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Jan z Jenštejna
UKOLÉBAVKA P A N N Y M A R I E
NAD J E S L E M I
I.

Ukolébavku, hle, zpívá
panenská Máť Synáčkovi,
radosti zpěv pobroukává
nad jeslemi Ježíškovi.

Oj, ty moje malé robě,
velikáne gigantický,
sluchu nyní přej mé prosbě,
králi králů, Bože velký!
Na pomoc spěj lidem bědným,
s hříšníky měj shovívavost,
míru asyl skýtej bludným,
ostatním své těchy sladkost!
2.
Čas již, by se překlenula
nad jeslemi ticha chvilka,
máť by v plenky zavinula
drobné údy tvého tílka.
Plenkami tě pozakrývám,
znovu sám však odhal se nám,
já tvé údy přepoutávám,
ty z pout hříchů věrné vymaň!
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Ukládám tě v jeslí lože,
jež je přetěsným žalářem
tobě, jenž v své pěsti víže
oblohu i zemi s mořem.
3.

Synáčku můj, usni v klidu,
údům přej snu osvěžení!
Avšak, štít jsa svému lidu,
zamez mysli zmalátnění!
Kratičká to jenom chvíle,
co ho kouzlo spánku svírá,
jak dva svícny rozežehlé
očka opět otevírá.
Máť hned děcko pozdvihuje,
v loktů náručí je skrývá,
údy s něhou poceluje,
Synka sladkým slovem vzývá.
4.

Synu, předčíš lidí plémě,
jež zdroj krásy v tobě slaví,
sílu, život, ctností sémě,
zdobu, vzor i řád všech pravý.
Čelo čistší nad lilie,
rudý purpur plane v tváři,
obrví jak duhy sklen je,
oči jak dvě hvězdy září.
Rty jsou v barvě po šafránu
plod, jejž rodí granátovník,

nos - toť věž je Libanonu,
šíj se stkví jak náhrdelník.
5.

Z mléka, jímž jsi v rozvážnosti,
do budoucna zamířené,
naplnil prs nevinnosti,
čerpej svoje síly rané.
Z prsů mých se nakoj nyní,
ty, jenž řídíš hvězdné roje,
ty, jenž na nebeské báni
paseš nebešťanů voje.
Dej, ať smíme požívati
tvých tak sladkých blažeností,
s nebeskými kůry pěti:
Sláva Bohu na výsosti!

N A R O Z E N Í PÁNĚ
Neslýchanou předpověď
věštci vyhlásili,
Pán prý narodí se v svět,
všichni souhlasili.
K Panně poslán s předzvěstí
Gabriel tou sladkou:
»Svatý Duch svou milostí
učiní tě matkou.«
Spasitele zplodila
Panna - - - s podivením:

po porodu zůstala
čista jako před ním.
Zrodil se, by napravil
lidstva viny hříšné,
po skonu by zajistil
všem nám žití věčné.
Svaté církve pastýři,
hlas váš nechť to rozšíří
všem, kdož věrou prahnou;
sláva, sláva zpívejte,
Kristu Pánu žehnejte
sladkou kantilénou!

Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic

NARO ZENÍ PÁNĚ
Stoupá hvězda z Olympu třpytivého,
již nám Panna povila posvěcená,
kolem v kruhu světa lán ozařuje
velebné světlo.
Spásu na svět vynesla žena ona,
život davši Synovi Nejvyššího.
Porodila Boha nám cudná matka,
zůstavši pannou.
Onť i moře, zemi i shluky lidí
krotí neb zas uzdy jim povoluje,
nad něho nic většího neplodí se,
nerodí světu.
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Chvály o tom dítěti budou zníti
v slovech písní nápěvy líbeznými.
Nechť i naše radostné hlasy bijí
ve hvězdné nebe!
Z latiny přeložil Čestmír V vánek.

Heinrich von Kleist
SVATÁ C E C I L I E
N E B O L I MOC H U D B Y
Legenda

I
Koncem 16. století, kdy zuřilo v Holandsku obrazoborectví, sešli se
tři mladí bratři, kteří studovali ve Wittenbergu, se čtvrtým, predikantem
v Antverpách, aby si zde vyzvedli dědictví po vzdáleném neznámém strýci.
A protože tady, v Aachen, kde se nalézal strýcův majetek, neměli žád
ných známých, ubytovali se v hostinci. Několik dní ztrávili vyřizováním
dědických záležitostí, a tu se doslechli o pozoruhodných výstupech, které
se udály v Holandsku.
A stalo se, že právě tou dobou jeptišky kláštera svaté Cecilie, který byl
tehdy ještě před branami města, se připravovaly k oslavě svátku Božího
Těla. Tu se oni čtyři bratři, rozohněni nočním hýřením, svým mládím a
příkladem Holanďanů, rozhodli předvésti i Aachen něco podobného.
Predikant, který podobné podniky vedl již vícekrát než jednou, shromáždil
okolo sebe navečer jistý počet mladých, novému učení oddaných kupec
kých synků a studentů a celou noc zůstali v hostinci při rudém vine, dob
rém jídle a hlučném proklínání papežství. A když potom nový den vy
stoupil nad cimbuří města, ozbrojili se všichni sekerami, motykami a i ji
nými ničícími nástroji a vyšli; cestou si umluvili znamení, na které měli
začít, a dohodli se, že napřed rozbijí okenní tabule, krásně pomalované
biblickými výjevy. Mezi lidem měli mnoho přívrženců, nemuseli se tedy
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ničeho obávat, a tak rozhodnuti nenechat kámen na kameni vrhli se do
chrámu, zatím co se nad nimi rozezvučely zvony.
Abatyše byla již s příchodem dne zpravena jedním přítelem o nebez
pečí, které hrozí jejímu klášteru. Poslala několikrát k císařskému důstoj
níku, který tehdy velel v městě, a prosila ho o ochranu - ale marně. Důstoj
ník, sám zapřisáhlý nepřítel papežství a jako takový novému učení snadno
přístupný, jí vzkázal, že vidí jen duchy a že jejímu klášteru nehrozí ani
stín nebezpečí, o kterém mluví. Stráž poslat odmítl. Přišla hodina začátku
slavnosti a jeptišky se odebraly ve strachu, modlitbách a chvějivém očeká
vání příštích věcí na mši. Nikdo je nechránil - jen starý sedmdesátiletý
správce stál s několika ozbrojenými pacholky u vchodu do kostela. V kláš
teře se vyučily jeptišky hře na nástroje všeho druhu a pak si provozovaly
chrámovou hudbu samy. A hrály často s takovou přesností, prozuměním a procítěním, že by předčily mnohý mužský orchestr. Nyní však
upadly do nesnází, protože kapelnice, sestra Antonia, která dirigovala
orchestr, se před několika dny rozstonala, takže nehledíc na ony čtyři Bohu
se rouhající bratry, které bylo vidět dole mezi sloupovím, nastala potíž
i s provedením vhodného hudebního díla. Abatyše poručila navečer před
cházejícího dne, aby byla provedena prastará italská mše, pocházející od
neznámého mistra, se kterou orchestr dosáhl již při různých světských
i náboženských slavnostech velikého úspěchu, a protože nyní cekáním
rozechvěna nechtěla dále takhle setrvávat v nejistotě, poslala ještě jednou
k sestře Antonii, aby měla jasno o tom, jak se jí daří. A sestra, která tím
byla pověřena, vrátila se za chvíli se zprávou, že sestra leží v úplném bez
vědomí a že na její řízení dnešní mše není ani pomyšlení. Zatím se v chrá
mě, kde se sem tam roztroušeno mezi lidem shromáždilo víc než sto
surovců ozbrojených sochory a sekerami, udály povážlivé výstupy; zaškodníci stojící v portále dováděli nepřístojně a dovolovali si vůči jeptiš
kám, které bylo tu a tam vidět spěchající za svým zbožným zaměstnáním,
nejdrzejší a nejnestydatější nepřístojnosti, takže správce kláštera přišel
do sakristie a na kolenou zapřísahal abatyši, aby přerušila slavnost a ode
brala se do města pod ochranu císařského velitele. Ale abatyše trvala
neochvějně na tom, že se slavnost, určená ke cti nejvyšsího Boha, konat
bude, připomněla správci jeho povinnosti: mši a průvod, který půjde chrá
mem, tělem a životem chránit, a poručila jeptiškám, protože právě zazněl
zvonek, aby hned začaly s oratoriem.
Jeptišky se na kůru již připravovaly: party díla, které bylo často dá
váno, byly rozdány, housle, hoboje a basy naladěny, když tu náhle sestra
Antonia, svěží a zdravá, jen trochu pobledlá v obličeji, stoupala po scho
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dech, partituru oné prastaré italské mše, na jejímž provedení abatyši tak
záleželo, nesla pod paží. Na otázky užaslých sester, jak sem přišla a jak
se tak rychle zotavila, odpověděla jen: »Rychle, přítelkyně, rychle,« roze
vřela partituru, kterou byla přinesla, a zasedla sama záříc nadšením za
varhany, aby se ujala řízení onoho překrásného kusu. A tu vstoupila do
srdcí zbožných žen podivuhodná nebeská útěcha, postavily se s nástroji
k pultům a tíseň, která je předtím tak skličovala, mizí, aby jejich duše
jako na perutích se vznesly do nebe plného rajských zvuků. Oratorium
bylo provedeno s největší a nejlesklejší nádherou. Během celého prove
dení dole v hale a v lavicích nikdo ani nedýchal, obzvláště při »Salvě
regina...« a ještě více při »Gloria in excelsis...« bylo, jako. by celý kostel
vymřel, takže oněm čtyřem bratřím a jejich přívržencům navzdory nebylo
v chrámě hnuto ani práškem na podlaze a klášter stojí ještě koncem
třicetileté války, kdy je o něm zmínka ve vestfálském míru.
II
Po šesti letech, když už tenhle případ byl dávno zapomenut, přišla
z Haagu matka těch čtyř mladíků a žádala magistrát v Aachen o vy
světlení zmizení jejích synů. Poslední zpráva, kterou od nich dostala v Ho
landsku, kam vlastně všichni patřili, byla, jak sama říkala, jen dopis, který
poslal predikant ještě před slavností Božího Těla svému příteli, kantorovi
v Antverpách, ve kterém s veselostí - nebo ještě lépe - s rozpustilostí ozna
moval všem známým o chystaném podniku proti klášteru svaté Cecilie.
Dlouho se pátralo. Až konečně po mnohých a marných útrapách, které
musela tato zarmoucená žena podstoupit, vzpomnělo se na to, že před
několika lety - a počet se bezpečně hodil - čtyři mladí lidé, jejichž otčina
a původ jsou neznámy, byli vsazeni do městského blázince, zřízeného císa
řovou péci. Byli sem vsazeni proto, že prý přeháněli náboženskou myšlen
ku a jejich chování, jak měl za to soud, bylo nejvýš trudnomyslné a melan
cholické, a tak se ona zajímala jen o to, vyvázli-li již z toho a jsou-li to
katolíci. Ale různými znameními neobyčejně znepokojena, odebrala se
v průvodu soudního posla do blázince a prosila představeného, aby byl
tak laskav a dovolil jí zkušebně navštívit ony čtyři nešťastné pomatené
muže, které tady přechovává. A kdo popise bolest nebohé ženy, když hned
na první pohled, jak vstoupila do dveří, poznala své syny! Seděli tu v dlou
hých černých talárech okolo stolu a sepjatýma rukama opřeni o desku
stolu mlčky se modlili. Ženě, která zbavena svých sil klesla na židli, na
otázku, co tady dělají, odpověděl představený, že velebí Spasitele, o kterém
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- podle jejich zdání - lépe než všichni ostatní vědí, že je pravdivým Synem
jediného Boha. Dodal k tomu ještě, že již šest let vedou takovýhle život,
že málo spí a málo jedí, že přes jejich rty nepřejde ani hláska, že jen
o půlnoci najednou se zvednou a že pak hlasem, který chvěje okny,
zpívají »Gloria in excelsis...« Správce končil ujištěním, že oni Čtyři mladí
mužové jsou při tom tělesně dokonale zdrávi, že se jim nedá upřít jistá
slavnostní veselost a kdyby mělo město rozum, že by už tady dávno neseděli
a šli by zpívat »Gloria in excelsis...« ke Kříži.

