie Abberufung der Jungfrau von Barby« - přeložila Jaroslava Vobrubová-Koutecká,
Vyšehrad, červenec 1942), nastupuje v celkovém díle německé autorky bezprostředně za
novelou »Die Letzte am Schafott«. Prostředí i námět uvádí obě práce v nej těsnější sou
sedství. Není divu, že autorka tak hluboce postihující mystickou skutečnost a zpodobující
ji uměleckým tvarem tak zralým a vyváženým, jako jest novela »Poslední na popravišti«,
napojená duchem románské mystiky karmelitské, zatoužila po variaci thematu v neméně
intensivním světě mystiky německé. Místo Karmelu je zde klášter svaté Anežky, místo
Compiěgne Magdeburg, místo Velké revoluce obrazoborecké bouře. A jako se tyčí za
první novelou zjev velké reformátorky, španělské světice Teresie de Jesus, tak proniká
přítomnou prací duchovní světlo vycházející z postavy magdeburgské řeholnice Mechthildy.
V obou pracích proniká mystická síla jako tajemný vír do pozemské skutečnosti, boříc
umně setkanou osnovu lidských a příliš lidských plánů, dohadů a výpočtů. Obě práce
Gertrud von le Fort patří do kategorie, k níž má co říci hlavně mystická theologie. Lite
rární věda je si vědoma své pravomoci i svých mezí, zkoumá spíše vnější obrysy než svě
telný střed díla, o němž, opakuji, poslední výpověď náleží mystické theologii.
Světlo jako symbol nejvyšší transcendentní skutečnosti proniká celou koncepcí, jež
je prozářena mystickým poselstvím Mechthildina »Tekoucího světla Božství«. Tato sku
tečnost přesahuje konečnou skutečnost třírozměrného světa samou podstatou, takže vý
roky mystiků často se utíkají k záporu a paradoxu, aby naznačily bytostný přesah do vyšší
roviny nazírací. Panna z Barby prožívá mystickou skutečnost a zachycuje poselství, jež
tlumočit lidská slova nestačí. Panna z Barby je věrná svému mystickému odvolání (jak
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zní v originálu titul), ubírajíc se na poušť Čirého božství. Jako Blanche naplňuje svůj
život tím, že dosahuje v mystickém prožitku posledního smyslu svého jména, jde panna
z Barby neúchylně za opuštěností Boží, která jedině může přemoci opuštěnost světa
Bohem. Zde si obě mystické novely odpovídají nejúže: v jedné je metafysická úzkost
Blanche de la Force, v druhé mystická opuštěnost panny z Barby. Kolem obou se vzpínají
démonické vlny revolučního chaosu. Obě mu padají za oběť. V obou je umělecky pro
veden konflikt metafysické síly a selhání, rovněž tak sublimní, ale bolestná srážka racio
nální roviny nazírací s nadlogickým světlem a věrností mystickému povolání. Ostrá síla
exatického poznání, tryskajícího mocným pramenem z nej jasnější temnoty božství vítězí
nad postřehem příliš důvěřivým a vůlí příliš lidskou. Sestře Marii de I'lncarnation se
dostává protějšku v abatyši magdeburgského kláštera, které teprve v konfrontaci smrti
se prolomí výhled do vyššího rozměru, v němž žije panna z Barby, odpouštějící in
articulo mortis těm, kteří nevědí, co činí.
V
obou pracích se vzpíná Gertrud von le Fort k nej obtížnějším úkolům, jaké mohou
být požadovány od básníkova slova. Jestliže v první novele byl materiál zformován beze
zbytku a přednesen se suverénní lehkostí, je druhá novela poznamenána prudkostí du
chového úsilí, jemuž jen málo co se může postaviti po bok v napjatém zaměření k mystic
kým hlubinám života. I u druhé práce je estetická hodnota nesporná, ale všechny běžné
literární klasifikace, hovořící o kronice či archaisující legendě, selhávají před samou
podstatou díla, jež leží jinde a s virtuosní jistotou umění a lidskou opravdovostí vydává
svědectví o Světle nepřístupném.
Karel Metyš

Anton Dörfler: Vendelín
Se svým jmenovcem Petrem Dörflerem sdílí se Anton Dörfler o generační problémy
i vývojový román, s N. Schwarzkopfem o themata z prostředí řemeslnického. Jako Schwarz
kopf vylíčil v kronice »Der Feldhäfner« historii rhönské hrnčířské rodiny, zabral se i A.
Dörfler v románu »Der tausendjährige Krug« do stejné látkové oblasti. Kontraposici ře
mesla a umění, kterou sledoval již v knize »Die ewige Brücke«, obměňuje v kronice »Ven
delín« v souvislosti s problémy generačními. Na pozadí generačním vyrůstá a probíhá indi
viduální osud Vendelína Lehrrittra, snílka i vynálezce, neklidného řemeslníka a pionýra
albsteinského pokroku. Vendelín, rozeklaný mezi dvěma ženami, Luisou a Lucií, těká od
jednoho záměru k druhému, až ikarovskou smrtí hyne v letadle jako symbol svých meliorisačních plánů. S linie individuálně vývojové přesunuje se v druhé části knihy těžiště do
osudů Vendelínových synů, z nichž nejpečlivěji je propracován životní úděl Reinhartův.
Reinhart Lehrritter dědí po otci faustovský neklid a v sugesci Schillerových dramat pro
bouzí se v něm poznání života a umění. Reinhart se stává interpretem děl Schillerových,
Beethovenových a Shakespearových, zasvěcuje oddaně i revolučně do hodnot milovaných
mistrů. Poté se bolestně prodírá jako Wilhelm Meister k svému poslání divadelnímu. Jako
Peer Gynt konkretisuje umělecky osud nordického snílka.
V Dörflerovi žije mnoho z dobrého dědictví J. Paula a V. Raabe. Dörfler nepřekra
čuje svou uměleckou mez a nezdůrazňuje přízvuk metafysický, který mu v zachycení sku
tečnosti vyplývá sám sebou. Sytý a ohebný vypravěč předvádí životně osudy svých postav.
Literární odkazy, třeba i nahodilé a nechtěné, bylo by možno ještě rozšířit. Postava Lucie
na př. ukazuje nejedním záběrem k Hebblově »Agnes Bernauer«, ztělesňujíc velkost i tra
giku krásy na zemi právě tak jako daimonion umělecké inspirace. Plynný překlad Josefa
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Menzla vyšel jako I. svazek edice Knihy nového světa v únoru
v Praze-M. Ostravě.