III
Matka nemohla snést pohled na své nešťastné syny a dala se odvést
domů. Za dva dny se odebrala, aby získala nějaké vysvětlení případu svých
dětí, k panu Vítu Gotthelfovi, zdejšímu zámožnému obchodníku se sukny,
neboť i jemu patřil predikantem psaný dopis a bylo tedy jasné, že i on má
velký díl na plánu zničit klášter svaté Cecilie na Boží Tělo. Vít Gotthelf,
který se zatím oženil, měl několik dětí a ujal se pěkného obchodu svého
otce, přijal cizinku milostivě, a když se dověděl, proč k němu přichází,
zavřel za ní dveře, nabídl jí židli a začal vypravovat.
Milá paní, před šesti lety jsem byl v úzkém spojení s vašimi syny;
doufám, že mě nebudete chtít přivést do nějakého nepříjemného vyšetřo
vání, a řeknu vám proto otevřeně: ano, měli jsme úmysl, který byl v do
pise! Jak a proč tento plán, který byl až do nejmensích detailů s opravdu
bezbožným důvtipem připraven, ztroskotal, to je pro mne nepochopitelné.
Snad samo nebe vzalo klášter těch zbožných žen pod svou ochranu; neboť
se ví, že vaši synové dovolili rozpustilé a služby Boží rušící výstupy, že více
než tři sta darebáků ze zdí našeho, tehdy tak bloudícího města, ozbroje
ných sekerami a smolnými věnci, nečekalo nic jiného než znamení, které
měl dát predikant, aby byl chrám srovnán se zemí. A tu náhle při počátku
hudby smekli všichni čtyři vaši synové současným pohybem klobouky.
Třeštili jsme oči. Pomalu, jako by byli v hlubokém hnutí mysli, sepjali
před skloněnými obličeji ruce a predikant se po tíživé chvilce prudce obrá
til a křikl na nás, abychom hned všichni smekli! Marně jej několik sou
druhů žádalo, aby dal smluvené znamení, predikant neodpověděl, zkřížil
ruce na prsou a klesl na kolena. S bratry pak Šeptal, čelo pokorně až do
prachu skloněné, celou řadu ještě před malou chvílí proklínaných modli
teb. A houf jejich přívrženců tu stál tímhle pohledem zmaten, zbaven
svých vedoucích, v nerozhodnosti a nečinnosti, až do konce s kůru se obdi
vuhodně sladce linoucího oratoria; když skončilo, bylo na rozkaz velitele
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stráže provedeno několik zatčení a darebáci, kteří si dovolili největší
nepřístojnosti, byli odvedeni, a tak nezbývalo stádu nic jiného, než se pod
ochranou v chrámě namačkaného lidu plíživě vytratit z domu Páně. Na
večer, když už jsem se v hostinci několikráte marně ptal po vašich synech,
prý se ještě nevrátili, odešel jsem tedy zneklidněn s několika přáteli ke
klášteru, abych se po nich poptal. Ale jak vám mám, paní, vylíčit svůj
úžas, když jsem je uviděl jakoby z kamene vytesané, horoucí vroucnosti
plné, ležet před oltářem. Prosili klášterního správce, který k nim právě
přišel, tahal je za pláště, třásl jimi, aby nemusili chrám, ve kterém už ne
bylo ani človíčka a kde šero houstlo, na noc opustit; neposlechli správce,
jen jako ve snu povstali, a tu on je ještě s několika pacholky vzal pod paží
a vyvedl před portál; a nám se potom teprve za dlouho podařilo odvésti
je do města. Neustále se otáčeli po katedrále, která se za námi v lesku za
padajícího slunce nádherně třpytila. Na cestě jsme se jich - totiž přátelé
a já - neustále až do omrzení vyptávali, co se s nimi, pro všechno na světě,
jen stalo a co bylo tak silné, že dovedlo jejich nejvnitřnější a nejpevnější
úmysl tak zvrátit; neodpověděli, sklonili hlavy a s bolestným výrazem si
stírali slzy. A když jsme pak přišli do jejich bytu v hostinci, hned se shlukli
kolem z břízy krásně vyřezaného kříže, postavili jej na stůl mezi dvě
svíčky, se kterými sem přišla děvečka, a zatím co přátelé, jejichž počet
hodinu od hodiny stoupal, stáli na straně se založenýma rukama a v roz
ptýlených skupinách přihlíželi beze slova jejich počínání, připravovali se
k modlitbě. Nechtěli ani jídlo, které jim na rozkaz jejich druhů přinesla
děvečka, ani později, když se už snesla noc, lůžko, které jim, protože se
zdáli být unaveni, připravila ve vedlejším pokoji; přátelé, aby nedráždili
hostinského, kterému se toto chování zdálo nějak podivné, museli si sed
nout ke stolu a připravená jídla sníst. A nyní náhle udeřila půlnoc; tu se
vaši čtyři synové - napřed chvíli poslouchali temné údery zvonu - jako
jedním pohybem zvedli a zatím co my jsme k nim od stolu vzhlíželi plni
očekávání, co se bude dít, začali trhaným a strašným hlasem zpívat »Gloria
in excelsis...« Tak snad vyjí vlci v ledové noci, jako oni zpívali; pilíře
domu - ujišťuji vás, paní - se otřásaly, okna drnčela, jako by do nich někdo
hodil hrst písku, a hrozila se vysypat. Vyběhli jsme s hrůzou naježenými
vlasy; klobouky a pláště jsme někde nechali. Okolní ulice se za chvíli kromě
nás naplnily víc než stem ze spánku vyrušených lidí; vyvrátili dveře a vši
chni se hnali do místnosti, aby zjistili zdroj toho strašného vytí, které jako
by stoupalo se rtů věčně zatraceného hříšníka z nejhlubších základů plamen
ného pekla a úpěnlivě volalo vzhůru k nebesům o slitování. Konečně s úde
rem jedné zase zavřeli ústa, nic nedbali na hněv hostinského a nadávky
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je obklopujícího lidu, setřeli si pot s čela, připravili si pláště a položili se
na podlahu, aby si aspoň hodinku odpočinuli. Hostinský byl rád, že je ne
bezpečí aspoň na okamžik zažehnáno, a pohnut ujištěním, že zítra bude
lépe, opustil i s houfem lidí, kteří si mezi sebou neustále něco šeptali, tu
neblahou místnost. Ale již zase s prvním křikem kohoutů vstali vaši čtyři
nešťastní synové a počali znovu svou pobožnost před křížem stojícím na
stole. Nepřijali od hostinského, kterého z pohledu na ně až srdce bolelo,
nic než chléb, vodu a trochu slámy na noc a poprosili jej, aby laskavě od
mítl přátele, kteří se u nich pravidelně každého rána shromažďovali. Nu,
a tak tento muž pak uznal za vhodné celý tenhle případ oznámit soudu
a poprosit, aby vaši čtyři synové, ve kterých prý bezpochyby musí být zlý
duch, byli odvedeni z jeho domu. Byli tedy dáni na rozkaz magistrátu na
lékařskou prohlídku, a když byli shledáni pomatenými, jak víte, byli pak
dodáni do blázince, který byl tady u nás zřízen posledním císařem.
To a ještě více vypravoval Vít Gotthelf, obchodník se sukny, a my
to zde přinášíme, protože to snad objasňuje vnitřní souvislost děje; pak
žádal paní znovu, kdyby snad chtěla obnovit tuto záležitost soudně, aby
jej do ničeho nepřivedla.
IV
Za tři dny - bylo zrovna krásně - vyšla si žena, ve svém nitru všemi
těmi zprávami hodně otřesená, opírajíc se o rámě své přítelkyně, na pro
cházku až ke klášteru a uviděla jeviště, kde Bůh neviditelným bleskem
ztrestal její syny; našly chrámový vchod zatarasený prkny, protože byl
právě opravován, a i když se hodně namáhaly, neviděly otvorem mezi
prkny z vnitřku nic jiného, než skvostně se lesknoucí růži v pozadí kostela.
Nad nimi mnoho set dělníků, kteří zpívali veselé písničky, pracovalo na
vysokém, několikapatrovém lešení, aby věže a cimbuří zvýšili o dobrou
třetinu a střechu, která byla až dosud pokryta břidlicí, pokryli silnou, jas
nou, v paprscích slunce se lesknoucí mědí. A při tom stál v pozadí stavby
tmavočerný mrak s pozlacenými okraji, a duse v sobě bouřku a temně
mumlaje plul k východu.
I stalo se, že když sestupovaly po širokém schodišti, potkaly klášterní
sestru a na něco se jí vyptávaly; a od ní se dověděla i abatyše, kdo jsou ty
dvě ženy, a protože již slyšela o dopise, který u sebe ona žena nosí, oka
mžitě poslala tu sestru k nim a žádala holandskou ženu, aby k ní přišla.
Holanďanka byla na okamžik tím rozkazem jaksi dotčena, ale nicméně
přece jen uposlechla; a zatím co její přítelkyně vstoupila hned do míst
nosti, která byla těsně u vchodu, šla dále, a tu se jí samy otevřely krásně
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vyřezávané křídlové dveře. Vešla a našla tu abatyši, krásnou ženu tichého
královského výrazu, sedící na židli, nohy podepřené na podnožce podoby
dračího drápu. Na straně na pultě ležela partitura. Abatyše jí poručila,
aby usedla. Vyprávěla jí, že slyšela již od purkmistra o jejím příchodu do
města, pak se jí přátelským způsobem vyptala po stavu jejích synů a aby
ji povzbudila, mluvila o osudu, který je potkal a na kterém se nedalo nic
měnit, velmi příznivě, a posleze vyslovila praní vidět dopis, který napsal
predikant před Božím Tělem svému příteli, kantorovi v Antverpách. Holanďanka viděla, jaké následky by mohl mít tento krok, a upadla na oka
mžik do rozpaků; ale vážný obličej abatyše žádal bezpodmínečnou důvěru,
viděla, že by nebylo vhodné si myslet, že by snad ona měla v úmyslu jeho
obsah roznést do veřejnosti, a tak po krátkém uvažování vzala dopis z ka
bely, podala jí jej a vroucně jí políbila ruku.
A zatím co abatyše pročítala dopis, paní se ohlédla na partituru na
pultě ležící; náhle pod vlivem zprávy Víta Gotthelfa přišla jí na mysl myš
lenka, že by to mohla být moc tónů, která onoho strašného dne zničila její
syny, a tak se otočila k mladické klášterní sestře, která stála za její židlí,
je-li tohle to dílo, co bylo hráno onoho památného dne před šesti lety
v katedrále. Po její odpovědi, že ano, vzpomněla si, že vlastně o tom již sly
šela, a proto živě rozrušena vstala a postavila se k pultu. V hlavě se divoce
honily myšlenky. Pozorovala neznámá kouzelná znaménka, která jako by
kroužila v tajuplném kruhu, a zdálo se jí, že se pod ní rozevírá země, neboť
partitura byla otevřena právě na »Gloria in excelsis...« Bylo jí, jako by
celá nevyslovitelně velká, hrůzná moc hudby se hnala pres její hlavu.
Perutě šuměly. Myslela, že ji již opustí smysly, musela s nekonečnou po
korou a odevzdáním se do všemohoucnosti Boží přitisknout své rty na list
a klesla zpět do židle. Abatyše dočtla dopis, a zatím co jej skládala,
říkala:
Bůh sám ochránil náš klášter proti zpupnosti vašich těžce bloudících
synů. Jakých prostředků při tom užil, to vám může být - protože jste protestantka - úplně lhostejno; je samozřejmé, že nikdo neví, kdo tohle dílo,
které tady vidíte, v té těžké hodině, kdy se mělo přes nás přehnat obrazoborectví, tehdy od varhan klidně dirigoval. Osvědčením, které bylo se
psáno zrána příštího dne v přítomnosti klášterního správce a několika ji
ných mužů, je dokázáno, že sestra Antonia, jediná, která byla schopna toto
dílo řídit, během celého provedení ležela v koutku své cely nemocná,
v bezvědomí a své údy nemohla naprosto ovladat; klášterní sestra, která
jí byla přidělena jako tělesná ochránkyně, se po celé dopoledne, kdy byl
v katedrále slaven svátek Božího Těla, od jejího lůžka ani nehnula. Ano,
sestra Antonia by sama bezpochyby potvrdila, že neví, kdo to byl, kdo se

507

tak zvláštním a podivuhodným způsobem objevil za varhanami, kdyby to
byl její stav dovolil, abychom se jí na to zeptaly, kdyby se byla nemoc,
která se ještě předchozího dne nezdála životu nebezpečnou, tak náhle
nezměnila. A arcibiskup z Trieru, který byl o tomto případu uvědomen,
se vyslovil, že je mu to docela jasné: totiž že sama svatá Cecilie učinila
v pravý čas tento velký a skvostný zázrak; a papež mi to také potvrdil.
A s tím vrátila paní dopis, který si od ní vyprosila, aby si některé věci
vysvětlila, a slíbila jí, že to nebude dále šířit; pak se paní ptala, je-li ještě
naděje na zotavení jejích synů a bylo-li by snad něco, snad nějaké peníze
nebo jiná podpora, co by mohlo být účelné; abatyše vše to zavrhla, zavrtěla
hlavou, a zatím co jí žena líbala ruku, ještě jednou ji přátelsky pozdravila
a opustila ji.
V
Zde končí legenda.
Ž ena pak ještě prodala svou usedlost v Aachen, zanechala menší ka
pitál na přilepšení svým synům u soudu a vrátila se zpět do Haagu, a po
roce se vrátila do klína katolické církve; její synové se dožili vysokého
stáří a zemřeli společně spokojenou smrtí, a ještě v posledním okamžiku
svého života zpívali »Gloria in excelsis...«
Přeložil K. J. Dobeš

Oldřich Bárta:
p ř ic h á z í k m o d litb á m
Slyším Tě? (Před prahem noci
někdo sníh otřepává.)
Proradná tího v mých očích,
venku ať nezůstává!

Host, o nějž tolik dbám,
vyprávěl dávno a znova poví
světlu a modlitbám:
Zjevím se v žízni, v přípitku
s rovy,

v zimách, jež nastanou!
Propadlé smutky vítr vzdouvá
zlovůlí tajemnou.
Roztaje bolest, mrtvá slova?
Vstupuji, ledem zván.
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Jiří Karen
DVĚ BÁ SN Ě
I
Hle, proroky poslal jsem, výmluvnost jejich
jak kladivo hřímá,
v pramenech hlas je můj, ve stopě zvěře,
věrnost má v révě do modra douzrává,
tvář má v listech měděných...
Já syna poslal jak beránka,
hle, zabili jej, s oltáře stéká
jeho krev svědectvím...
Kdo hudbu vichřic užaslých neuslyšel,
zdaž v píšťale nalezne sluch,
komu jho růže těžké je,
zdaž balvan oblíbí si ?
II
Pozdě jsem si tě zamiloval,
klase zlatem nalitý,
pozdě jsem si tě zamiloval,
hrozne v modro zamhlený!
Na sklonku léta téměř, když paběrky zbyly
ve strništi rzivém,
Pozdě jsem si tě zamiloval, tváři laskavá,
když poslední úsměv tvůj hasl na vodách,
téměř jako stéblo když v zplanutí posledním odvrátí se,
nežli padne v prach,
v zkroucení bolestném přilnul jsem ke rtu tvému!
509

Jaký žal!
Pozpátku nyní všechny dny s tebou chtěl bych být,
s tebou pít ze studen, lámat chléb a česat
ovoce v zahradách...
Den však nachýlil se v stín. Noc kalí oko mé,
orloj slunečný pozvolna drtí mráz,
v prach obrábí růži...
Dík i za paběrky podzimu hasnoucího,
dík za hrozen, který v listech skryt pro mne zrál,
neb jím, ó SADAŘI můj, v hojnosti nasycen jsem...!

Jan Vladislav
SE N
Pojď, řekl jsem ti, a to slovo mělo strašný, dusivý význam. A již jsme
vkročili v té šedé snové krajině do dvora, do neznámého dvora, ohraze
ného snad jen nízkou zídkou, kterou jsme právě překročili. A přesto ne
bylo cesty zpět, ač zeď jako by sahala jen po kolena. Zdálo se, že nás něco
nekonečně ohraničuje a váže bez pout a bez důvodu. A cesty nebylo.
Po pravé straně vpředu byl dům, snad nedávno postavený, ale přesto
již dlouho obydlený. Byli jsme u něho. Mezi malým výstupkem, jaké oby
čejně skrývají schodiště, a koncem domu bylo široké třídílné okno. Jeden
díl byl otevřen. Tměl se svým hlubokým otvorem a byl nízko a my, úzkost
liví z uzavřenosti všeho a v strachu o cestu, kterou jsme v tak tísnivé bázni
hledali a nenalézali, jsme vstoupili oknem; již nikdo neví, zda jsme dou
fali, že pronikneme cizím bytem, aniž nás někdo zpozoruje, a tak že na
jdeme východ. Vkročila jsi první a já za tebou. Vedlas mne za ruku, našla
pujíc tiše, úzkostně.
Bylo skoro pološero, ač jsme ještě viděli: Barev tam již nebylo. Zeď
mezi dvěma okny vrhala neurčitý a mnohonásobný stín do pokoje, ač ne
mohl být ještě večer.
Kráčelas křečovitě opatrně dále a já se zadrhnutým hrdlem za tebou,
abych nevyrušil stíny, abych nerozvlnil tmu. Kráčelas křečovitě, opatrně,
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a náhle jsi se zastavila, jako bys narazila na neviditelnou zeď. Zachvěl jsem
se. Úzkost mi zastavila tep srdce. Pohlédl jsem na tebe. Zvolna jsi otáčela
hlavu do pokoje. A pak jsi ztrnula!
Ten okamžik byl hrozný. To, co jsme zahlédli, nás ještě stále rdousí
a útěku není, není...
Slyš! Slyš a nelekni se! V pokoji někdo byl. Někdo tam seděl, dýchal.
Snad na dosah ruky, nebo dál... ale byl.
Nebyl sám; ve dvou tam seděla bytost, bez znaků života a přece ještě
živá. Netušili nás.
Muž seděl skoro na krok od nás. A vedle něho, zas o něco dopředu
a dál, seděla žena. Viděli jsme jen její záda, nakloněná dopředu, neboť se
oba, zdá se, opírali lokty o kolena. Seděli bez hnutí. Seděli a dívali se do
předu, jako by hleděli do bezedná. Či viděli snad něco, čeho již není, co
se zakrývá za těmi stěnami, které nás tak neustále a neznatelně uzavírají?
Tu jsi se otočila. Nepohnuli se a... hleděli před sebe, že bylo skoro cítit
jejich žhavý a při tom zlomený pohled, který letěl mimo nás; a mezi nimi
stála bolest, zoufalství, a ani se nemuseli dívat jeden na druhého, aby ji
viděli; stála mezi nimi až fysická svým úzkostným, šíleným jsoucnem.
A potom se to stalo.
Obrátilas hlavu asi tam, kam ta dvě zlomená těla hleděla, a já sledoval
tvé oči, dokud jsi se úplně neobrátila, a potom jsem se podíval též.
Bylo to strašné. Bylo to strašné. I my dva jsme zůstali lpět, viset očima
na onom místě, ač jsme nevěděli, ač jsme nemohli vědět, co se tu kdysi
dávno, vždy, nyní stalo!
Ve zdi byly zazděné dveře. Jen stopa po nich, temnější místo na omítce.
Hnědé místo s navlhlými náznaky malty mezi cihlami. A kolem vše bylo
jako náhrobek; dvě sochy, jedna zprava, druhá zleva povýš.
Ne, nebyly to sochy. Byl to relief z bílé, šedé hmoty; a když jsem hle
dal jejich tváře, tu jsem to poznal: jejich tváře nebyly, byly obrácené tam?
do zdi... jako by hleděly dveřmi, jež přece byly zazděné... jež přece nebyly...
jako by někdo měl přijít.
Hleděli jsme a hrůza nás pronikala, hrůza z nezažitého, minulého ne
štěstí, jež tu bylo, ač uplynula staletí.
A ta dvě těla, ta dvě těla před tímto výjevem na zdi, ta držela sirou
nocí stráž nad mrtvolou své bolesti, své úzkosti - a držela ji s nekonečným
zoufalstvím beznadějných mroucích.
Hleděli jsme ztrnule před sebe a tu se zdálo, že na zdi žhne slovo, jehož
smysl visel ve vzduchu a jistě by zabil, kdyby je někdo vyslovil, ale nikdo
toho nečinil, ač ústa všech byla pootevřena...
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Tu žena vstala, pohlédla, zdá se, na muže, pokročila k výjevu na zdi
a potom se zvolna obrátila jako bezmocná a odcházela - popel - nazpět ke
dveřím, jež byly naproti oknům. A v tomto okamžiku muž otočil hlavu za
ní a přitom hleděl, ač to nebylo možné, na nás...
Ten okamžik!
Otočila jsi se, pohnula k oknu a já před tebou, tvůj věrný stín, neboť
jsme ještě věřili, že nás nepozorovali; i když na nás pohlédl, jeho oči ne
viděly.
Vykročil jsem první z okna a pomohl tobě a potom jsme prchali podél
zdí. Ještě však druhým oknem, jež bylo blíž oné skvrně na zdi, jsme za
hlédli mezi záclonami šedi muže, jak drží stráž nad ničím v pokoji.
Prchali jsme, až jsme doběhli k otáčivým dveřím. A když jsme jimi pro
běhli oba najednou - byl u toho nějaký mladší muž, který měl účast na
úniku dveřmi, ač již nevím jakou, - zdálo se, že jsme již venku, že se dní.
Rozevřel jsem uvolněné ruce a tys mi podávala s výdechem ulehčení levici;
ale naráz jsme ztrnuli: najednou jsme s úděsem poznali, jak jsme stáli před
domem ve volném, jasnějším svitu, že známe to slovo, které žhnulo v po
koji. Ano, známe je... bylo to... bylo to... A kdosi nad námi a v nás vyslovil
jeho strašný význam:
Odešla...!