1942 u Jos. Lukasíka
Karel Metyš

Barokní poutě
Antonín Šorm: Jak studenectí putovali. Národopisná studie. Ukázka z chystané knihy
»Vesnice tkalců «. Nákladem vlastním. Praha, kveten 1942.

Není-li čtenář přímo z Podkrkonoší, pak nadpis sám ho mnoho neupoutá. Ale
začte-li se do knížky, brzy pozná její zajímavost a cenu. Ovane ho duch doby barokní,
jejíž náboženská vroucnost a opravdovost se v té vesnici tkalců zachovala až do prvních
desítiletí našeho století. Ant. Šorm nepsal podle nějakých kronikářských záznamů, nýbrž
sám to jako jinoch jeste prožil; odtud ta bezprostřednost jeho vypravování a správné
pochopení některých poutních předpisů, jinému snad divných. Ale je to opravdu náro
dopisná studie, neboť se pečlivě vyptal starých poutníků i dosud žijícího předzpěváka,
prostudoval rukopisné knihy, v nichž si předzpěváci zapisovali pořad, písně i rozjímání
studeneckých poutí a provedl jejich srovnání se zvyky jiných krajů. A nakonec s velkým
rozhledem upozorňuje i na díla literatury krásné, jež z vambeřických poutí čerpají svůj
námět.
Studenec u Jilemnice je v přímé čáře vzdálen 60 km od Vambeřic, nejtoužebnějsího
cíle studeneckých poutí. Skutečná cesta horským krajem tam i zpět a celodenní putování
na posvátném miste samém Činily skoro 200 km. N a tu obtížnou šestidenní pouť se ze
Studence vypravovalo každoročně procesí několik, z každého domu někdo, takže mnozí
občané byli za svého života ve Vambeíicích 30krát, 50krát, ba i vícekrát. Je dojímavé
číst Šormovo vyprávění o tom, jak ti chudí lidé, zvyklí úmorné denní práci, dovedli i na
pouti využít každého okamžiku ke zpěvu prostých lidových písní a k hojným modlitbám
na úmysly nejrozmanitější: za ty, kteří zůstali doma, za ty, kteří mohli jít a nešli, za
ty, kteří se jim po ceste smáli, za padlé vojíny, kteří v tom kraji byli pochováni... a pod.,
jak v každém kostele pozdravovali Nejsvětější Svátost, jak se zastavovali u každého kříže,
jak na kopci před cílem předzpěvák vybídl poutníky, aby nyní smazali všechny neshody
a odpustili si křivdy malé i vetší, a jak na ta slova si poutníci navzájem podávali ruce,
odprošovali se a jak se na takové pouti vyrovnaly někdy i vážné rozepře, v nichž jinde
sedláci prosoudili všecko; jak mnozí putovali za velkého odříkání a postů a konali
mnohé kající skutky. A ty kající skutky nebývaly nepatrné: Někdo po celou tu namá
havou cestu si nesedl, stoje i jedl, aby jeho pouť byla záslužnější; někteří nosili do kopců
těžké kameny, nebo se zvláštní ochotou pomáhali poutníkům slabším; jeden mládenec,
který nesl v cele průvodu kříž, nepustil jej ani na zastávkách z ruky a nechtěl, aby mu
kdo pomohl; jak skoro všichni po stupních kostela lezli po kolenou, takže někteří měli
kolena odřená až do krve, a jak sami zkušení předzpěváci tak pouť řídili, aby nebyla pro
marněna ani chvilečka času a poutníci získali co nejvíce duchovních milostí.
Taková pouť znamenala skutečné duchovní obohacení všech, kteří se jí zúčastnili.
Staří poutnici si toho byli vědomi a společně se modlili za nováčky, to je za ty, kteří
konali pouť po prvé, a předzpěvák dbal, aby zvláště ti vykonali všechno důkladně a řádně.
Poutě lidu nahrazovaly exercicie a znamenaly skutečný laický apoštolát. Poutě, jež popisuje
Šorm, se konaly bez kněze, vedl je zbožný a inteligentní muž ze vsi, který místo nechutného
spolkarem dbal přímo o duchovni prospěch svých spoluobčanů: modlil se s nimi, před
říkával písně, na zastávkách četl historii některých míst a připomínal, co se kde paměti
hodného stalo, dbal o účelné uspořádání pobožností a měl i duchovní promluvy. Šorm
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otiskuje dvě takové promluvy, jež si předzpěváci sami složili a zanechali ve svých ruko
pisných poutních knihách. A nejsou to promluvy špatné.
Pilný sběratel Antonín Šorm zaslouží uznání za svoji práci. Jen na některých místech
mohl být text upravenější a jazykově čistší.
Karel Otýpka

Divadlo hercovo a divadlo režisérovo
O prioritě herce na jevišti, pro i proti ní bylo u nás poslední dobou často deba
továno. V začátku letošní sezóny se nám naskytla příležitost, abychom si ověřili dosah
této otázky na inscenacích dvou pražských divadel, totiž Uráaie a scény poříčské, Před
stavení v Uranii spočívají vesměs na několika dobrých hereckých individualitách, které
divadlo získalo a kterým dává patřičně vyniknout. Tedy divadlo herecké. Na Poříčí
vytváří režie jakožto dominanta představení komposici, synthesu všeho umění a vsí
techniky, jíž lze na jevišti k divadelním účelům upotřebit, řadíc všechny prvky, jichž
používá, přísně do svého plánu a stavějíc je do svých služeb - divadlo, které neuznává
prioritu herce, pokládajíc jej pouze za souřadnou složku svého scénického aparátu.
Herecká režie, jak jsme ji v Uranii viděli na Stroupežnického Našich furiantech
(režisér A. Podhorský) a po méně výrazných Artistech (A. Klimeš), zejména na Milošem
Nedbalem režírovaném Goethově Clavigovi vychází z herce, basíruje na herci a končí
ve stanovení formy jeho projevu a jeho vztahů. Dává mu dostatečnou volnost k rozvinutí
všech individuálních možností. Jevištního výtvarníka, který se ještě v nedávných letech
stával nezřídka vedoucím Činitelem divadelních směrů, degraduje opět takřka na pouhého
dekoratéra, podřízeného herci. I sobě samé přisuzuje často pouze služebnou funkci. Má-li
režisér Šťastnou ruku, a hlavně, herci dostatek schopností, dosahuje se na nekterých mís
tech představení sugestivní koncentrace napětí, jež má svůj největší klad v maximálním
prožitku hercově, který tu skutečně tvoří ze sebe, ze svého temperamentu, ze svého diva
delního instinktu, jemuž byla dána neomezená možnost k rozehrání. Avšak v mezerách,
jež vyplňují vrcholy hercova soustředění a vrcholy akcí dramat, přesvědčíme se o velmi
malé únosnosti tohoto stylu scénické práce, o velmi malé umelecké intensite, s jakou je
vedena, spoléhá-li se pouze na hercovu intuici a ostatek se ponechává náhodě. A poněvadž
se z takovýchto mezer skládají Často celá jednání, kdy celé jeviště utkvívá v bezvýchodné
stagnaci, odcházíme nakonec z divadla s dojmem, že představení bylo improvisováno,
že postrádalo jakékoliv suverenity, jež by něco chtěla řešit, říci, vytvořit, jez by spojila
jednotlivosti, ať už do různých směrů či naprosto nikam zaměřené, v kompaktní celek,
který by dovedla k předem vymezenému cíli.
Cítíme-li v Uranii nedostatek vnitřního i vnějšího řádu, který do hry vnáší režie,
v inscenacích divadla N a Poříčí se projevují režijní předpisy nej markantnějším způsobem,
stávajíce se posléze formulemi, podle nichž se věci studuji, takže se nemůžeme zbavit
dojmu, že styl nejen jednotlivých scén během představení, nýbrž i jednotlivých předsta
vení navzájem je natolik normativní, neboť pracuje stále s týmž materiálem a stále
v týchž intencích, že jsou si poříčské inscenace poslední doby velmi nebezpečně podobny
a nezřídka se, ovšem v různých variacích, v podstatě takřka opakují.
Způsob, jakým pracují režiséři - letos /. Port na Klicperově veselohře Krása neblazí
a B. Stejskal na Hauptmannově komedii Trunda a Lajda - je totiž v zásadě předem
stanoven: dochází tu k jakési synthese různých druhů umění, jež se zdají navozovati
divadelnost, a techniky, pomocí níž se tvoří rámec, styl představení. Praxe sama však
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dokazuje, že tato chladná synthesa není správnou cestou divadelního projevu. Všechny
složky, které byly do inscenací přivedeny z vnějšku, ukazují se jako nedivadelní a vlastní
dominantní prvek režie, který chtěl po svém ovládnout jeviště, stává se nakonec pouhou
dekorací, vnější formou, nezasáhnuv nikde skutečný střed dramatu. Zásahy tanečnic do
akcí jen ruší linii hercova projevu, scénická hudba je buď pouhou náladovou dekorací
nebo, je-li rovněž nositelem akce, ruší taktéž strukturu. A tak posléze dochází k zajíma
vému paradoxu, že totiž ty složky představení, které se režii vymkly anebo byly úmyslně
vyňaty z její normy a z jejího stylu, jimiž byly na př. herecké výkony Bolkův a Kováříkův
ve veselohře Klicperově a Řepův a Bočkův v komedii Hauptmannově, zachraňují nejen
jeho úspěch, ale i skutečnou dramatickou nosnost.
Příčina neúspěchu dá se hledat ve dvou možnostech: Buď je celý systém režie po
chybený a tu je zbytečno v něm dále pokračovat, anebo je v něm nedůsledně postupo
váno, a tu je nutno požadovat, aby byla nekompromisně volena jedna z cest, totiž buď
ustoupit a hledat novou formu, anebo pokračovat, avšak do důsledků.
Jediným poříčským představením, kde došla ona synthesa daleko větší platnosti než
dekorativní, byla Schillerova Messinská nevěsta v režii Františka Salzera. Zde skutečně
tanec, hudba, výtvarné řešení prostoru světlem, hereckým pohybem a scénickou konstrukcí
byly souřadnými akčními činiteli, jež všechny zasahovaly do stavby díla a navzájem
komponovány je dovršovaly. (Tak na př. tanečnice přejímají akci zoufajícího dona
Césara, jenž okamžik před svou sebevraždou mizí ve tmě, a dokončují linii, započatou
hercem.) Pohyby herců jsou stylisovány do sošných postojů a výtvarně řešených gest.
Jejich výkony jsou doplňovány, po případě plně nahrazovány zásahem hudby, tance,
techniky (světla, ampliony). Herec ustupuje do pozadí. Je zatlačován režií, technikou.
Avšak i Salzerova Messinská nevěsta je stále ještě z velké části kompromisem. Nám
však nezbývá než na každé práci, má-li v ní býti pokračováno, požadovati důslednost
anebo alespoň uvědomění si důsledků. Jaké důsledky plynou pak z tohoto způsobu
práce pro herce? Herec se stane nepotřebným. Může-li být už dnes jeho výkon nahrazen
ve vrcholu činitelem jiným (hudbou, tancem, výtvarnou komposicí), můžeme v konečné
fázi tohoto útvaru očekávat jeho zmizení s jeviště. A tak bychom byli znovu na cestě,
na níž se divadlo poslední doby octlo už několikrát (symbolismus, »nadloutka«, expre
sionismus atd.) a jež byla už několikrát také označena za neschopnou divadelního života,
neboť odvádí divadlo do zcela jiných sfér, než jsou sféry jemu vlastní.
Mluvíme-li však již o poříčském divadle, nesmíme smlčet jednoho nedopatření, jehož
se zde ovsem dopouštějí takřka pravidelně a které vrhá podivný stín na tuto jinak nejaktivnějŠí pražskou scénu. Jde tu o provedení hry Střídavě oblačno. Žádné divadlo, které
si předsevzalo nějaký program a nějaký cíl, nesmí postrádat pevné a neústupné drama
turgie, která tento cíl sleduje, podporuje a umožňuje jeho dosažení. Jak může na program
jednoho z předních našich divadel, které skutečně svůj program a cíl má a svými reži
séry za ním stojí jako snad žádné jiné divadlo u nás, být uvedena hra podobného ražení?
Jiří Šotola