František Křelina
L I D O V É DIVADLO
Na jednom místě své předmluvy k novému souboru barokních textů,
v jejichž kritickém a přece popularisačním vydávání pokračuje Zdeněk
Kalista i svou novou knihou Selské čili sousedské hry českého baroka,*)
odkazuje vydavatel na svůj úvod k Truhlici písní, na jiném místě také
k svému dřívějšímu Českému baroku. Těchto odkazů by mohlo být ve
skutečnosti ještě víc, Kalistova ediční činnost, věnovaná zvláště písem
nictví XVII. a XVIII. věku, má jednotný a vzácný rys opravdové syste
matičnosti. Kdežto v obsáhlém výboru České baroko otiskl ukázky všech
druhů slovesné tvorby, v těchto jednotlivých dílčích souborech zaměřuje
* ) »Selské čili sousedské hry českého baroka.« K vydání připravil a úvodní studii
spolu s poznámkami doprovodil doc. dr. Zdeněk Kalista. Vydal jako 9. svazek knihovny
»Odkaz minulosti české« Melantrich v Praze v červnu 1942.

512

studijní zájem jednou k lyrice, jindy k legendám nebo k dopisům - a v sou
boru posledním také k tvorbě divadelní. Selské neboli sousedské hry jsou
podle Mikovcovy charakteristiky »divadelní hry pod Širým nebem před
stavované, obsahu biblického«. Kalista přijímá tuto definici jen se zřete
lem na společenský, sociální jejich základ, nikoliv však jako charakteris
tiku jejich oblasti thematické; ta je daleko ŠirŠÍ. Obsah biblický mají v Kalistově publikaci pouze dvě hry. Actus pobožný o narození Syna Božího,
Pána našeho Ježíše Krista od Václava Kocmánka jeví ještě obrysy starých
tradičních her vánočních - »nejprve přichází hra pastýřská, potom hra
tříkrálová s Herodesem a konečně hra o pobití neviňátek«. Druhá patří
do okruhu her velikonočních, jak se zachovaly ze starší doby, než byly
vytlačeny hrami pašijovými. Je to Komedije o Vzkříšení Páně od Jindři
cha Khintzera Přibyslavského. Ta již zároveň představuje útvar značně
složitější, o třech aktech, prologu i epilogu. Ale Interludium z » Komedie
o turecký vojně«, masopustní burleska, opouští nejen thematiku biblickou,
ale i náboženskou vůbec. K ní se zas vrací Hra o svatém Janu Nepomuc
kám; tu vydavatel ve svých obsáhlých poznámkách uvádí velmi bystře
i poučeně v souvislost s jinými legendárními a mučednickými hrami té
doby a její vznik na základě velmi důmyslného srovnání textového klade
k druhé půli osmnáctého věku, ne-li do doby ještě pozdnější. Závěrečné
Zrcadlo masopustu patří do okruhu her masopustních, jejichž tradice
i rozšíření bývaly velmi bohaté.
Přihlédněme k textům, které Zdeněk Kalista pro čtenáře nejen zpří
stupňuje, ale přímo objevuje, zvlášť také tím, že je dobově zařazuje a vy
kládá, že se tu stále k historikovi přidružuje básník s velkým pochopením
pro jejich zvláštnosti a hodnoty umělecké. Co přímo dýchá a vyzařuje
z těchto sousedských her? Povaha doby. Duchovní a myšlenková tvář
českého baroka. Stačí přečíst několik dialogů, ba jen několik veršů, a již
jste přímo zasaženi zvláštností a nenapodobitelností tohoto světa - a také
jeho kořennou českostí. Mluví-li se o českém baroku ve vztahu k umění
výtvarnému, musíme rozšířit tento pojem na všechny projevy té doby,
a slovesné především. A právě u nich vystupuje tak zřetelně přízvuk záchovný. Nastává přímo živelný pohyb vrstev lidových, aby byly účastny
života v jeho celistvosti, aby samy ze své síly a ze svého vnitřního bohatství
obsáhly a vyrovnaly se se všemi podněty vyšších forem životních. Jeví se
v tom neuvěřitelná a přímo kypící životnost. - Jde tu arci o slovo živé,
o slovo mluvené nebo zpívané, slovo kázání, písní, pohádek, legend
i těchto sousedských her. Pozdější čtenář neb divák - tím více dnešní - je
po výtce trpný. Čte, poslouchá nebo se dívá, nechává se tedy vzrušovat.
Řád VIII. 37.
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Člověk doby barokní a vůbec člověk doby slova mluveného slovem žije.
On sám se stává zpěvákem, vypravěčem, hercem; nepřijímá pouze, stává
se spolutvůrcem. Bohatost takové literatury nelze měřit množstvím tisků.
I když tenkrát vycházelo málo knih, mohl být duchovní život této analfabetické nebo poloanalfabetické společnosti hlubší než třeba život společ
nosti současné, která má knihy, rozhlas, biograf, noviny, divadla, tisk.
Právě v těchto hrách vyniká jejich obecnost. »V selské i měšťanské spo
lečnosti menších měst Českých hrávalo se v době našeho baroka při každé
příležitosti,« praví o tom Zdeněk Kalista. Proto tu může vůbec odpad
nout dějová exposice; právě tak představování jednajících osob a jejich
charakterů; to všechno bylo obecenstvu známé již předem. Hraje se větši
nou bez kulis. Prostorová jednota odstraňuje předěl mezi jevištěm a hle
dištěm a divák se přímo účastní hry zpěvem známých písní duchovních,
koná s hercem cestu od zastavení k zastavení. Pro takovou tvorbu jsou
potom příznačné ustálené formule nebo opakování určitých veršů jako
refrénu. (»Věru, pane kaprále, / mluvíte právě, vyzrále...« str. 80; »Milý
kníže Lucipeře, / již se na nás Kristus beře...« str. 88; »Podle rozkazu
krále / stane se hned dokonale« str. 134.) Schází tu potom vůbec živel
subjektivní, tolik příznačný pro slovesné umění moderní; ale právě pro
tento příklad obecnosti neměly by tyto sousedské hry zapadnout bez odezvy.
Všechny hry Kalistova souboru jsou veršované a většinou sdružené rý
mované. Stálo by za zvláštní zkoumání, s jakou pravidelností zachovávají
osmislabičné schema veršové, od něhož se úmyslně odchylují jen řídce
(na př. v řeči Herodesově z první hry). Aspoň ukázku: »Toho, koho vy
hledáte, / již ho zde v hrobě nemáte. / Vstalť jest, jakož jest pověděl, /
když ještě živ s vámi bydlel. / Pojďte a vizte, kde tělo / Pána Ježíše le
želo ! / A nyní hned rychle jděte, / učedlníkům povězte, / a obzvláště pak
Petrovi, / litujícímu slouhovi... / Rcete: Vstal z mrtvých Kristus Pán! /
Aj, nyní pověděl jsem vám.« - Ze všeho toho je patrno, že nové vydání
sousedských her přináší víc než zajímavost dobového dokumentu. Zvláštní
pozornosti zasluhuje jejich řeč. Mluvívalo se též o jazykovém úpadku, ale
to je tvrzení plané. I v těchto hrách čteme jazyk jadrný, těžký a přitom
ohebný, který dovede vyjádřit složité vztahy, jazyk živý a krásný. Slyšte
ukázku zz Zrcadla masopustu, je to to místo, kde Lucifer svolává své po
mocníky: »Hejsa, již vesel být mohu, / muziko, hřej mi nahoru! / Zpívá.
Alou, chaso moje, lenosti, vzteklosti, / obžerství, závisti, chlípnosti, la
komství / moje kvítky rozmilý! / Podvádějte, navádějte, podpalujte, oklamujte, pokoušejte, / zavádějte všechny duse do pekla!« Jde mi tu o bo
hatost slovesa, tolik charakteristickou pro český jazyk. A to není nijak
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ukázka ojedinělá. V epilogu uvedené hry čteme místo tak krásné, že ne
odolám, abych je tu neuvedl se zachováním veršového obrazce zároveň
jako doklad vyspělé básnické techniky.
Zajisté má někdy ďábel tenký uši,
Kdo se jemu prodává, to v pekle slyší.
A někdy z dopuštění božího
hrává do pekla spolu s duší i tělo.
Protěž se varuj každý vší bezbožnosti,
nespravedlnosti, smilstva a nestřídmosti!
Žádný neklej, nepřísahej, neproklínej,
nesakramentuj, svátým věcem se nesměj!
Nežádej, co jest bližního, nekraď, nešiď,
nepřijímej zlodějství, všechny nevysliď
nečistý kouty, varuj se tancování
nečistého a bláznivého hejskání
a zvláště ožírání, přespřílišného
hraní, od něhož pochází mnoho zlého!
Volejmež písní hlasitou k hvězdě jasný,
Rodičce Boží - Dennici, Panně krásný!
Volejmež k svátému biskupu Vojtěchu,
by nás svou přímluvou zachoval od hladu
a dal s nebeské hory nám požehnání
letos, ať nás i naše živnůstky chrání!...
Kalistovo vydání má všechny přednosti jeho dřívějších souborů. »Vy
davatel uvádí čtenáře v stará čtení« se tu jmenuje jeho předmluva, a je to
zatím skutečná synthetická studie, která obsahuje jak spolehlivý základ
věcný, tak historii předmětu a vývoj jeho literatury, jak dobové zaradení
a vystižení dějinné atmosféry, tak určeni vlivů a obdob i souvislosti s dal
ším vývojem slovesným. Težisko své práce badatelské položil jako obvykle
do poznámek. Čtenář neodborník bude mu za ně dvojnásob vděčen. Vlastní
praxe básnická i kritická zbystřila jeho jemný smysl pro estetické hodnoty
zkoumaných textů; lze říci bez nadsázky, že se tu uplatňují všechny složky
jeho bytosti. Jeho kritický doprovod je potom přesný, podrobný, pečlivý ale z tohoto sevření se uvolňuje co chvíli k soudu vyššímu, ke zkratkové
charakteristice, k exkursi do dějin tehdejšího divadla, zvláště italského,
k jemné obdobě, která teprv zkoumaný předmět postaví do naleziteho
osvětlení.
To svrchu uvedené Zrcadlo masopustu není při tom hra tak maso-
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pustni, jak bychom očekávali podle titulu. Je z těch her, které současný
dramatik Václav Renč v doslovu k své hře Marnotratný syn*) označil za
moralitu, hru v podstatě náboženskou. Psal jsem před rokem na tomto
místě (Řád VII - 8) o provedení Marnotratného syna. Nyní vychází knižně
a autor v doslovu svou »lidovou hru o hříších, bloudění a uzdravení srdce«
charakterisuje jako pokus o takovou moralitu, »hru v podstatě nábožen
skou, jak ji vytvořili a pěstovali anonymní tvůrci lidového divadla na sklon
ku středověku a zvlášť za renesance a v raném baroku. O hru, která by pro
středky zevně zábavnými ztělesnila jednu prostou morální myšlenku...«
Uvádí tu také, že prvním inspiračním podnětem jeho hry byla neúplnost
zlomků staročeského Mastičkáře, jehož motivu užil ve třetím obraze;
v obraze prvním použil masopustních obyčejů podle kázání utrakvistického
faráře V. L. Rvačovského z r. 1580, v třetím staročeských obyčejů sva
tebních. Podle doslovu je tedy Marnotratný syn jak námětem, tak »kompo
sicí a vyjadřovací formou ohlasem spíše než rekonstrukcí, ohlasem diva
delní tvorby lidové«, k níž se také připíná svým biblickým námětem. Nuže,
srovnáváme-li jeho monolog marnotratného s některými kusy Kalistova
souboru, poznáme snadno, že tu jde o skutečný ohlas, tedy o tvorbu pů
vodní, o skutečnou básnickou skladbu, která byla inspirována pouze du
chem a záměrem starších skládání, nikoli jejich slovesnou podobou.
Ve svém referátu o provedení Renčovy hry jsem poukazoval na to, že
je těžko soudit hru podle představení bez celého textu, zvláště když jsem
se mohl zúčastnit až několikáté reprisy, jejíž podobu určily také drama
turgické zásahy. To se zvlášť vztahovalo na čtvrté dějství. Co mně tedy
zbývá dodat ke svému dřívějšímu referátu ? Především to, že Frejkovo re
žijní pojetí hry bylo správné, a to ne pouze v jednotlivostech, ale také
v tom, že ji rozpoutal do barevnosti a rušnosti, rozpoutal i sevřel; Renč
zajisté velmi správně určuje svou hru jako monolog Člověka - a v tom
smyslu ji pojal také Jiří Frejka. Je to bloudění, cesta v kruhu, nepředvádí
tedy dramatický svár; jednotlivé scény jsou jen zastavení, ne střetnutí; celé
představení musí být potom vrženo jako z jediného ohniska. Odpadá tu
vůbec dramatická dvojpólnost. Takový byl básníkův úmysl, tak pojal jeho
hru režisér. A přece loňské představení přes to ublížilo básníkovi, zejména
pro špatnou srozumitelnost, a tu zavinil neakustický sál. Vnější ohledy - také
na délku představení - ochudily pak hlavně čtvrtý obraz. A právě v něm
sestupuje Renč nejhlouběji k svému vidění světa, odpoutává se docela od
svého záměru, je to najednou víc než ohlas, víc než monolog, je to jedině
* ) Václav Renč: »Marnotratný syn.« Lidová hra o hříších, bloudění a uzdravení srdce
v pěti dílech. Vydalo v létě 1942 nakladatelství Vyšehrad.
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scénická báseň. Tento básníkův přínos nejvlastnější se totiž uskutečňuje
mimo oblast rozumovou a volní, to mu je přidáno jako milost. Básník
ovšem musí pojmout záměr, musí vědět, co chce..., ale kdyby neuskutečnil
víc než svůj rozumový záměr, marně by usiloval, marně by se bil. To je to,
co mu je přidáno. To jsou místa, v nichž je sám strhován. A právě čtvrté
jednání Renčovy hry je z nich. Marnotratný tu sestupuje nejhlouběji do
svého ponížení; stává se pasákem vepřů; a právě tady se uskutečňuje jeho
vnitřní přerod. Ještě jednou k němu přichází pokušení; Hýřil i Helena ho
vyhledávají a lákají za sebou. Už s nimi téměř odchází do nového blou
dění, ale vtom zasahuje pán a zastřelí Hýřila. »Vždyť on je mrtev, Bože
můj! / To on je mrtev - a ne já? / Vždyť jsme tu stáli oba dva - / teď,
zrovna teď, a on už není. Proč právě on - / a proč já jsem?« Ale pán se
tolik nerozčiluje »pro trochu děravého masa«, zavolá řasíky, aby ho po
hřbili. »Z tmavých koutů scény vylézají rasíci, každý z nich maskovaný
přesně tak jako Hýřil, chápou mrtvolu za nohy, za ruce, za vlasy, vlekou
ji, tahajíce se o ni...« A když pán uhodí jinocha knutou, vyrojí se zas ti
rasíci, jenže již maskovaní z polovice jako marnotratný a z polovice jako
pán a šklebíce se čekají, nebude-li jich třeba. A tu se jinoch vzchopí, vy
trhne pánovi bič a zabije ho - a pak se po třetí opakuje ta scéna s rasíky,
»ti v maskách pána opakují stejnou hru jako s Hýřilem«.
Marnotratný: Pro Kristovu drahou muku!
Co jsem to proved? - Kdo to byl,
co mi ved mou kletou ruku?
Já zavraždil - já - zavraždil!
Zpátky, spratci! On jeíté dýchá!
Neřvěte tolik. Buďte zticha.
Já chci jeho srdce slyšet!...
Ne, není mrtev! Je jen němý to leknutím. Teď na mne skočí!
Nevstávej! - lež! - Rasíci, hej,
držte ho, už ho nepouštějte,
svažte ho, už ho někam dejte!
Jen ať je pryč! - Ty nevstávej!
Není pochyby o tom, že se tu Renč přiblížil k velikému obsahu.
K obludnému mumraji zmaru a nicoty, jež od zrození obchvacují při
každém vydechnutí tělesnou schránku člověka; k scénické básni o smyslu
života, k velké skladbě o marnosti světa, o stálé přítomnosti smrti v lid
ském žití. Jeho křesťanský základ myšlenkový mu to dává vidět i líčit s ně
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jakou chladnou nelítostností, se skutečným vladařstvím pohledu a poznání.
Snad nevědomky se tu také přiblížil nejvíce vlastnímu smyslu středově
kých moralit náboženských. Po Marnotratném synu budeme od něho oče
kávat velkou dramatickou báseň; její možnosti a snad i podobu tu na
povídá.
»Hra vznikla záměrně jako libreto,« praví o tom ve svém doslovu.
A skutečně. Většinu těchto scén s mrtvým, této nelítostné, kruté, výsměšné
tahanice o mrtvé tělo, které je určeno k rozpadu, vyjádřil Renč ve scénic
kých poznámkách. Ale to právě není možné. Představení tu muselo zkla
mat. Básník je ten, kdo se vyjadřuje slovem; a dramatický básník se
vyjadřuje řečí jednajících osob; co ony nevyjádří, jako by nebylo vyjádře
no vůbec. Tuto hrůzu nicoty měl vložit do niter jednajících osob; mohl
také oživit masky těch stínových oblud. Totéž se vlastně vztahuje na scénu
předcházející, kde marnotratný zahání rozběhlé vepře - a to nejsou najed
nou vepři, je to sedm zosobněných hlavních hříchů; jenže i tu spolehl na
jevištní realisaci, příliš psal libreto. Anonymní básník Masopustního
zrcadla se o to zosobnění pokusil naplno - a s větším zdarem. Lakomství
tam praví: Tuhle tento měšec vidíš, / kolik tu mám grošů čistých, / tolik
již mám duší jistých. / Lakotností dovedu to... Chlípnost: Já s tou svou
černou fakulí / celý peklo zapaluji. / Skrz mne se lid a hřích množí, /
celý svět mým peklem hoří, / mladý, starý, prostřední věk, / všechno
padá do mých pletek. / Závist: Dost hadův tobě nadělám / z lidí, že se
podívíš sám - atd. na str. 168 a 169 Kalistova souboru. Je to ovšem zá
roveň doklad upřímnosti Renčova doslovu. Inspiroval se nikoli některou
masopustní hrou, ale vědomě kázáním, aby si uchoval svobodu, aby nebyl
ovlivněn. Jeho skladba je také složitější i obsáhlejší, nemohl rozvíjet kaž
dou scénu na úkor celku, ničím tím nebyl poután skladatel barokní hry.
To jsou ovšem jenom poznámky, částečně také doplňky k loňskému
článku. Ale právě okolnost, ke kolika poznámkám a jakou zvídavost si
vynucuje tento Renčův Marnotratný syn, jsou svědectvím, že to je jedna
z nejzajímavějších her poslední doby, pokud myslíme na českou tvorbu
dramatickou. To říkám s vědomím plné odpovědnosti. A je neuvěřitelné,
že se právě ona musela spokojit letním představením v nevyhovujícím
sále. To je skutečná marnotratnost. Či máme tolik dramatických básníků,
že je musíme vykazovat do podstřeší ? Či vyhradíme naše scény reprisám
rozličných »dramatických balad«?
Skoro současně vycházejí dvě knihy lidových her, jedna barokní, dru
há současná. Lákalo mě to k srovnávání; a vedlo, abych myslil na velkou
závažnost slova. Co bylo jednou vyřčeno, zůstává v platnosti. Může být
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zapomenuto, může být zasuto; ale jednou se vynoří a dotkne se někoho,
kdo o něm takřka ani nevěděl. Je tajemná a vyšší spojitost národa s jeho
básnictvím; tajemná a vyšší souvislost slova a myšlení. Neexistuje nic,
co nebylo vyřčeno. Také slovo a čin jsou v přímé závislosti. Jsou v tom
obsaženy celé národní dějiny. Pro slovesného umělce je to poznání stejně
drtivé jako povznášející. Jak má být souzen, s jakou neúprosností! A ja
kou osvobozující moc má jeho slovo, které jen zdánlivě vážil ze svého
nitra. Skutečný básník je nikdy nemluví sám.