Pražské výstavy
Ilustrátor JoseF Novák vystavuje své práce z poslední doby v Síni Mánesa. Kresby
jeho jsou klidné, ukazují dobré Školení (V. H. Brunner a F. Kysela) a mohou býti počí
tány i mezi projevy umělecké. Těžištěm výstavy jsou ilustrace k Vavříkovu vypravování
o dobrodružstvích Marca Pola. Volí linie jisté, rozhodné, typisuje, postavy obléká do
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vlastních krojů, bez obtíží dokáže shromážditi na malé prostoře skupinu lidí, rozvlní ji
dynamicky až do šíře epického vyprávění, ale neubrání se té jisté dekorativnosti, ne sice
samoúčelné, leč přece jen zbytečné. V časopiseckých kresbách pro nejmladší čtenáře je
místy až strohý, dokonale však popisný, a je s to dobýti se jimi do těch malých srdcí.
Josef Hašek, vystavující v Alšově síni Umělecké besedy na Malé Straně, zašel si
hodně daleko do minulosti pro methodu svých lavírovaných kreseb a také v ostatní své
práci žije ze zkušeností cizích, aniž k nim přidává co nového. Je to laciné umění, i když
nemůžeme nevidět kreslířskou zběhlost a citlivost k barvám. Rozměrné akvarely jsou
často jen improvisovány, zůstává v nich jen u imprese, a pokud usiluje o nějakou stavbu
obrazu, troskotá na barvě, pohybuje se v blízkosti líbivosti - k malířově škodě, neboť
známe od něho již víc.
V
Pošově galerii předložil veřejnosti své studie a kresby Jakub Obrovský. Jaroslav
Pavelka srovnává jej v úvodu ke katalogu s Mánesem a Alšem, nachází spojitosti mezi
nimi a klade Obrovského do jejich nejbližšího sousedství. Je třeba trochu se nad tím
zamyslit, neboť padlo při této příležitosti také slovo o tradici.
Aleš není myslitelný bez Mánesa - jejich umění má tentýž základ. A nejen to, oba
vkládali do něho i život, tak jak jej sami znali a zakusili. Oni nepředstírali nic, naopak
o to přerostli své současníky, že byli pravdiví, že nakonec vytvořili typ a že se oň musili
se společností bít. A proto se musili bít, že ona společnost žila uzavřena do škatulek
přeumělkovaného estétství, se šálem kol krku na ochranu před ostrým vanem nových
pravd a nových citů; snad jednou bude nutno rozvésti paralelu Aleš-Neruda, aby jasněji
vysvitla Alšova cena a aby se nebagatelisovala vskutku záměrně.
AleŠ i Mánes tedy vytvořili typ, typ pro svou dobu - a u Obrovského setkáváme se
s týmž typem (na nej šťastnějších jeho kresbách), s typem Alše a Mánesa, s typem jejich
doby - dnes, kdy se tolik mluví o přítomnosti a jejím výtvarném přehodnocení. To už není
tradice, to jsou dluhy na její jméno páchané. Obrovský je brilantní kreslíř, nechává se
však velice často zavésti touto svou schopností až na samu hranici malování akademického,
jen naučeného, malování, které je úmyslnou takřka evokací mrtvých forem minulosti.
To už není idealisace, která by byla podmiňována životní nutností, ona je únikem z ní, je
maskou, která má skrýti pravou podobu tohoto umění t. zv. tradičního. Je nebezpečná
tato maska, neboť na všech stranách slyšíte o ní říkat, že ona je pravou tváří a že všechno
to ostatní, co tu je (či bylo), je násilnou grimasou. Vývoj však nezůstal stát ani u Mánesa,
ani u AlŠe - a to je nijak nesnižuje; vzpomeňme jen upřímného obdivu a lásky k nim
od celé moderny se sklonku minulého století, nadšení Jiránkova a j. Ale ti všichni stáli
pevně zakotveni ve skutečnostech svého věku, potýkali se s problémy, které v něm na
cházeli, neuhýbali jim.
Tradice totiž je po výtce věcí ducha. V še ostatní je mrtvé, byť bylo sebepečlivěji
nabalsamováno.
O malíři A. Moravcovi říká Dr Novotný, že nemaluje genrové scény, ale že monumentalisuje lidskou stránku práce a její atmosféru z pomíjejících detailů k všeobecné
platnosti. Ale poslední umělcova výstava u Poše (a ona slova jí se týkají) do posledního
písmene vyvrací toto neodpovědné tvrzení. Co je monumentálního na těch obrázcích
jen tak lahodně barevných, kde je jaké úsilí o stanovení poměru člověka ke kraji a pří
rodě? Člověk slouží Moravcovi opravdu jen jako stafáž, jako obyčejná složka kompo
siční, ztrácí se, není prvkem akčním ani v těch situacích, kdy je zobrazován při práci.
A je to již hodně dlouho, co Moravec dospěl k jakémusi osobitému vnějšímu vyjadřo
vání, k malování jasnému a nesložitému - předpokládalo se tenkrát, že je to pouhá