Oldřich Králík
B Ř E Z IN O V Y RUCE
IV. Zrcadlo kosmu
Vedle sluncí-hvězd vstupuje do Březinových symbolů i hvězdná obloha.
Ve Vedrech oslovuje básník neosobně »hvězdami zjasněné cesty králov
ství tvého«, ve středním období jsou dálky oblohy pozadím celé básně
Tichý oceán, cituji aspoň titulní verš: »oceán tichý světů neviditelných ti
síci hořel drah«. Významnou zastávkou je báseň Místa harmonie a smí
ření, ovšem její verše se vymykají poněkud ze sledované souvislosti, optický
obraz oblohy je tu docela přepodstatněn: »a v jasu, jak by v jedno se slila
slunce všech nebesklonů, / dějiny duse své zříme tam v kouzelném zrcadle
milionů«. Na pohled by se mohlo zdát, že jde o známý titánský sen o slití
milionů, ale kořeny obrazu jsou starší než vidina Jediného Člověka. Jako
pravidelně u básní z hudebního intermezza musíme jít nazpět, pravzor
našich veršů nalezneme ve »vojsk nesmrtelných přehlídce před zrakem
Všudypřítomným«: »Jak průhledný byl čas a k oslepnutí vzplál! Jak den, /
v němž všechna slunce vesmíru by vyšla najednou / svým světlem dálkou
nežeslabeným a zahořela nad zemí!« Obloha jako by se tu zřítila a hvězdy
se přiblížily k samé zemi. N a rozdíl od spekulativních snů o budoucím
slití milionů jde tu o přítomnostní reálný prožitek, o výjimečný stav zjas
něného poznání, okamžitý pocit všudypřítomnosti. Přívlastek »všudy
přítomný« se vyskytuje ve dvou básních Rukou, totiž Chvíme se nad mocí
vůle a Věcně znova. V první básni: »obraz náš, v druhého světla všudy
přítomných vibracích, J v tisíci duší, které jsme v životě potkali, dříme«;
v druhé: »a smrt dokud mlčenlivá půjde městy vířícími, / ... / všudy
přítomná a moudrá, jemná, vítězná«. Podle těchto veršů je jasné, že
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všudypřítomnosti se dostává pohledu v »hrobovém světle našeho zasvě
cení« a že básníkovu dílu všudypřítomnou viditelnost propůjčuje ozvěna
smrti. Důležité svědectví poskytují také essaye Zástupové i Cíle. V starší
práci čteme:
»D uše jsou všechny v tajemné souvislosti; není šeptaných slov. Každé jako úder
zvonů v Čas požárů zní všemi okny do všech domů. Myšlenky nechávají za sebou ohnivé
čáry svého letu, viděné na celé polokouli.«

V
Cílech je již představa všudypřítomnosti sblížena s vidinou Jediného
Člověka:
»Větry omamné všudypřítomnosti počínají vanouti dušemi... v silách, které... ve všu
dypřítomné světlo proměňují pohledy zasvěcených: ve všem pracuje neviditelný osvobo
ditel, Člověk říše Ducha.«

Essaye dokazují, že idea všudypřítomnosti má svou samostatnou exis
tenci, třebaže se lehce dala sloučit s ústředním snem Rukou o slití milionů.
Subjektivní zkušenost, spojená s touto myšlenkou, má pokračování v poz
dějších skladbách. Umocněný, znásobený pocit životní je vysloven v Čistém
jitru: »dech každý sílu žití měl; jak na sta žhoucích dní«, na současné
vzplanutí všech sluncí vzpomínáme v prologu: »viděl jsem průvody gigantských jar, v záři jich pochodní slunce se tměla«. Nadzemský jas, zprůhledňující všechny hmotné překážky, zapaluje teď pochodně jar - že je to
přesně ve vývojové logice básníkovy myšlenky, chápe každý čtenář těchto
poznámek.
Po exkursu o tuše všudypřítomnosti povšimneme si ještě jednoho vý
razu v Místech harmonie a smíření: »proroctví smrti a hvězd«. Je to jiný
aspekt motivu svítání na západě, noc je podobenstvím smrti, noc sjedno
cuje, hvězdy zasvěcují. Jemně vyciselován je týž obraz v Hudbě slepců:
»...noční blankyty smrti, / kvetoucí v kosmickém mrazu hvězdnými asfo
dely«. Pak se projevuje zplošťující mechanismus kontrastů: nebesa duchů
proti bolestné zemi. V Kolozpěvu srdcí výjimečně chybí přívlastek »du
chů«, ale kontrast je stejně ostrý: »Černé, uhelné stopy našich ohnu, /
kde pod jiskřením nebeských světel jsme sedávali.« Obraz »uhelných stop«
je v této době blízký básníkovu srdci.
Jinak se obraz opakuje skoro stereotypně: »předvoj na výpravě duchů
v jasné sféry závratí« (Věčně znova) - »v zářící sféry duchů sáláme svůd
né« (Zpívaly hořící hvězdy) - »soumračná nebesa duchů« (Ruce). Ovšem
i zde se projevují neuvěřitelné tvárné schopnosti Březinovy, trojí verse je
přece odlišena, odrazila se tu trojí nezaměnitelná živá individualita každé
básně - nepřekvapuje, že verse titulní skladby je nejpochmurnější.
Sledovali jsme obraz slunce a hvězd v symbolických proměnách, nyní
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přistupujeme k ještě proměnlivějšímu symbolu země. Za epigraf tohoto
odstavce by mohla sloužit úvodní slova Šílenců: »Bloudíme tajemstvím
země.« Také v essayi Zástupové čteme věty horoucího přiznání k zemi:
»...záření milionů očí, které se upírají v každém věku na tajemství země...
V temném pozadí všech našich myšlenek odráží se staletími proměňovaný
obraz země...« Z počátku ještě proniká spirituální postoj Větrů od pólů,
v básni Jak snesem... mizí země ve vytržení duše: »V šak tam až setkáme
se, bázlivá, nad naší touhou zem / jak nad propastmi věků zakrouží
v úzkostném záření / a zhasne vteřinou...« Z básní středního období uvá
dím v této souvislosti Tichý oceán: »a stále jemnější, jak vodopádů šum
ve sluchu nemocných, / žal země, navždy ztracené, se slíval v našich myš
lenkách«. Tyto verše cituje J. Deml v Slově k Otčenáši Fr. Bílka na
ilustraci vnitřních stavů při modlitbě: »Ještě chvíli a jsme v živlu novém,
octneme se na palubě lodi mystické, zdvihne se vítr modlitby, duch Boží,
opře se do bílých plachet...« S blaženým osvobozením Tichého oceánu
ovšem ostře kontrastuje jeden z hlavních motivů knihy, motiv žízně, ono
dvojmocné utrpení podle slov Martenových, jednak že zemi ztrácí, jednak
že s ní zůstává spjat. Uvidíme hned, jak se v prahnutí žízně proměňuje
i obraz země.
Co první padne čtenáři Rukou do očí, je země Veder. Již Staněk se
skupil na začátek svého komentáře skladby zpívající »o práci země« (vý
raz z prologu) a my můžeme jít v jeho stopách, samozřejmě dbajíce zřetele
chronologického. Po prvé a nejnádherněji je básníkova vise rozvinuta ve
Vedrech: »Žhavý dech práce stoupá nad žhavý dech země, nad vlnu žha
vější vlna.«
Cítíme-li v prologu pathos distance, v Rukou se básník těsně přiklání
k bolestnému vidění z Veder, aniž však nová verse dosahuje dřívější palčivé
sugesce: »a v krůpějích potu jiskří se člověk i zvíře, bratrsky sepjati ve jho, /
pod jedním bičem neviditelným, od východu k západu šlehajícím«. V básni
Zpívaly vody vítězové »zpívati slyší jedinou laskavou sílu, J jež změnami
nesčíslnými hledá pravou tvář země« a jako v Rukou je člověk »zvířete
tajemný bratr, příští vysvoboditel země«. Jak daleko jsme se octli od
prvních básní knihy, kdy se vznešenou rozhodností pěl básník »Uhasla
země, vysvobozená...« (Č as)! Absolutno smrti je opuštěno, do popředí se
dostal člověk, sen se drží v pozemských hranicích. Nepřetržitá práce na
nivách země má přinést vysvobození, má připravit jednotu. Zdánlivě se
toto poselství skrývá i ve verši Stavitelů chrámu: »Vykoupením tajemné
viny byla jim bolest a práce.« Ale nelze přehlédnout, že tajemní trosečníci
přestávají v Rukou »snít o svých ztrátách«.
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Velmi živý je ještě pocit ztroskotání a pozemského zajetí ve velkých
skladbách žízně, v Šílencích a Hudbě slepců:
»Nevlastní děti tvoje, ó země, byli jsme bolesti mlékem / jako na prsou svedených
matek svých odkojeni.« - »Jdou naše duše v tisíciletích exilem země, / slepci osleplí
mystickou vinou narození.«

Později se přenáší nepřátelství na zářícího Věznitele, slunce: »ve zra
cích slunce zajiskřil se tvrdý pohled zlý« (Bolest člověka) - »život kvílící
v potkání tohoto slunce« (Ruce).
V posledním období přemáhá básníka stále drtivěji »tíže země«, únik
poskytují leda násilně spájené kontrasty, dobře nám z dřívějška známá
duchovost. Nejprůhlednější jsou kontrastní dvojverší z Odpovědí:
»Jsme stiženi kletbou: i v letu nejvysších roztoužení / tíži země jsme podrobeni, do
tmy krve své pohrouženi. / Jste mocni a nesmrtelní; a vaše duse tajuplná / nese v sobě
slunce a jara a vinobraní nesčíslná.«

Obdobný kontrast se napíná přes rozlohu celé básně v Ženách, jiné
z posledních drobnějších básní: »dech černé země k vám stoupá jak věků
příštích tušení / ... / kde šlehají jak plameny duchových světů pohoří«.
Poněkud jiný je obraz v Kolozpěvu srdcí a Dithyrambu světů, o jejichž
rázu napsal M. Dvořák: »Tam, kde jeho poesie dostihuje nejvysších roz
loh, bere Březinova věta na sebe formu imperativní.« Proto tu čteme
mocné lyrické zkratky: »nad tíží země / vítězí nádhera letu« - »houpou
se bolestné země, / kolébky duchů«. I zde vidíme tedy jemnou diferenciaci
výrazovou, v Odpovědech se mísí do myšlenky výsměšné pochyby, v Kolo
zpěvu srdcí ji unáší sublimní pathos.
Obraz země v Rukou se člení však daleko bohatěji, a to v samém po
jetí. Není jen země veder, také »zem krásnou... snů mých mi ukázal květ«
(prolog) a básníku je dán »hvězdný duchový pohled ,/ zem se všech stran
současně objímající« (Kolozpěv srdcí). Nejlépe poznáme složitost hvězd
ného pohledu z Tichého oceánu, tam se obraz země láme v mnoha fasetách.
Podivuhodná třetí strofa básně zní:
»N a květy její vzpomněli jsme, žádostivě vonící / a v skrytém ohni jejím vznícené,
jak přiblížení rtů; / na každou lásky vteřinu, jak zabloudilá včela zvonící, / když o sklo
oken naráží do zledovělých blankytů.«