492

předehra následné tvorby, dnes vsak není Moravec ani o krok dál, spokojuje se dosaženou
formou a hledí, zdá se, na minulost jako na část své tvorby závažnější. Ale i tenkrát
bylo to umění provinciální, beze stopy po monumentálnosti.
František Tichý je jistě z umělců nej závažnějších. Je nám příkladem k ověření přerůzných podmínek uměleckého tvoření. Velkého odříkání, dlouhého mlčení a nade vše
pevného přesvědčení. A práce. Houževnaté, tvrdé práce. Je jasné, že jde o osobnost
cílevědomou, nepoddajnou, silnou v sobě samé. Výstava Tichého v Salonu Výtvarné dílo
je však již pořadím čtvrtá během jednoho roku. A přesto, že se jedná jen o kresby které však u Tichého mají funkci obrazů - je na pováženou ten chvat, s jakým byla
připravena. Že také znamená krok téměř do prázdna, je snadno pochopitelné. Ilustrace
k Cirku Humberto, které na výstavě tvoří uzavřenou skupinu, thematicky žijí z minu
losti. Jsou obdobami (namnoze dokonce přesnými) kreseb a obrazů starých, na př.
Balance z r. 1934 a pod. To by ovšem nebylo nijakou závadou, kdyby provedení odpo
vídalo odstupu let. Ono vsak je ledabylé a povrchní. Psali jsme na tomto místě před
časem, že Tichý se dobírá lidského nitra - na této výstavě, která chce být pokračováním
výstav předchozích (dle slov O. Mrkvičky), zůstává vně všech příhod, překypuje sice
artistností, vyvolanou literární předlohou, ale není jí souřadná svou psychologickou
povahou, mnohde ji docela postrádá a Tichý vystavuje dokonce portrétní kresbičky,
hodné Školní lavice.
Možná, že je velice úzký svět, který Tichý tvární. Že už došel k mezi svých možností.
Nebo že je to jen chvilková indisposice, vyvolaná dobou, v níž malíři nemalují, ale pro
dávají. Což by ovšem znamenalo ubrati něco z glorioly, jíž jest Tichý opředen.
Topičův salon poskytl Oldřichu Kerhartovi možnost opraviti si matný dojem z vý
stav předchozích. Zůstala nevyužitkována. Barevně disharmonická jsou Kerhartova plátna,
usilující sice o nové pohledy na kraje a lidi, ale je to jen experiment formální, nechává
stranou celý soubor podmínek, nutných k těmto novým viděním. Nelze udělati z krajiny
kulisu, z člověka loutku, neboť je tím narušován základ jejich bytí. V barvě je síla - víme
od expresionistů nejlépe - leč i ona podléhá umělecké kázni. N a Kerhartovi je, aby se
jí podřídil.
V
Galerii Sdružení výtvarníků vystavoval Stanislav Svoboda u příležitosti své pa
desátky. Stál u kolébky tohoto malířského spolku a nečinil si nikdy velikých nároků,
Maluje proste, námět snaží se podati realisticky, někde volněji, jinde až příliš s ohle
dem na předlohu, vždy však živě barevně, že až člověk má o obraz strach. Zvláště jeho
kytice jsou kýčovitě sladké; v krajinách je opatrnější. Jako pedagog - je profesorem má dobrou pověst.
Josef Hlaváček není krajinářem kromobyčejným. Má s malbou již nějakou tu zku
šenost, krajiny komponuje na skutečnosti celkem nezávisle a kde snad podrobněji popi
suje (Chrám sv. Barbory), jistě si uvědomuje chyby. N a krajinu se především dívá,
rozumí jí jen smyslové, a proto se často opakuje. Paletou silně připomíná Rabasa a léta,
která ztrávil v Umělecké Besedě. Nebe má na všech obrazech stejné a okrojované ženy
již také starších dat, i pár hluchých míst byste našli po pečlivější prohlídce.
Stanislav Talaváňa
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POZNÁMKY
Hostinský a Dvořákova Rusalka
Pan Bohuslav Hostinský pokládal v 7. čísle Řádu za nutné připomenouti k mému
článku »Dvořákovy opery a česká kritika hudební« (Řád VII, str. 481-491, 529-541)
»aspoň dvě důležité věci«. Ve své stati prý neupozorňuj i čtenáře na referát o premiéře
»Rusalky«, který Otakar Hostinský sepsal ve formě dopisu pro wienský týdeník »Die
Zeit« a také prý ponechávám stranou Hostinského důležitou stať »Původní novinky české
zpěvohry«, jež byla otištěna již v roce 1878 v časopise »Osvěta«. Poněvadž z těchto obou
pramenů nic přímo necituji, zdá se Bohuslavu Hostinskému, že »kritická činnost Otakara
Hostinského, pokud se vztahuje k Dvořákovým operám«, je v mém článku »vyložena
neúplně«.
Nejstručnější odpovědí na tyto námitky by bylo konstatování, že jsem nepsal po
drobnou studii o poměru Otakara Hostinského k dramatické tvorbě Dvořákově, nýbrž to
liko stručnou rekapitulaci bojů proti Dvořákově tvorbě operní. A že v takovém letmém
pohledu nazpět nebylo a nemohlo být dost místa pro uvádění všech dokladů a pramenů.
Ostatně ani uvedením obou článků, na které upozorňuje Bohuslav Hostinský, se příliš
nepřiblížíme té úplnosti jím požadované. Otakar Hostinský psal o Dvořákovi mnohem
více a věci daleko důležitější než tyto dva uváděné články.
Přesto však, byly-li uvedeny jako námitka, je třeba k nim přihlédnout. Pokud jde
o článek v »Osvětě«, je snad v mém příspěvku zřejmý jeho přímý ohlas. Pravím totiž vý
slovně, že se »po celá léta sedmdesátá Hostinský proti Dvořákově tvorbě dramatické, proti
její formální stránce nikterak rázně neozývá, tím spíše ne, že jako jemný hudebník dovede
plně oceniti krásu Dvořákových děl instrumentálních a upřímně si je oblíbiti«. Není to
tedy pramen, který bych byl ponechal stranou, ovšem také není »jedním z důkazů toho,
jak O. Hostinský si dovedl v otázkách hudební kritiky utvořiti samostatný a přesný ná
zor«. Alespoň jsem po důkladném studiu všech estetických publikací i všech zásadních
časopiseckých projevů O. Hostinského došel k názoru právě opačnému. Ve výkladech
estetických i ve své Činnosti kritické - jak jsem již naznačil v loňském roč. Řádu - byl
Otakar Hostinský po celý svůj život poután dogmaty, jež přejal z theoretických spisů ně
meckých novoromantiků. Toho výmluvným dokladem jsou nejen jeho výroky o Dvořákovi,
nýbrž i jeho posuzování skladatelské činnosti Smetanovy, Fibichovy i jiných umělců.
Druhou dotčenou statí je referát o »Rusalce« v »Die Zeit«. O. Hostinský prý napsal
posudek příznivý, jeho žák nepříznivý. »Každý z obou referentů napsal, co uznal za
dobré; požadavek pana J. Albrechta, že O. Hostinský měl vystoupiti proti referátu svého
žáka, nedá se věčně ničím odůvodniti.« Předně tedy: z námitek Bohuslava Hostinského
není nikomu zřejmé, co vlastně Otakar Hostinský o »Rusalce« do onoho týdeníku napsal.
Praví se toliko velmi neurčitě, že psal příznivě. Kdo zná skutečný postoj Otakara Hostin
ského k dramatické tvorbě Dvořákově, ten se podiví, že by Hostinský byl pojednou psal
o »Rusalce« příznivé, když »Rusalka« je komponována proti všem jeho předpisům o je
dině správné komposici hudebního dramatu. Kdyby byl Bohuslav Hostinský otiskl aspoň
stručný výtah z onoho článku, mohl by si čtenář učiniti sám představu o tom, zda onen
referát byl opravdu příznivý či ne. A proto, nelze-li otisknouti článek celý, budiž mi do
voleno podat onen výtah sám. Doufejme, že v tom nebude spatřována nová neúplnost.
Zásadné řečeno, Hostinský při rozboru »Rusalky« opětuje všechny chyby své kri
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tické praxe, všechno to, čeho již dříve užíval při výkladech o českých zpěvohrách. Hledá
tu opětně prvky »pokrokové« a tradiční, vidí části, nevidí celek. Především není příliš
nadšen libretem Kvapilovým (mimochodem, jedním z nej lepších, nej poetičtějších libret
českých, s nímž strohý, básnicky toporný text Otakara Hostinského k Fibichově »Nevěstě
messinské« nelze ani zdaleka porovnat). Základní myšlenkou Kvapilova libreta jest prý
toliko variant populárního a obecně známého motivu o zavržené vodní víle. Tedy právě
hluboce lidské, vpravdě básnické pojetí, jehož se tomuto spíše pohádkovému motivu do
stalo ve zpracování Kvapilově, Hostinskému ušlo. Hostinský však není s textem zcela
spokojen ani po stránce formální. Není tu prý s dostatek »dramaticky účinného kontrastu«;
»rybí krev« vodní víly se nebouří proti strhujícímu temperamentu její sokyně, vášnivé
cizí kněžny; není tu působivé gradace. Text tedy není bez závad, avšak právě proto ( ! )
se prý hodí tím spíše pro Dvořáka lyrika. (Jak vidno, Hostinský ani zde není přesvědčen
o vpravdě dramatické působivosti Dvořákovy »Rusalky«.) Dvořák se prý na mnoha
místech může vyžít v líčení poesie lesních a vodních duchů, místy může se zdarem uhodit
i na lidový tón. Ovšem tu a tam, poznamenává Hostinský, roztrhává Dvořák tento snový
závoj nadmírou pathosu příliš pozemského. A vzápětí čteme, že lyričnost libreta způso
bila i jinou věc. Dala Dvořákovi možnost, aby se uchýlil k formě uzavřené, ba dokonce
strofické. Mluveno řečí tehdejších let - Hostinský tu neopomenul naznačiti, že považuje
»Rusalku« přece jen za operu číslovou! Celkově pak praví, že je to »zajímavé dílo«, jež
co se pokroku týče, třeba klásti nad »Čerta a Káču«; uznává dále nádhernou instrumentaci, pochvalně mluví o provedení, avšak to vše byly věci tak všeobecně známé, že je ne
bylo lze v referátu ponechat stranou.
Nelze tedy tento úsudek paušálně nazvat příznivým; spíše je zdrženlivý. A tomu,
kdo jej porovná s nadšenými úsudky tehdejších našich kritiků (Chvála, Krejčí, Borecký), bude se referát Hostinského zdát dokonce chladný.
A tak oba uvedené články nelze brát jako argumenty proti smyslu mého příspěvku.
Tím spíše není přesvědčivé opírat se o nevýznamný dopis Otakara Hostinského, otištěný
k tomu ještě v časopise zahraničním, když se o jeho skutečném poměru k »Rusalce« lze
daleko lépe pouciti v publikacích domácích, na příklad ve sborníku »Umělecké Besedy«,
jímž právě v roce 1901 (kdy »Rusalka« byla po prvé hrána) měly být oslaveny Dvořá
kovy šedesátiny. Tento sborník vyšel sice až po dvanácti letech, avšak stať Otakara Hostin
ského, pojednávající celkově o Dvořákově tvorbě dramatické, byla psána velmi záhy,
nejspíše hned po premiéře »Rusalky«, neboť ta je tu označována za Dvořákovo poslední
dílo dramatické - o »Armidě« tu ještě není ani zmínky.
Otakar Hostinský i zde postavil Dvořákovu tvorbu dramatickou do protikladu
k »pokrokovému« směru naší hudby dramatické, ba možno říci, že učinil tak místy ještě
důrazněji a obšírněji než kdykoliv předtím. »Rusalka« jeví se mu tu sice »jakožto blaho
dárný návrat z bludných cest velké opery francouzské ku přirozenému základu a vý
chodisku naší hudby dramatické« (str. 222), avšak přece jen jako návrat neukončený,
jenž v polou cesty kdesi uvízl. Neboť o »Rusalce« prý »nikterak nelze tvrditi«, že by
»svým slohem dramatickým, t. j. dokonalou shodou mezi slovem básnickým a zvukem
hudebním stála na stanovisku Smetanovy „Libuše" a Fibichovy „Nevěsty messinské” ,
nebo dokonce značila pokrok nad tato díla« (str. 222).