A závěr básně: »Však naše zraky odměnou, čím víc se břehů země
vzdalujem, / tím čistěji zří prvotní nádheru její svátou v úžasu.« Rýsují
se tu tři podoby země a bude naším úkolem seskupit doklady z knihy ko
lem tohoto ohniska.
V první podobě je to země erotisovaná, »žádostivě vonící«, květy vy-
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Šlehuje její skrytý oheň. Vzpomínáme na báseň Jsem jako strom v kvetu,
v Rukou nejdříve se toto pojetí projevilo básní Čas: »tisíce zemí vidíme
stoupat z koupele ohnivých par, / slunce jak milenci žárliví...« Později
v Hudbě slepců žhnou »ohnivé propasti země«, nepochybně totéž erotické
zabarvení rozpoznáme ve versi básně Věčně znova: »na kroužící se kouli
země kolébat se tanec jar« a posléze ve skladbě Zpívaly vody, obsahující
četné spiritualistické názvuky, čteme: »Mezi dvěma ohni, slunce a země.«
V posledním období skrytý oheň vyhasíná, jednostranně duchovému po
hledu se jeví jen ztuhlý let země: »po celé věky, co její let / v temnotách
prostorů víří«. Na tomto motivu se opět ukazuje rozdílné ladění obou
ústředních básní posledního období; proti zoufalé tragice v Rukou:
»v letu země nad propastmi vrávorající« - stojí v Kolozpěvu srdcí jásot
všemu navzdory: »harmonický let země v nádherné linii dráhy její i v ze
mětřeseních«.
Skrytý oheň, pučící žádoucími květy, není jediný, citoval jsem již
z Apotheosy klasů »oheň tvé síly«. V Rukou zažehuje tento svatý oheň
zemi ve dvou básních, v Čistém jitru: »zem celou, jak duši svou, jsme
zřeli v ohni rozkvétat« a v osudném uzlu Březinovy myšlenky, v Šílencích:
»Za zrádce země vyhlásili nás tajně, když její slávu, / věčnosti jitřní po
žár, jsme v extasích vítali na kolenou«. Víme z Chalupného, ze pravé
báseň Šílenci byla vykládána jako doklad zrady na pozemské skutečnosti
(»Závěr Šílenců nasvědčuje, že obrat Březinův k realitě je vylíčen v pro
logu upřílišněném,« str. 41), ale pozdější básně mohly by uspokojit i tyto
kritiky. Básník už nevítá pokorně v extasi objektivní požár věčnosti, v sub
jektivním vzepětí vůle noří zemi do jiné záře, poslyšme vstup Rukou:
»V oslňující bělosti světla ležela země, jako kniha písní / otevřená před
našimi zraky...« To ruce pěvců ji otvírají a zalévají září, známe tuto kon
cepci z básně Věčně znova. Víra v moc písně je poslední záchranou, z písně
prýští záře i v básni Zpívaly hořící hvězdy: »Vstupují sestry na naše místo /
běloskvoucí, / a v písni, jež soumraky věčna se valí...« Opět srovnání s visí
ze skladby Se smrtí hovoří spící umožňuje přehlédnout evoluci Březinovy
myšlenky:
»Vzrůstala světelná vojska od věku k veku jak píseň, / již první zachytil z božské
ho Slova / a mezi zástupy zapěl / a která se na rty se šíří, / až zachvátí všechny, / mi
liony duší, / v plamenech jednoho rytmu.«

Perspektivy se znatelně posunuly, vidění podstatně zlidštělo, je zasut
pramen »božského Slova«. Proti Rukám s bělostnou září písně je Kolozpěv srdcí poznamenán jiným tragickým heroismem, heroismem težkooděnců, dědiců »světelných vojsk«: »Pro každou píď země, jež určena je
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za bojiště vítězství našich / a proto květy a zlatém je tajemně pozname
nána.« Je to v duchu celkové přeměny; když vůle vystřídala sen, nastou
pili na místo proroků dobyvatelé. Vítězná jistota vidoucího je ztracena
a zuří boj a doléhá tíha práce. Země přestala rozkvétat v ohni věčnosti
a je ozařována písní »tvůrčích sluncí«, letíc osiřelá temnotami prostorů.
Přistupujeme teď k druhé podobě země, křehké a unikavé, z níž jsme
prozatím zachytili dva rysy: »lásky vteřinu« a »zledovělé blankyty«. V sou
časně otištěné básni Chvíme se nad mocí vůle je obraz zřetelnější: »(tvář)
v extasích lásky jak tiché slunce v nesmírno zdvižená / nad zemí čistou
a zářnou jak zimní krajina diamantová«. Významný je tu přívlastek »ti
ché«, tichost charakterisuje celé střední období Rukou a patří mezi znaky
zimní scenerie pozemské. Básník je extasí unášen do mrazivých hlubin
kosmu a zpětným odrazem ledovatí i země. Ve dvou dalších básních sotva
postihujeme motiv zimní krajiny; v Místech harmonie přichází básník »do
křišťálných síní tvých tich«, v Bolesti člověka trpí trosečníci v zemi veder
tím více, »když na svá města vzpomenou, rozkvetlá nad jezery«. Obě tyto
náznakové verse jsou rozvedeny v posledních básních, první v prologu,
druhá v Ženách. V prologu s obvyklou distancí se rozkládá skvělý obraz
ledového paláce kosmického:
»Zahrady zimní viděl jsem, haluze rozkvetlé v křišťály, / jak právě rozžaté lustry
ještě se houpaly, duhami zahrály; / jak ledové palmy na oknech tajemství, mrazivým
světlem ozářené / a jako zahrady kosmu přiblížené, rozjiskřené a otevřené.«

Naproti tomu se v Ženách odkrývá bolestný, lidský rub této skvělosti:
»Do jakých tich, kde zaznívá v žal příliš velké nádhery / zpěv ptáků po
lárních nad melancholickými jezery?« Zde se »melancholickým jezerem«
dokresluje obraz ztichlé zimní krajiny a též se prozrazuje ráz intimního
utrpení v této krajině. Již v Tichém oceánu narážela láska na mrazivé sklo
nepřístupnosti, v Ženách tlumeně lká »žal příliš velké nádhery«, smutek
nad ztrátou pokojného štěstí pozemské lásky, který básník pociťuje na
svých ledovcích myšlenky. Tím dostávají také žhavý přízvuk verše Bolesti
člověka: »A tehdy vlastní mocí magickou, tajemstvím rodu svého, / privi
legiem skryté slávy své jsme trpěli.« Nevyléčitelný »genia smutek« zmoc
ňuje se mistra na závěru básnické tvorby: vrací se ze své závratné výpravy
na zemi a cítí se nesmírně chudý, kolem sebe samý mráz. A je zajímavé, jak
i obrazově se uzavírá kruh. Upozornil jsem v jedné dřívější práci, že směr
k točnám, polární noc a polární zážehy jsou charakteristické pro Tajemné
dálky, v Rukou se po »poledním zrání« tato scenerie vrací. A hořký epilog
najdeme v citované již předposlední básni Březinově Ztracení: »Jak padání
sněhu jest jejich mlčení a zraky teskné jsou, / zrcadla ledu utuhla nad
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mrtvou hlubinou bezhlesou.« Snad se dají do souvislosti s »křišťálnými
síněmi tvých tich« uvést některé úryvky z Březinovy korespondence z konce
r. 1899. Básník píše A. Pammrové v listopadu:
»Bez určitosti a čistoty není stylu. Křečovitost a zoufalá inkohaerence jako u pro
tokolů při tortuře mnohých novějších autorů míjí se u mne s nadpozemským účinkem
krásy. Vždy musí býti v kouzelném dechu jejím něco chladu kosmických mezihvězdných
prostorů.«

Tehdy ovšem ještě básník nehledal cestu zpět z »křišťálných síní«,
ještě se nestalo »privilegium skryté slávy« tíživým.
Zbývá třetí, výkupná podoba země ze závěru Tichého oceánu, její
»prvotní svatá nádhera«. V Rukou je spojena tím, co je jádrem básnické
víry v posledním období, s písní: »a ze strun / vane proud písní jak vítr
prvotní země nad únavou duší«. Nejdále jde Březina v Kolozpěvu srdcí,
což nemůže překvapit: »Mystická rozpomenutí na objetí slavná milionů, /
než tento kosmos viditelný těžkou nádherou zkvetl / v nekonečnostech ?«
Jak se zamlžuje výhled do budoucnosti, v té míře se básník uchyluje do
nejvzdálenější minulosti. Chtěl by vzkřísit mythickou nevinnost země, unik
nout tíživému »nánosu tisíce jar«. To, co je snem, mlčícím snem příštích
věků, slití milionů, přemisťuje žíznivá touha na sám počátek země jako
»objetí slavná milionů«. Není pochyby, že ve vidině zlatého věku kosmu
nalézal básník mocnou útěchu, také ji vyjádřil v essayi Cíle:
»... každý sluneční východ připravovaný hvězdami, které jako vykřesávané jiskry zda
jí se poletovati tmou a rozněcovati zápal jitřního ohně k mlčenlivému obřadu mysteria,
slaveného na památku stvoření světa.«

Tyto slavnosti pořádá, jak neklamně cítíme, opět srdce znavené sny
a umdlené věky. Jeho zmnohonásobený odraz jsme zahlédli v hranách
zrcadlových síní vesmíru. A můžeme úhrnem o Rukou opakovat slova
Ot. Theera, třebaže byla napsána před vydáním knihy: »Tu, za každou
básní, jako zakrytý mléčným sklem, rýsuje se člověk, s mimovolným a slav
ným gestem trpitele a úsměvem na rtech.«
Závěr
Když jsme podrobně sledovali, jak jednotlivé duchovní a tvárné síly
sehrávají drama knihy, je nám snad jasný nejen ráz každého aktu, nýbrž
přímo každého výjevu. Pokusím se teď úhrnně charakterisovat údobí Bře
zinovy myšlenky, zhodnotit každou z dvaceti básní. Myslím, že nebude po
chyb o výsostné čaromoci tří nejstarších skladeb, Stráže nad mrtvými, Času
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a Veder. Úchvatné síle koncepce se tu podivuhodně rovná zázračná schop
nost obrazivá a výrazová. Myšlenka se pohybuje se somnambulní jistotou
i nad propastmi, imaginace suverénně vpřádá do obrazů nejprotilehlejší
oblasti jevové. Čas vyslovuje hrůzu všech nekonečností, Vedra »zraky
předrážděnými« se vpíjejí do žáru pozemského dne, ale přece je udržena
rovnováha trpícího subjektu a drtivé skutečnosti. Hrdinská Stráž nad
mrtvými nejmenovala se nadarmo v původním znění Příměří.
Cosi vzpomínkově nadlehčeného vane z básní hudebního intermezza,
jak byly ve své vnitřní sounáležitosti rozpoznány M. Martenem. Jsou pono
řeny do ticha, které přehlušilo všechen šum a příboj života, jsou oblity
blaženým přísvitem, zlatým úsměvem slunce. Znalec mystiky prohlásil za
»přímo klasický popis určitého případu extatické vise v celém jejím prů
běhu« Zemi vítězů a naše básně jsou zřejmým dozníváním právě této vise,
v posledních básních není zdaleka té určitosti konkretního prožitku extatického. Kdežto Čisté jitro zachycuje spíše pozemský odraz vise, je Tichý
oceán básní křehké harmonie nebes a země. Nejsmělejší, blankytnou sklad
bou jsou Místa harmonie a smíření, tolik drahá na př. M. Dvořákovi. Ale
i Chalupný praví s obdivem: »Radostné záchvěvy, zperlené jitřní rosou,
stupňují se až k „Místům” , dýšícím hypnosou věčného uspokojení.«
Jak víme, současně s touto prodlevou vybuchovala nejosobnější trýzeň
básníkova skupinou trpitelských básní. Vévodí jim velezpěv hořkého sebepoznání Šílenci, předzvěstí je báseň Chvíme se nad mocí vůle, která není
bez vztahů k předchozímu oddílu, a bolestnou podobiznu zmučeného du
cha dokreslují Hudba slepců a Bolest člověka. Všechna pozornost se sou
střeďuje na vlastní nitro a vlastní osud, nadlidská rovnováha Stráže nad
mrtvými i odhmotněná harmonie Tichého oceánu jsou nenávratně ztrace
ny. Tvůrce se zachvěl nad nekonečnostmi, narazil na nepřekročitelné
hranice. Nejstručněji a nejpřesněji se dá vnitřní posice básníkova vyjádřit
slovy Proroků: »Šílenství jediné duše, na jejíž zářících vlnách / houpá se
země!« Víra v objektivní platnost vise je narušena - »světelná nádhera
kosmu, ztracená vyhaslým zrakům«, kymácející se stavba kosmu se drží
jen »šílenstvím jediné duše«. Místo nezrušitelné vise nastoupil surogát
hudby, »ilusí vesmír celý«, kreace jiskřícího hlasu, svět transformovaný
ve vířící tóny. Titanské vzepětí šílenců nemůže však uhasit zízeň jejich
srdcí, cítí palčivě své lidské meze a opuštěnost, zatouží po jednotě všech
lidí. Vladařská moc jejich duší je teď tíží, neboť je vzdaluje od společen
ství menších bratří a jejich prostých darů životních. Bylo tu víckrát uká
záno, že tragickou křižovatkou básníkovy cesty je hamletovská báseň Ší
lenci. Prahnutí vůle v ní pojednou ústí do prázdna, v záblescích zazáří ještě
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metafysická minulost básníkova, ale začíná již převažovat trpící člověk.
Hudba slepců je tragická hudba srdcí, poměrně neosobně pojatá, Bolest
člověka tesá nehybný exil země. A smysl všech těchto básní? Otřásly
mystickou jistotou, obnažily rány srdce a připoutaly básníka k zemi.
V
posledních básních usiluje Březina o novou rovnováhu, jeho srdce
sní o gigantských jarech a novém kosmu, jeho myšlenka se vysiluje touhou
po zduchovnění. Trpící srdce mizejí z dohledu, přerůstají je dělné ruce,
symbol vůle a práce. A neosobní tragická hudba se mění v heroickou píseň,
místo nástroje srdcí jsou zdůrazněny ruce pěvců, poslání umělecké. Z de
seti zbývajících básní byly před vydáním knihy otištěny dvě, Věčně znova
a Prolog. Za první báseň dost mluví původní název Ruce pěvců, v Prologu
pozorné ucho zachytí odstín artistické necitelnosti: »bez výkřiku bolesti
zpívat i mlčet jsem uměl«. Báseň má lionardovsky záhadný úsměv, rozestírá nádherné perspektivy jaksi bezdůvodně a samoúčelně.
Vlastní pětidílný cyklus Rukou obsahuje dvě velké skladby, titulní a
Kolozpěv srdcí. Jsou to jistě podivuhodná díla, zcela odlišného ladění,
v prvním »žár milionů srdcí v soumračná nebesa duchů / rozdrážděn
sálá«, v druhém »nad tíží země / vítězí nádhera letu«. V Rukou zřasil
básník těžké draperie ponurých barev, třesení horečné práce je ovíváno
»proudem písní«, ale stěží Březina dosáhl velkoleposti Veder, Kolozpěv
srdcí je výtrysk světelného plamene, sráženého však poryvy hrůz a bolestí.
V tomto hymnickém chvalozpěvu jsou skvělá místa, kde se rozezvučely
nejskrytější struny a nervy, ale také se pracuje s mechanickými kontrasty
a juxtaposicemi. Je-li vznos Kolozpěvu srdcí velmi přerývaný a nestejno
měrný, jeví se v dalších dvou zpěvech, Zpívaly vody a Zpívaly hořící
hvězdy, zřetelné umdlévání obraznosti, idealismus poněkud prázdný. Ne
zcela neprávem řadí Chalupný druhou báseň k veršům, kterým »hlavní
nerv chybí, které stojí nízko pod ostatními i umělecky«. Také k poslední
básni cyklu není snad zbytečno citovat drsná slova sociologova: »V Dithyrambu světů spoustou nadšených apostrof básník vyvolává všemožné du
chy a živly nebes i země, a když je svolal - nemá jim co říci.« Úroveň
Dithyrambu je nesporně vyšší než obou zpěvů - stojí za povšimnutí, že
čtyři čísla cyklu mají v názvu píseň! - ale cítíme úmyslnou masku v kosmic
kém plášti, posetém hvězdami, křečovitost enthusiasmu, který se sám opájí
obřími dimensemi.
N a konci knihy jemné Ženy, diskretně poodhalující závoj z vnitřních
oblastí básníkovy bytosti, tvoří s charakterisovanou již, dosud nedoceněnou
básní Věčně znova opravdu svěží dvojici. Nedá se to říci o Odpovědech a
Jarní noci. Zvláště první báseň únavně rozvádí kontrast ducha a hmoty,
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bolest básníkova jako by tu kameněla v dechu zlé ironie. M. Dvořák bystře
upozornil, že oxymoron, figura tak hojná v Svítání na západě, vymizelo
téměř úplně z Rukou. Tento jev nepochybně souvisí s tím, že vyvanulo
dramatické napětí, které prochvívalo Březinův kosmos v jeho zrodu a
v bílém žáru. A v Rukou, když uhasínají světelné vibrace, spojující nej
vzdálenější světy, musíme pozorovat rozšíření antithesí, v Odpovědech
možno mluvit přímo o dialektickém resonování. Ironií osudu se prohla
šuje za Březinův klasicismus právě to, co je nebřezinovské, v čem se pro
jevuje ochabnutí jeho tvůrčích sil. Jenom z tohoto nedorozumění si vy
světlíme popularitu Jarní noci, nadšený úsudek Hudcův o Odpovědech a
výrok A. Pospíšilové o »jasné, mistrovsky prosté formě Kolozpěvu srdcí«.
Básník sám byl svou tvorbou ze zimy před vydáním Rukou hluboce ne
uspokojen, jak lze vyčíst z dopisu Fr. Bílkovi: »Ale trpěl jsem v letošní
zimě tak podivně a těžce, že se mi zdá, jako by vyšší vůle mne násilím
odváděla na nové místo« (17. VII. 1901). Březina totiž uzavřel svou
básnickou tvorbu i vnějším gestem: po dokončení sbírky odchází z Nové
Říše do Jaroměřic. Osudovost proměny, kterou prošla jeho poesie od vy
dání Stavitelů chrámu, nemohla být dokumentována zřetelněji.
Prokáže-li se oprávněnost otazníků, které jsem připsal k posledním
básním Rukou - a ovšem i oprávněnost kladných a obdivných poznámek
k starším obdobím - bude ospravedlněn pracný postup mých analys, za
nějž se čtenáři omlouvám. Snad přísný chronologický zřetel, jehož jsem
se přidržel, odstraní trvale rozpaky, s nimiž ke knize přistupovali dřívější
kritici. Nemíním apologeticky na ně podrobně upozorňovat, zakončím
svůj rozbor laickou zmínkou o Bílkově výtvarném doprovodu k Rukám.
Nechci se dotýkat výtvarných kvalit Bílkových, ale soudím, že naprosto
nelze mluvit o kongenialitě obou tvůrců. Žhavý obsah Březinovy poesie,
jejíž každý záhyb dodnes vášnivě sledujeme, vychladl v monotonní látku
vidění spíše sochařských než malířských. U Bílka se ztratil příval spodních
tónů, vyhasl oblouk duhový, na plochách ilustrací nalézáme stále plakety,
kotouče, maurské oblouky, kusy zdí a architektur. Jinak nezná Bílek než
figury, na zemi, ve vlnách i ve vzduchu víří spletené údy, svíjející se těla,
vlají řízy, vznášejí se duchové ruce a zase se vztyčují ruce v poutech, také
stromy a skály mají lidské tváře, často se mezi lidi mísí sochy, připomí
nající nejspíše modly z Velikonočních ostrovů, místy je použito symbolů
křesťanských. Dnes není možno necítit propast mezi křišťálovou průzrač
ností Březinovy vise a zkamenělinami barbarských potop u Bílka.
Vtírá se otázka, proč tak často bylo spojováno dílo obou tvůrců, proč
sám Březina tak nadšeně přijímal výtvarnou spolupráci svého přítele. Snad
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proto, že Bílkovy ilustrace splývají, že svými všeobecnými gesty vytvářejí
odosobněnou atmosféru. Jsou to samé přízraky životní hrůzy, odlišené tu
symbolem přesýpacích hodin, tu hudbou oceánů, a do nich line světlo
z křídově bílých rukou. Básníku byla asi vítána výtvarníkova jedno
strannost, že ilustroval jen »ruce« a nikoli »srdce«. Ale z odstupu deseti
letí nespokojíme se s abstraktní duchovostí, která byla podtržena výtvar
ným doprovodem a byla asi dobovým smyslem Rukou, chceme poznat
celé vnitřní bohatství knihy, její subtilní různotvárnost. Březina napsal pře
kladateli Rukou krásná slova:
»Básnické dílo jako dílo hudební hovoří polyfonií hlasů. V každém
srdci vyvolává jiné resonance; pro každou hodinu života tají jinou moud
rost. Jako příroda má umělecké dílo své kouzelné soumraky, fosforeskující
floru hlubin, podzemních jeskyň, nebezpečí a snu.«
Pokusil jsem se rozlišit nejdůležitější hlasy v polyfonii Rukou, zachytit
jejich vedení, a spustil jsem se do podzemních jeskyň díla. Doufám, že
se mi podařilo oživit bílkovsky nehybnou tvář vesmírného proroka, která
se ustálila pro básníka Rukou.