A tak myslím, vychází dost jasně najevo, že soud O. Hostinského o »Rusalce« nelze
svědomitě označit za příznivý, ač uznávám, že této opeře vytýká daleko méně než na př.
»Jakobínu« nebo dokonce »Dimitriji«. Posudek méně odmítavý nelze ještě nazvat
příznivým.
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Zbývá říci několik slov o tom, zda lze můj požadavek, že Otakar Hostinský »měl
vystoupiti proti referátu svého žáka«, věcně odůvodnit nebo ne. Podle míněni Bohuslava
Hostinského tu jde o dva rozličné názory; učitel prý psal příznivě, žák nepříznivě. Proč
by učitel vystupoval proti žáku? Jenže jde o to, že onen žákovský posudek »Rusalky«
nebyl obvyklým posudkem, nýbrž prvním ze surových útoků, jimiž tento žák Otakara
Hostinského častoval po dlouhá léta dílo Antonína Dvořáka. Čtenáři jej najdou v ko
mentovaném výtahu ve čtvrtém díle známé Šourkovy monografie o Antonínu Dvořákovi
na str. 140-141.
Není příjemné, ale je bohužel v této souvislosti nutné poukázat na přímý vztah mezi
posudkem »Rusalky« v »Die Zeit« a oním pamfletem, který o téže opeře sepsal Hostin
ského žák. Co Hostinský ve svém posudku toliko naznačoval, vyslovoval jeho žák už bez
obalu. Tam, kde Hostinský Dvořákově opeře vytýkal přemíru míst lyrických, mluvil jeho
žák již přímo o nezdravé a levné sentimentalitě. Kde Hostinský upozorňoval na uzavřené
formy, tam káral jeho žák Dvořáka, že setrvává při staré opeře typu číslového, což prý
jest naprosto »nepřípustno«; kde se Hostinský zmiňoval o útvarech strofických, tam se
jeho žák hrozil levných »kupletů« a valčíků. Kde Hostinský zdůrazňoval lidový tón
hudby, tam jeho odchovanec vytýkal »triviálnost« pouhých národních »písniček«.
A jestliže Hostinský zdrženlivým tónem pochyboval o absolutní dramatické hodnotě
»Rusalky«, jeho žák ji naprosto popíral, dokládaje, že úspěch opery je jen přechodný
a že brzy s jeviště zmizí.
V
tom už nelze spatřovat jen svobodu kritického úsudku; to už je zjevný doklad
tehdejší situace v našem hudebním světě. Že Otakar Hostinský příliš nepřeje Dvořákově
tvorbě operní, vědělo se u nás již tenkrát. Avšak velké rozhorčení způsobilo, ze nechává
takto beztrestně tupit jednoho z našich největších umělců svým žákem, ba že mu i dopo
máhá k vlivnému postavení v českém světě hudebním. Požadavek, jejž jsem vyslovil,
není požadavkem novým. Již tenkrát byl nad počínáním Otakara Hostinského vyslovován
podiv a bylo důrazné řečeno, že jeho podporování těchto proudů v naší hudební kritice
nepřinese nic dobrého. Varování se splnilo. Sotva Otakar Hostinský zavřel oči, propuklo
s celou silou osudné tažení protidvořákovské, a s ním i úpadek hudební kritiky i vědy.
Tomu všemu však Hostinský mohl a měl zabrániti včasným vystoupením proti svému
žáku. »Věcné odůvodnění« takového požadavku spočívá v tom, že učitel má svému
žáku ukazovat cestu a nedat mu sejít na scestí. Hostinský však svým mlčením způsobil
mnoho zla; ba mnohým se zdálo, že to, co »uznal za dobré« horlivý žák, uznává za
dobré i jeho učitel. Co do formy sice ne, co do myšlenkového zaměření však dojista.
Nakonec je spravedlivé dodat, že události v našem životě hudebním za doby Smeta
novy a Dvořákovy jsou tak důležité, že se nesmíme spokojit pouze obrazem, jaký nám
o nich nakreslil sám Otakar Hostinský. Je třeba jít k obrazu skutečnému. V něm se
Otakaru Hostinskému dostane snad méně slávy, však zato víc pravdy.
Jaroslav Albrecht
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POKLADY UMĚNÍ
V Č E C H Á C H A NA MORAVĚ
zachytilo nehynoucí krásu kostelů, mest, hradů a zámků naší vlasti
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Klokoty u Tábora - Dr E. Sedláčková
Pecka - PhC Z. Kotíková
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Předklásteří u Tišnova - Dr Z. Drobná
Svatováclavská kaple v chrámu sv. Vita Dr J. Pešina
Klášter na Františku - Dr J. Blažková
Kostel sv. Štěpána a kaple sv. Longina Dr J. Plachá-Gollerová
Kostel sv. Martina ve zdi - D r J. Čárek
Malostranský hřbitov v Košířích - Dr J. Blažková
Velehrad románský - Dr J. Pavelka
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Katedrála sv. Víta - dvoj svazek PhC Z. Kotíková
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Křivoklát - Dr R. Rouček
Strahov - D r J. Sokolová
Římov - Jindřich Šámal
Zvíkov - Dr Vlad. Denkstein
Cena
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Palác Clam-Gallasovský - Dr J. Čárek
Zlatokorunský klášter - Dr D. Líbal
Horažďovice - Dr A. Birnbaumová
Středověká Telč - Václav Richter
Zámek v Jindřichově Hradci - J. Tříska
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Klášter Zbraslavský - Dr VI. Novotný
Česká renesance na pražském Hradě Dr Olga Frejková
Klášter a nemocnice Alžbětinek na Slupi Jindřich Šámal
Slaný - D r J. Pavelka
Chrám sv. Jiří na Hradě pražském PhC Zuzana Kotíková
Svatý Hostýn - Dr Jar. Pavelka
Pražská keramika Václava Jana Sommerschuha Dr J. Blažková
Katedrála sv. Mikuláše v Budějovicích Dr Vlad. Denkstein
Klášter Třeboňský - Dr Jar. Pěšina
Klášter Rajhradský P. Václav Pokorný - Dr Z. Drobná
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Pomník sv. Václava - D r R. Rouček
Basilika sv. Prokopa v Třebíči - D r Z. Drobná
Kostel sv. Františka u Křizovníků v Praze Dr V. Sádlo O. Cr.

Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně Dr E. Sedláčková
Cena
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N E J H E Z Č Í K N Í Ž K Y POD S T R O M E Č E K

Vladimír Donát

Zr á d n ý nápoj
Dobrodružný historický román z doby císaře Rudolfa o odvážném chlapci, který
statečností a bystrostí ducha vypátrá hnízdo spiklenců a zachrání život císaři. Velký
formát, nádherné barevné ilustrace H. Mariquity. Cena váz. 78 K.

Marie Holková

Děvče z t i chého mě s t e č k a
Veselý román o hrdinném děvčeti, které přemůže mnoho nástrah, až se splní jeho velký
sen - studovat, být lékařkou. Ilustrace Ant. Machourka. Cena brož. 38 K, váz. 50 K.

Jaroslav Janouch

Po há dka za p o h á d k o u
Nejen vznesený svět králů a princezen, ale i prostí, chudí lidé a dobří čeští hoši a děv
čata jsou hrdiny tohoto nového souboru pohádek, v nichž zlo je přemáháno dobrem,
dobro odměňováno, faleš a klam trestány. Nádherné barevné obrázky akad. malíře
Emanuela Frinty. Cena váz. 78 K.

I. R. Malá

D u h o v ý míč
Rozkošná knížka známé spisovatelky (trilogie Bez počátku a konce) o třech malých
sourozencích, Káti, Petrovi a Bětce, a o všem, co zažili za rok svého pestrého života
doma, v městě i na venkově. Barevné obrázky J. Herinka. Cena váz. 78 K.
U všech knihkupců
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