Mirko Očadlík
ČERTOVA S T Ě N A 1942
Velký výtvor umělce, jakým nesporně je Smetanova »Čertova stěna«,
nevzniká naráz. Je výsledkem mnoha nápadů, mnoha přemýšlení a ne
smírné práce. Tvůrčí umělec, jakým byl B. Smetana, se zaměstnával kom
posicí opery i několik let. Z námětu, který vzbudil jeho sympatie, vznikalo
libreto; toto libreto prošlo mnoha změnami, protože detail, byť sebene
patrnější, musel být podřízen celkovému plánu a záměru. Když pak došlo
ke komposici, mnohé v prvku i ve větších celcích dostalo nový smysl, pro
tože soustředěnou prací komposiční se objevila nová tajemství a nové pro
blémy ústrojné. Teprve ve chvíli, kdy skladatel přistoupil k čistopisu par
titury, vykrystalisovaly se mu skutečnosti nového díla ve formě definitivní.
Vždyť proto padly i velké a obsáhlé kusy komposice za oběť soustředění,
jaké měl mistr na mysli. Po dvou letech práce na »Čertově stěně« byl ko
nečně výsledek takový, jaký si mistr přál. Nemůže být proto pochyb, že
pro každou sebemenší podrobnost měl skladatel svůj důvod a že ani jediné
slovo, notu nebo pokyn neumístil bez velmi podstatného rozmyšlení. Co
chtěl mít jasné, to vyjasnil, co chtěl ztemniti, uměl náležitě zahaliti do
Řád VIII.

38.
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šlojíře tajuplnosti a neprostupnosti. »Čertova stěna« se odevždy zdála
problémem těm, kteří se na umělecké dílo dívají nikoliv jako na zjevení
tvůrčího ducha, nýbrž jako na cosi ohmatatelného, co naráz může v celém
rozsahu proniknouti až do posledních zahýbu posluchačova ducha. Byly
pokusy učinit dílo přitažlivým pro obecenstvo. Co bylo ve skladbě záměr
ně utajeno, to mělo být podáno po lopatě. Tyto pokusy po zásluze ztros
kotaly a ukázaly upravovatele ve světle nepříznivém. Právem - protože
dílo musí zůstat ve své podstatě nedotknutelno. Není osobnosti, jejíž na
dání by bylo úměrné genialitě Smetanově; není proto nikoho, kdo by měl
kvalifikaci k tomu, aby do díla jakkoliv zasáhl. »Čertova stěna« je dílo
hotové, definitivní, tak jako obrazové komposice Mánesovy nebo sošné
výtvory Myslbekovy; není pražádného důvodu, aby byla doplňována nebo
předělávána. Ti, jimž shodou okolností připadá úkol dílo interpretovat,
jsou jen náhodnými dělníky, jimž ze cti, Že dílo smějí dávati, nevzniká
ani Špetka práva na jeho úpravu a proměnu. To by mohla na př. galerie
občas podle dobového vkusu přemalovávat obrazy a předělávat sochy,
které má v opatrování. Někdo se tu dovolává snad nutnosti tlumočeni díla
obecenstvu a předpokladu obecné srozumitelnosti, bez níž není plného
úspěchu díla. Předně: dílo, které má za sebou šedesát let života, zejména
posledních 30 let života vysoce úspěšného, prokázalo, že úprav nepotře
buje. Není zapotřebí, aby se uzpůsobovalo obecenstvu. Právem své ge
niality žádá, aby se nové generace obecenstva i interpretů přizpůsobily
jemu. Tento požadavek, ba příkaz, musí být bezpodmínečně respektován,
neboť nikdo z malé generace současníků nesmi snizovati velikost k sobe.
Nestačí-li sám na velikost, pak musí hledat oporu a pomoc jinde.
Pomůckou lepšího pochopení díla není tedy proměna skladby, nýbrž
proměna pozorovatele. Té může být docíleno výkladem díla. Výklad však
nesmí vycházeti z libovolného názoru na věc, nýbrž ze zjištění skutečností,
které jsou ověřitelný. Máme uchován velmi bohatý material, který pro
kazuje, jak se »Čertova stěna« z prvních nápadů rodila a jakými cestami
došlo k její definitivní partituře. Tento materiál osvětluje genetický pro
ces a jeho konfrontace s partiturou prokazuje nad slunce jasněji sklada
telův záměr. Nemůže totiž být průkaznějšího! důvodu pro definitivní
znění díla, než když zjistíme, co skladatel v námětu a textu si dal přidělati,
a zejména pak to, co z předlohy vyloučil. Byla-li kdysi libretistka napa
dána pro text, který skladatel komponoval, stala se ji tím křivda, tím
pohodlnější, že výtka se zdánlivě netýkala B. Smetany. Ale skutečnost, že
Smetana si samostatně a samovolně uzpůsoboval textovou předlohu pro
sebe, že ji formoval podle svého dramatického smyslu a záměru, dokazuje,
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že pouze Smetana je svou partiturou vlastním definitivním tvůrcem tohoto
dramatického útvaru a že jeho partitura musí být autoritou, před kterou
se smeká v obdivu. Nelze se domnívat, že tu smí být něco dodáno a změ
něno v předpokladu Smetanova chybného komposičního kroku. Veškeré
pomocné materiály svědci mnoho o genesi díla, nikoliv pak o díle samém.
Uveřejnil jsem svého času ve dvou publikacích některé významné partie
z materiálu o vzniku »Čertovy stěny« a několikrát i jinak jsem veřejně
upozornil na některé pozoruhodné etapy ve vzniku tohoto díla. Daleko
tu nebylo vyčerpáno vše. Povinnost poznat záměr skladatelův tu zůstává
pořád nenaplněna. Ale stalo se nyní, že tyto pomocné materiály k poznání
díla byly použity k tomu, aby skladba byla podle nich upravena.
Nemůže být většího omylu. Materiál genetický může posloužiti k vý
kladu, nikoliv k restituci nebo dokonce k opravě díla definitivního. Vý
klad slouží k tomu, aby byl utvořen pokud možno správný poměr k dílu,
nikoliv ke změně díla samotného. Vysvětluje, proč a jak skladatel postu
poval ve svém tvůrčím úsilí, upozorňuje na případnou proměnu objektu,
nemůže však podati klasifikace díla v konečném vzezření, ani nemá zá
měru dílo v definitivním utváření skladatelově nějak proměniti. Stalo-li
se nyní, že na podkladě materiálu, jenž může posloužiti výkladu »Čertovy
stěny«, někdo provedl úpravu díla, pak, byť byla tato úprava výsledkem
sebe upřímnější a oddanější vůle a snahy, znamená zásah do suverenity
díla. Dobrá vůle tu nemůže být omluvou takového sacrilegia. Ukazuje se
tu jen, jak laictví praktických interpretů díla zneužívá materiálu, jehož
povaze, charakteru a smyslu vůbec nerozumí. Uvědomíme si tu na pří
kladě, jaká monstrosnost se tu stala: Myslbekova kouzelná plastika »Hud
by« měla svá genetická stadia, z nichž onen náběh, který před několika
lety byl zobrazen na plakátu hudebního máje, má samostatnou krásu a
půvab. Co by se stalo, kdyby někdo chtěl rysy a rozlohu tohoto náčrtku
aplikovati na hotovou definitivní sochu ? Mluvilo by se tu pravděpodobně
o fušerství a disputační vloha výtvarných historiků by tu zřetelně vyložila
omyl, který se stal. Dominantní výtvor, socha sama, musí zůstat bez po
rušení a dodatků, neboť jí vyslovil tvůrce své poslední slovo. V hudbě je
jasno, že do hotového díla nelze vkládati stadia vývoje. Možno snad voliti
mezi dvěma versemi díla, jsou-li vůbec, ale kombinovat versi konečnou
se stadii vývoje lze učiniti jen jako ojedinělý výkladový exkurs. Interpret
má jedinou předlohu, tvar definitivní, a uplatní-li stanovisko jiné, pro
kazuje své laictví, svou nezralost a nedostatečný poměr svůj k dílu.
O opeře platí totéž, co o jiném díle hudebním. Dílo Smetanovo není
skladbou začátečníka, nýbrž zralým, osobnostně hluboce založeným dílem
mistra.
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Václav Talich není veřejnosti znám jako dramatik, ba ani jako skla
datel. Několikrát dříve však provedl přepracování určitých starších skla
deb, vesměs takových, jejichž působnost na obecenstvo je už od let ově
řena. Zasáhl podstatně do konstrukce skladeb, provedl změny i retuše hu
dební velmi pronikavé. Pravidelně měnil buď sám nebo za cizí pomoci
text, mnohdy do té míry, že změnil deklamační duktus melodický, častěji
pak tak, že změnil celý smysl místa. Snad právě vůlí dirigentskou, vůlí
uplatniti své slyšení, byl veden k těmto zásahům do velkých děl cizích.
Zapomněl však na to, že suverenita autorská znamená prius, které nesmí
odpovědným umělcem být přehlédnuto. Kdykoliv se tak stalo, ozvaly se
výtky proti zásahům.
Případ »Čertovy stěny« ukazuje, že Talichova nejistota vzrostla mě
rou nebývalou: k proměnám tohoto díla Talich pozval celou komisi, po
radní sbor, za jehož účasti se mělo dostati dílu proměny. Režisér operní
a činoherní, básník-činoherní kritik, výtvarný historik, dva malíři - o hu
debním pojímání díla tedy rozhodoval Talich sám. Hudební pojímání
však určuje celý charakter ostatního pojetí, předznamenává celý styl re
produkce. »Čertova stěna« po této stránce není věcí jednoduchou. Je to
opera, v níž se s jedinečnou umělostí slučuje několik slohů. Od slokových
útvarů foremně určitých objevují se tu koncepce ariové a ensemblové, a
nejrůznější formy pak prolínají se dramatickými pasážemi do té míry, že
vytvářejí kontinuitní pásmo nepřetržité. Reprodukčně je zapotřebí zachytiti
pouze předpis skladatelův. Vždyť i maličká introdukce, čítající celkem
48 taktů, má pět metronomových údajů! Smetana jako by tušil rozpaky
budoucích interpretů, vybavil svou partituru metronomovými předpisy tak
zevrubnými, že zcela postačí, aby se zkušený a věci znalý dirigent přidržel
předpisu.
Zcela naturalistickému pojímání tu nasvědčuje na př. lento Hedvičiny
modlitby z III. dějství, které pravděpodobně Talich pokládá za zdržení
děje. Hraje proto partii tak rychle, že zpěvačka sotva stačí vyslovovat.
Nedbá ani na předepsané ritenuto, jen aby toto arioso bylo už pryč.
V tomto způsobu libovolné traktace tempové dochází k největším protismyslům hudebním i dramatickým. Velká Vokova arie Des-dur se stává
jakousi rapsodií několikasměrně pojímanou. A zase Jarkův zpěv v II. děj
ství, jenž ve výrazu appassionata má svou zvláštní funkci v díle, se stává
velmi plochou preghierou, nikoliv tedy praedisposicí úděsného zaklí
nání Rarachova. Není jediného místa, v němž by se neprojevily tyto
koncepční nejistoty, stále rozpačitěji se odchylující od partiturového před
pisu. Co pomůže někde kyprý a nadýchaný instrumentální zvuk, když
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stavebně dílo kolísá kus ke kusu! Nota bene, podstatných retuší je v instru
mentad několik. Zesilují se některé kontury (basová linie Rarachova
motivu na počátku 4. výstupu na př.), jinde se užívá redukce nástrojové,
takže na př. v snové reminiscenci Jarkově zní thema Katuščiny arie v pou
hém kvartetu. Dochází i k retuším ve zpěvných hlasech (na př. u Katušky »Nejsladší, nejsladší to děvy pýcha«) a k proměně mužského sboru
ve sbor smíšený ve finale. Dva Škrty ve třetím dějství přesvědčují o bez
radnosti. Uvádím nejnápadnější příklady, jen jak podle paměti je poslu
chač stačí konstatovat a pokud je může ve stručném článku naznačit.
Nelze souhlasiti s takovými nuancemi, zvláště když víme, jak Smetanova
partitura pečlivě stínuje každý výraz do minuciesní jasnosti a přesnosti. Má
alespoň dynamiku skladby v poměrech neobyčejně harmonických vypra
covánu tak, že nástrojový kolorit má ve svém dynamickém stupni svůj ty
pický smetanovský tón; u Talicha se přeexponováním stává zvuk kon
trastem příkrým, místy až řvoucím, a tím plně stírá vlastní předepsanou
měkkost barvy. Lehce si domyslíme, co se tu děje se zpěváky, místy zcela
přehlušovanými, zejména v ensemblech, pouštěných na nehorázné for
tissimo. Důraz, položený na silný nános barevný, působí ve svém koneč
ném dosahu, že pathos skladby se stává nadneseným, přeexponovaným a ve
své masivnosti velkooperním.
Talich si neodpustil ani tentokráte úpravy textové. Jde proti záměru
skladatelovu. Smetana se zvláštním smyslem vyloučil z textové předlohy
jisté složky a nápovědi, aby vlastní thesi umístil na pravém místě. Textová
úprava nedbá tohoto záměru a vsouvá, asi pro větší tak zvanou srozumi
telnost, libovolné nápovědi. Kdyby si byl Dr Rutte, upravující text, pro
hlédl originál libreta, byl by si ze škrtů Smetanových, jimiž skladatel vy
lučoval jisté partie, uvědomil, že nikoliv nedostatek jasné představy, nýbrž
dramatický záměr vedl Smetanu k těmto rozhodnutím. Ocítá-li se místo
věty: »Vzbuď v sobě svědomí, dám nábožnou ti radu« tato výstraha:
»Probuď se z vábných snů, ji Záviš v srdci chová«, je to vyslovená kontradikce Smetanovu záměru. (Jiný příklad: místo »Jsem odmrštěn, nuž
neměv nadějí, vím dávno, že nelne ke mně žádná žena« zní nyní takto:
»Vše odřekla! Já věru upřímnou mám radost, že vaši odmítnula žádost.«
- Nebo nehorázná proměna: místo »Když zemřela, tu k její paměti jsem
klášter nade brodem postavil« zní: »Když vdala se, tu mučen bolestí jsem
klášter« atd.) Nebylo možno při poslechu povšimnout si všech změn,
kterých je alespoň padesát, a zapamatovat si je. Jednou jsou to drobné
slovné záměny, jinde obsáhlé sloky. Finis coronat opus: místo mužského
poselstva králova zpívá lid asi tento text: »Zas volně zříme k nebes vý-
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sinám, kde dříve mamon vlád, ten ďábel klatý,« což pokračuje nějakými
nejasnými verši o plameni lásky. Tak se stává, že zcela reálny podnět
k vyřešení konečného problému se mění v jakýsi symbolický chór, de
klamující vznešená slova. Upravovateli ani nenapadlo, že tím se dopouští
nejtěžšího hříchu proti Smetanovu nejzásadnějšímu stanovisku, že totiž
lid u Smetany nikdy není účasten zmítavé skepse, pravé ďábelské posed
losti, nýbrž že vždy zůstává čist a nedotčen i pozorovatelským účastenstvím
tohoto ďábelského zásahu. Z toho je nejlépe patrno, jaké základní ne
znalosti Smetanova díla a ducha provázely ty, kdo této úpravy byli účastni.
Hudební pojetí a textová úprava v podrobnostech i v celku pochybné
jsou podkladem ostatní práce inscenační. Z »Čertovy stěny«, z hlubokého
uměleckého projevu nadlidského zážitku Smetanova, se stává velká opera.
Přitom je to velká opera v malém, a tato contradictio zřetelně ukazuje
celé pochybení. Půdorys scén si určil režisér Luděk Mandaus. První děj
ství mírně rozčleňuje imitovanými stupni, aby měl vršitý efekt sborových
postojů. Ve druhém dějství je asymetrie půdorysu značně pochybená,
neboť jednak vede k dekoraci málo soustředěné, jednak je příčinou pří
lišné okatosti nástupů ensemblových, zejména sborových. Ve třetím děj
ství je nešikovnost půdorysná zarážející: přílišná naturalističnost chce do
cílit kulisového efektu. Proto je scéna stavěna jako průsmyková úžina,
aby v jejím středu mohla být průběhem děje stavěna vodní prehrada (čer
tova stěna!), po níž se mají řinouti proudy kašírované vody! Ach! tohle
zahledění do inscenačních praktik, dávno, pradávno překonaných! Tím se
stává, že vlastní akci dramatické jsou vyhrazeny jen úzké prostory v po
předí jeviště a vyvýseniny schodovité, zcela schematicky využívané. Když
celý mumraj s bořením mostku a stavěním steny je zazehnán, ukaže prů
smyk výhled do libé krajiny. Kulisa se tu stává základní složkou divadel
ního účinu, a účin naturalisticky zpodobující převládá nad dějem postav
dramatu, zcela jako v hudebním pojímání Talichově. To je základní insce
nační omyl vůbec. Karel Svolinský dostal jako výpravčí úkol příliš těžký
a příliš komplikovaný. Nezachytil ve své výpravě to, co kdysi tak Šťastně
řešil Kysela: proměnnost prostoru světlem, aby se kontura rýsovala úměrně
povaze místa skladby. Svolinského výprava je lepši v návrhu nežli ve vy
řešení; výjimku tu tvoří rožmberská síň, která navzdory svému půdorysu
má líbeznou malebnost gotických imitací a která ovšem, vyplněna postavami, ukazuje, že s touto náplní nepočítala. Méně vhodné je řešení kostý
mové, které si zašlo pro vzor, s výjimkou sboru, někam k verdiovským
rytířským operám. Kostým Hedviky už barvou je zcela pochybený, v prů-
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metech světel se jeho fialový odstín stává barevnou skvrnou, ne právě
vhodnou. Takové je tedy dějiště. Jaký pak je vlastní divadelní děj ?
Textová úprava vyslovuje mnohé, co mělo zůstat podle záměru skla
datelova utajeno a co teprve na konec se mělo objasnit jako pravá příčina
zápletky i příběhu. Podle toho vyhlíží i akce herecká. Každý jednotlivec
tu ví, jak to s ním ve hře dopadne. Proto v postojích, gestech, vztazích
atd. není ani o špetku více, než tam nezbytně být musí, ba dokonce je tam
méně. Mandausova režie jako by si připamatovala některé nápady Oty
Zítka. Tak na př. Závis se stává jen jakýmsi třepením pana Voka, kalhotkovou rolí, jako je páže Oskar z Maškarního plesu. V hudbě to zní thematem, které má být nahráno, Závis vsak si libuje v pokukování na své hezké
nohy. Naopak Jarek: je v partituře vybaven nad jiné bohatě, jsou mu
dány chvíle účasti i sebezapomnění, ale milý rytíř hraje, jako by se pořád
zadušovával. Režiséru vůbec uchází na př. v prvním dějství, že přelomy
v postavě jsou záměrně kontrastní a ostré, že se udají na nejkratší hraně,
a že tudíž musí být jako výbuch, který se ostatně projevuje i v hudbě.
(Připomínka přísahy se ozývá teprve po Rarachove »Amen«, nikoliv 14
taktů před tímto místem!) Volbou tempa zpěvu v druhém dějství se stává
Jarek postavou nikoliv podněcující vlastní rozhodnutí dramatu, nýbrž
unylým Raoulem, ne-li dokonce Arnoldem. Katuska prelyrisovana, bez
intensity a mohoucnosti pěvecké a v herečkem vyraze jakasi Solveig, je
figura zcela nedozrálá. Pan Vok, Šatem i hereckým utvářením něco mezi
Renatem a hrabětem Lunou, nedovedl realisovati ani to, co v teze partii
dělával dříve. A Hedvika, krásná postava, bohatý hlas - ale co víc? Ba
revně nešťastným kostýmem proměňuje se v přílivu světel v nejasnou by
tost, která nemá kontaktu s okolím. Řekli bychom, že je to nějaká dvorní
dáma z Verdiho nebo z velké opery. Dvojníci Beneš a Rarach jsou spolu
s Michálkem nejzdařilejší. Rarach velikostí a odolností hlasovou i těles
nou pružností se nedává poutat novou koncepcí, zůstává takovým, jakým
býval dříve, neboť vrostl do stylu dřívějšího, a bohudík, nepřetvořil se.
Hůře je již s Benešem. Naprosto z vybavení této postavy není jasno, že je
prapůvodcem celého příběhu a že také posledním svým slovem příběh
dovršuje. A tohle, kde každý jednotlivec je čímsi jiným, odjinud odpozo
rovaným, nemůže se stát podkladem souhry, jevištní komposice, která
prochází neobyčejnou řadou ensemblů, nutně předpokládajících souhru.
Proto ensemble je postojem koncertním, stojícím čelem vpřed před kapelnickým pultem. V pozadí je lid. Jak duchaplné je jeho »čelem vzad« při
laškovném Vokově ucházení se o Katušku! Jak protismyslný je jeho sběh
při dostavbě přehrady! Jak neumělé je řešení trojsboru! Nesoulad, nedo
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statek jevištní komposice nedá uplatnit ani mánesovským odstínům kostý
mových komposic sborových. A stane-li se pathetická hudba královského
poselstva jen předtaktím k nástupu tohoto sboru, pak je dovršena míra
všech nešikovností tohoto scénického neumění. Více než těmto zásadním
podmínkám inscenace je věnována pozornost scénickým efektům. Kulisy
hrají hodně, postavy málo. Vzniká tu přehlušení postav dekorativním přívažkem, ztrácejí se dramatické charaktery osob, jejich vztahů a dějů, za
temňuje se to, co je v díle nejhlavnější: kontinuita, která je komponována,
a která tudíž musí mít svou realisaci scénickou. Ta je v textu i v myšlence
zcela protichůdná předpokladu a příkazu Smetanovu.
A proč se tak stalo ? Protože se realisace představení odklání od origi
nálu. Veliké, gigantické dílo umělecké dovede být mstivé. Ubližte mu,
a vymstí se náležitě. Talich se svou komisí »odborníků« stojí tu zcela
v sousedství takových směšných počinů, jako byly ubohé nápady J. V. No
votného. Jenže pro Novotného je omluva: pracoval pro popularitu díla
neznámého, nechápaného, podezíraného.
Zle tentokrát ublížil Talich se svými spolupracovníky drahému ná
rodnímu statku! Stíhá ho za to dnes výtka, v budoucím čase mu bude od
měnou posměch, jemu i těm, kdo mu radili a schvalovali » šalbu vybrou
šenou«, že smí zasáhnouti do samé podstaty velkého díla Smetanova.

O ROZHOVORU
Jsou v podstatě tři různé druhy rozmluv.
První jest hádání. Dva soupeři kladou si rozmanité slovní překážky
a pociiují rozkoš, neumí-li protivník dost rychle nebo obratně nastraže
nou léčku prohlédnouti a odstraniti. Spor trvá tak dlouho, dokud se oba
neunaví. Je to jen cvičení, jehož vlastním účelem není dokázati a obhájiti
vlastní názor, nýbrž utvrditi se v přesvědčení, že se protivník rozhodné mýlí.
Výsledkem takového sporu je, že se oba soupeři v tvrzi svého přesvědčení
lépe opevní a připraví pro spor příští. Na oko jde o získání protivníka,
ve skutečnosti však o zkoušku pevnosti vlastního přesvědčení.
Druhý způsob liší se od předešlého nápadnou ušlechtilostí, opatrnou
volbou slov a vazeb. Rozmlouvající předstírají jemnou rozličnost názorů,
aby vychutnali rozkoš slovních obratů, vymyšlených k obrané i k útoku.
Čas při takovém rozhovoru velmi příjemné plyne, zdvořilé a způsobné
chování přispívá k zvýšení rozkoše, již takový rozhovor sám o sobě při
náší. Není to tedy spor ani hádání, je to hra, něco velmi blízkého okouzlu
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jící hudbě. Tato hra přináší požitek jako každá jiná hra umění, snad o to
větší, že všichni účastníci vytvářejí své prchavé dílo společně a mohou je
přizpůsobit svým okamžitým citům a náladám. Takový rozhovor je jako
velmi citlivý a neobyčejných proměn schopný nástroj, který ovšem vyža
duje velmi zkušených a dobře naladěných hráčů.
Třetí způsob rozmluvy nemá nic společného s hádáním a snad jen po
vnější stránce se podobá pouhému umění rozhovoru. Není výtvorem tvrdo
šíjných straníků ani dílem rozkoše. K rozhovoru se tu scházejí lidé, kteří
mají společnou upřímnou snahu dospěti k dokonalejšímu pochopení věci
ruku v ruce, jeden druhého povzbuzujíce. Pomáhají si laskavé a mají
rozkoš z jasnějšího a určitějšího poznání, jež je plodem jejich dobré vůle.
Takový rozhovor je na rozdíl od předešlých skutečnou prací tvořivou.
Je jisté, že všechny tri způsoby se mnohdy navzájem prolínají a že
jejich čirý tvar je dost velkou vzácností.
K vzoru hádání patří ještě dohoda, totiž takový způsob rozmluvy,
kde jde o úpravu nějakého řešení, která by oběma stranám vyhovovala.
Dohoda se uzavírá za určitým cílem hmotným, při čemž přesvědčení stran
zůstává nedoťčeno.
Příkladem pro hádání jsou skutečné (nikoliv vymyšlené) spory stře
dověkých stran náboženských. Písemné památky hádání nejsou pro oce
nění tohoto druhu rozhovoru směrodatné, protože v nich vždy vítězí sou
per, kterému zaujatý původce skládání straní. Jinak ovšem dobře víme, že
skutečného vítězství v hádání bohoslovců středověkých sotva kdy bylo
dosaženo; obě strany odcházely z hádání neporaženy, každá si nechávala
svou pravdu pro sebe a nejen to: oba soupeři se cítili neobyčejně posilněni.
Duchaplné rozmluvy vyspěly k úrovni samostatného projevu sloves
ného ve vznešené společnosti minulého století, ve společnosti, která již se
skutečnostmi života, kromě pohrdání vnějším světem, měla pramálo spo
lečného; s minulostí však byla spojena vášnivými a tesklivými vzpomín
kami.
Rozhovory tvořivé však nacházíme již v nejstarších dobách lidské vzdě
lanosti. Nejkrásnější a nejčistší z nich jsou rozhovory světců.
Kdybychom tedy srovnali všechny tri způsoby rozmluv podle pravdě
podobného stáří, položili bychom zajisté rozhovor tvořivý na první místo,
na druhé hádání, na třetí rozmluvu duchaplnou.
První způsob sjednocuje a tvoří ve svrchovaném rádu, druhý je střet
nutím dvou názorů tvrdě hájených, ale tvoří a zaokrouhluje jen osobní
přesvědčení odpůrců, třetí již tvoří jen umění pro umění.
Břetislav Štorm

537

F r a n t i š e k

G r o s s :

KRESBA

VARIA
Řád skutečnosti
Slovo k výstavě Františka Grosse.
Celou historii moderního malování určuje touha zachytiti nějak skutečnost. V celém
sledu -ismů není nic silnějšího nad ni. Mluvte o čem chcete, zapřísahejte se, že to bylo
individuum, které se bouřilo v umělci a provedlo ony dalekosáhlé změny, že malba byla
ohrožena pohodlím vyzkoušených receptů či že šlo o zlovolnou vzpouru proti pořádku budiž, ale to jsou až zjevy průvodní a v postposici. V základě bylo to zjevení nových
pravd. V tom byly nové, že nešlo již jen o jejich theorii, ale o ten skutečnostní rámec
pro myšlenku, která již dříve nahlodala nemocný kmen společnosti. Poznání té skuteč
nosti účastna byla věda a po svém i umění. To rychlé střídání cest nebylo při tom sla
bostí. Každá z nich opravdu někam vedla a každá z nich také došla až na konec. A ze
ptejme se filosofů a sociologů, kdo to byl první, jenž stanul nad ideou v rozpacích — když
mu neušlo, jak málo mu abstrakce pomáhá k pochopení dějů.
Kolika lidí a kolika omylů bylo třeba pro jedinou pravdu!- Pro tu nejprostší pravdu,
že vše je dovoleno umělci, že nezáleží na prostředku, když bylo dosaženo velikých účinů.
Že o ně jde, o konečný výsledek, o působivost a působnost, o jeden jediný možný výklad
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díla, o jedinou tvář umělce, který sebe dává a skrze sebe k poznání předkládá člověka.
Aby ses, diváku, ty rovněž člověče, našel v tomhle díle. - Docházelo ke konfliktům, neboť
byl to vlastně konflikt mezi skutečností a člověkem, mezi předmětem a tvůrcem, mezi je
dincem a společností. Neboť není všem dáno vidět, nazírat skutečnost, podat svědectví
o boji o ni. Kde však nalezneme definice těch mnoha skutečností, kde určíme místo pro
hromadu jejích kaménků? Vyslechnout jsme museli za tu dobu mnoho pouček o realitě,
0 tvorbě a tak pod. Jde přitom o mnoho a ne pouze o skutečnost jako předmět pozoro
vání, nýbrž o celý způsob nazírání, a původ jeho je nutno hledat především ve změnách
myšlení. Od výšin nadoblačných až někam k prachu silnic (mluveno jen tak pro příklad)
šel vývoj, od idealismu k materialismu. A »se změnou časů změnil se také inventář našich
životů«, konstatuje Jindřich Chalupecký. A můžeme sledovat tyto změny také v umění?
Mohli bychom vyjmenovat řadu těch, kdož našli v těchto změnách jedinečný zdroj své
poesie, svého umění? Nakonec zůstane nám jen architektura jako praktický příklad pro
užití theorií. Ona, zaměřena na člověka ze všeho umění nej silněji, zasáhla jej v principu,
ale co ostatní? Nebyla motivická změna jen krátkou exkursí, výletem?
Rozhlédněme se kolem sebe: kancelář, ulice, byt, tramvaj, auto, aeroplan, telefon,
rádio, filmová kamera. Rychlost. Zbožnění rychlosti. Kde naleznete mezi těmito slovy
klid pro urovnání jablek k malířovu zátiší? Nejsme strhováni do tohoto víru, bezbranní,
malomocní? Ne. Vždyť je stvořil člověk. Tvořil je pro sebe. A že se na čas vymkly jeho
pravomoci? Snad byla chyba ve výpočtech, ale je to nás svět, je v nás a my v něm.
František Gross není první, kdo uviděl tu nutnost zvednouti rukavici hozenou člo
věku strojem. Ale je v prvních řadách. Od počátečních pokusů kubistických, obrazů to
propočtených podle všech pravidel methody, přes mezidobí nadrealismu, které bylo nutné
pro uvolnění a osvobození se od apriorně vznášených požadavků i měřítek, až k jeho
říjnové výstave můžeme sledovati ve zkratce celý vývoj evropského malířství od roku 1900
po dobu nedávnou. Nalezneme v něm všechno to tápání i všechny omyly - ale nejen je,
nýbrž i zkušenosti, které s sebou přinášely. Gross zbavuje se záhy všeho jen naučeného.
Odhazuje i zkušenosti cizí, které si sám neověřil. Přimyká se pevněji ke světu, který vidí,
ve kterém žije a který zná a stále znova poznává. Chápe jej všemi smysly, a přes všechno
budou to nakonec jenom ony, jimiž je skutečnost odezírána a proměňována z nestálého
do stálosti, z proměnného v neměnné. Co vsak to je, co dává tomu všemu značku umě
lecko sti, co odděluje umělce od ostatních lidí? Víme to? Jen tušíme. Má mnoho obměn
a žene nás často až na ostří nože tato nevědomost, která obětí vykupuje osobnost i čin
i to, co jsme uvykli zváti realitou. Gross ji má katalogisovánu: Plynojem, Zátiší s polní
výhní, Krejčovská dílna, Roh Berlínské třídy, Telefony, Fotografova dílna. Místa a věci.
Pokud se kritika zabývala výstavou Františka Grosse, poznává většinou tuto ne
smírnou zásluhu. Říká k ní ano i ne. Nepřichází však nikde s lhostejností. Co mu vytýká?
Literárnost, přílišné vlivy mimoestetické, obsah, filosofii. Jako by malíř neměl být též
něčím jiným než malířem, jako by i on nás neměl postaviti tváří v tvář sobe samým, při
nutiti nás k zamyšlení nad životem a k rozhodnutím, jimž bychom se jinak pro strach
vyhýbali. Umění přestalo již býti hrou. Bohudíky.
Gross zná cenu komposice. Nepropočítává ji sice, chápe ji spíše podvědomě, ale počítá s ní. Ona seskupení zdají se býti náhodná, a není v nich nic náhodného. Tak musí
býti, a ne jinak. Buduje prostor, shledává atmosféru, kterou by jej zaplnil, zachycuje ji,
jak vyzařuje z věcí, nalézá světlo, tak neurčité a přece plné, jak prosycuje těch několik
metrů našich pracoven, a spoléhá na čáru a úhel daný perspektivou rovným plochám stolů
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a stěn moderního domu. Nemůžeme říci, že není barevný, když jenom ztlumil barvu do
tónů, jimž přivykly naše oči. N a pitoresknost bude nám již chodit jen do museí a starých
časopisů. Je to však nutné, třebas si ještě stýskáme.
Stanislav Talaváňa

O Březinu jako vychovatele
Každá skutečná osobnost se stává zdrojem vychovatelských hodnot pro své okolí;
cílem, k němuž nás vede; ideálem pedagogickým. Nezáleží při tom, zda je osobnost pří
slušníkem určitého okruhu povolání nebo zda zanechala po sobě pedagogické spisy;
jedinou její význačnou stránkou je hodnota vychovatelská pro nás, hodnota, jež předsta
vuje tvar a řád.
N a základě této úvahy hodnotí Ladislav Kratochvíl ve studii »Březinovo vychovatelské poselství«, vyšlo v lednu 1942, význam Březinův pro současnou pedagogiku; vychází
od stanovení básníkových základních filosofických názorů a vyvozuje z nich poznatky, jež
by mohly kladně ovlivnit dnešní snahy vychovatelské.
Zajímá nás více pojetí Březinovy osobnosti, jež předkládá autor Čtenáři, než vychovatelské závěry samé. Vymezme předně Kratochvílův výklad básníkových filosofických
a uměleckých názorů, konečného smyslu jeho tvorby.
Je samozřejmostí, že je naše poznání světa dvojí: jednak vnější, pak vnitrní, mimosmyšlové. Březinovo jisté novum tkví v tom, že založil svou zkušenost na tomto poznání
vnitřním, na zkušenosti druhého zraku. Z tohoto stanoviska vyplývá básníkův filosofický
a světový názor, založený na zkušenosti jiné, než nám podávají smysly. Jedině to, co vní
máme prostřednictvím druhého, duševního zraku, je hodnotné a neměnné, spolehlivé.
Chceme-li dojiti konečného poznání, musíme se opříti o zkušenost druhého zraku. Do
jdeme mnohem dále za zkušenost, již nám podávají smysly a rozum.
Je proto příkazem, abychom co nejvíce rozvinuli poznávací schopnosti duševním zra
kem. Toto vidění se zintensivňuje v prostředí smutku, osamění, bolesti, neboť vyžaduje
odvrácení se od pozemského života, a při tom vždy trpíme. Téhož cíle dosahujeme ve
snu, v Šeru, ve spánku. Utrpení, jež vzniká odvrácením se od života, jest však tvůrčí,
neboť má cílem poznání hodnot. Jedině od smutku, samoty a bolesti lze vyjiti, chceme-li
se spojiti s řádem a s hodnotami nekonečně platnými, jedině v tomto můžeme dojiti na
sycení své vnitřní touhy. Samota, bolest a smutek z ní pramenící umožňují tak vzrůst naší
bytosti; zde tkví jádro pojetí básníkovy ideje, jak je nám předkládána zmíněnou studií.
»Smutek není ovšem sám cílem; je výchovným prostředkem. Noc a temnota jsou prostře
dím, jež vede k rozvinutí vnitřního zraku... To je výchovná hodnota noci... východisko
k novému hodnocení ve výchově.« Všichni duchoví bratři trpí; duše trpí telesným zakle
tím a touží se vrátiti, odkud přišla. »Je připoutána k smyslům a k užitkovému rozumu,
má však vzpomínku na život v neznámu, s nímž opět touží po spojení.« N a pozemský svět
se dostala vlivem své tajemné viny; vinu tuto může smýti smutkem, samotou, bolestí.
Proti studii nelze namítnout takřka nic závažnějšího v detailu, v jednotlivých postře
zích, v dedukcích, pokud stojí samy o sobě; celková koncepce však vzbuzuje zásadní po
chyby. Nanáší prvotní stadium básníkova vývoje tahy neúměrně silnými a nedoceňuje,
přezírá Části druhé. Březinu nutno studovat v celé tvůrčí proměně jeho světového ná
zoru; nutno rozeznávat Části konstantní a proměnné.
Autor studie nepostihl svou synthesou nejvnitřnější smysl Březinova díla. Zachytil
se básníkových začátků, jeho pochyb, skepse, a závěry vyvodil převážně, až nezdravě pře-
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vážně jen z těchto. Těžiště básníkova díla nespočívá v bolestné cestě, kterou se ubíral za
etapy Tajemných dalek a Svítaní na zapade; básník se vypjal k perspektivám vyšším, zářnějsím a vpravdě životnějším. Cesta bolesti není jedinou cestou za poznáním absolutna;
a vyvrcholením jeho díla je poselství milosrdenství, pokory a lásky na zemi; tak vyzní
vají Ruce. Konečně mezi nej vyšší stupně posmrtného a tudíž nutně absolutního Březi
nova štěstí nenáleží nej absolutnější poznání a jak dalece možno nej absolutnější prozáření
věcí nekonečnem, nýbrž Místa harmonie a smíření; svět je krásný a jeho krása spočívá
v lásce. Březinův vývoj tíhne jinak jasně od solipsismu k altruismu, od mystických výšin
k zemi, od ustrnutí a mrazivého zachvění se v přítomnosti k chápání věků příštích.
Březina tápal velmi dlouho, než našel svůj konečný cíl. Proč napodobit právě jeho
tápání? Proč kult samoty a smrti? Uveďme si závěrem precisnější důkaz; sám básník
označil výslovně toto své stadium za přechodné a překonané: »Přemýšlel jsem často o smrti
a nezapírám, že byly a jsou chvíle v mém životě, kdy představa smrti zdála se mi něčím
svůdným a osvobozujícím. Ale jsou to chvíle slabosti.« (Dopisy Anně Pammrové, str. 132.)
Tažme se konečně po pramenech Kratochvílovy studie. Motiv je rozvedením
vety z Duše a díla, strana 210: »Sílu, kterou posud tušil jako ironickou a záludnou
strůjkyni svého odmocnění životního a již i nyní cítí jako svou nadosobní osudotvornou moc, plnou paradoxních záměrů, jichž nelze se doměřiti pouhou logikou lidskou,
vidí nyní jako mocnost prozřetelnostnou; a důsledně nehodnotí nyní bolest pocitově, nýbrž
účelově a architektonicky: bolest stává se v tomto pojetí prostředkem výchovným.« (Vývoj
a integrace v poesii Otakara Březiny.) N a několika místech doložil autor známá fakta no
vými citáty; studii nelze chápati jinak než jako jistý přínos, byť velmi skrovný, k charak
teristice prvotního stadia Březinova uměleckého vývoje, což autor nemel jistě na mysli.
Jaroslav Hájek

Vůne s t a r ý c h č a s u
»Paměti jsem napsal svým dětem,« zdůrazňuje v předmluvě rozlehlých rukopisných
vzpomínek František Dědina, rolník ve Vinařících, později mlynář v Podčejku na Mlado
boleslavsku, a tím vlastně omlouvá nutkání, aby zachytil zápisem život své doby i svůj
vášnivý zájem na dějích, příbězích a zjevech. Ale knižní vydání těchto pamětí dokazuje,
že vyrůstají daleko nad rodinný rámec. (Vyšly péčí kronikářova syna univ. prof. Dr
Václava Dědiny pod názvem Když si nás tatínek maminku bral v nakl. Vyšehrad v Praze
v září 1942, ve sbírce Z domova a světa, s ilustracemi autorova synovce malíře Jana Dědiny,
za 58 K .)
Historik - zejména kulturní historik - objeví v D ědinových pamětech svědectví
o životě téměř tří čtvrtin minulého století; mnohá poznámka přináší i při dokonalé zna
losti této doby ještě zcela neznámou drobnost. Sociolog vyvodí leckteré závěry pro životní
schopnost Českého plemene a vliv tradice se očišťuje Dědinovým svědectvím, od nepo
rozumění těch, kteří v ní vidí jen zatuchlou oslavu minulosti. Každého ovane při čtení
pamětí sedláka Dědiny vůně rušné doby a před očima mu vyvstává obraz života našich
pradědečků v celé obsáhlosti.
Paměti uvádějí čtenáře do dob předbřeznových, zachycují ovzduší konstituční, pře
vedou nás rodinnou idylou do dob vesnických probuzenců. První dvě kapitoly pamětí Jak bylo za roboty, Škola za roboty - nepřinášejí ve větší míře zvláštních poznatků, které
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by nebyly obecně známy, zato Kyrysníci ukazují v plném světle bystrý pohled, smysl pro
detail i schopnost názorné charakteristiky. Tato kapitola se stává víc než pouhou součástí
kroniky, přináší opravdu pohled do prostředí dosud neznámého. Střízlivý sloh Dědinův
se v ní obohatil, vypravování přímo jiskří - tady vyrostl písmák v slovesného umělce.
Zvlášť výrazně dovede František Dědina vylíčit ovzduší konce roboty a reakci na
selský život mladoboleslavského kraje. Zápisky Dědinovy zachytily skoro neznámý přerod,
v němž se schýlené hřbety sedláků napřímily a jejich oči rozzářily viděním lepších obzorů.
Poslední den roboty v zápisu Dedinově zachytil působivě počáteční nejistotu a tápání,
dokud radost nevytryskla naplno. Tu zjistíme cenný přínos kulturněhistorický a psycho
logicky jemné porozumění pro mimořádné chvíle. Ale autora samého také uchvacuje
radost, v rozkošnické bujnosti zabočuje z pevného rámce osnovy pamětí do drobných,
živých záběrů. Objevuje se jeho pololiŠácký, poloshovívavý úsměv, s kterým se pak často
setkáváme v líčení podivínských povah. Dědina nikdy nesoudí lidské chyby přísně,
najde pro ně spíš dobromyslný posměch než neúprosný soud; ale nezapomene využít
této příležitosti a vsouvá hned do svých pamětí zrnko poučení pro své potomky.
Nejméně působivosti obsahují kapitoly rodinné idyly Jak jsme se poznali s naší
maminkou, Těžké a kritické chvíle, Naše svatby, Novomanželé u rodičů a pak na vlastním.
Tady kronikář svou látku nezmohl, neboť zabloudil v úskalí, jímž může proplouti jen
slovesný umělec. Ale již zase další části vyrůstají do závažnosti. Dědinův výraz košatí,
nechybí mu vyjadřovací bohatství, Šťastně slučuje pedagogický význam díla s dokumen
tární zřetelností. Zejména kapitolka První lampa na vsi az symbolicky osvětluje Dedinovu
postavu a jeho vliv na vrstevníky.
Z celého vyprávění nejvíce zaujme především sama postava autorova. Vyrůstá z lí
cení v plastičnosti a živé podobě moudrého sedláka, jehož bystrost pohledu i úsudku,
přirozená inteligence a selská zchytralost (v dobrém slova smyslu) určuji k významnému
úkolu ve vesnickém společenství. Životní názor Dědinův odpovídá jeho duševním vlast
nostem. Projevuje se jako radostný typ zdravého muže, který je spravedlivý k bližnímu,
dostatečně objektivní a kritický k proudění doby. Vyrostl v duchu české tradice a udržuje
ji, při Čemž má živý smysl pro pokrok, zvláště technický. Mnozí romanopisci, kteří
oslavují tradici především v jejím udržovatelském významu, měli by se poučit na tomto
zdravém selském typu, který je opravdu vkořeněn do země, a přece nekriticky neoslavuje
staré časy, nýbrž radostně konstatuje, jak se zlepšuje úroveň selského lidu tehdy, zba
vuje-li se konservativního odporu vůči prospěsným novotám. František Dědina vyniká
vzácně objektivním pohledem a hlubokou zkušeností, které nabyl zejména ve chvílích,
kdy se měnilo nevolnictví v živý ruch druhé poloviny minulého století. Sedláci typu
Františka Dědiny dali pevný základ celému národu, z jejich živelné síly vyrostl zdravý
kmen. Přitom Františka Dědinu obestírá životní jas a moudrost, neboť kromě práce
miloval a uctíval pevné pouto rodinné a věřil v Boha s důvěřivou jistotou i samozřejmosti,
která se neutápí v problematice. Byl to opravdu krásný, ušlechtilý človek.
Ve svém hlubším smyslu a dosahu se úzce stýkají paměti Dědinovy s Rodinnou
kronikou Josefiny Regálové (Topičova edice, Praha, v září 1942 s poznámkami a do
slovem Ant. Grunda, za 36 K ), ač na první pohled tvoří tato kniha naprostý kontrast
v prostředí, kraji a formě. Rodinná kronika Josefiny Regálové se dějstvuje na druhém
konci České země, v Domažlicích, odhaluje mesťanske a skoro panské prostředí, není
také bezprostředním zápisem osobních zážitků, vznikla umelou úpravou rodinných pří
běhů. A přece se zase setkáváme s živelnou schopností a bohatou klíčivostí české rodiny
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v počátcích minulého století, i když rodinné události jsou zachyceny pitoreskněji a složi
těji, i když je autorka přizdobila pomocí drobných anachronismů do dramatického účinu.
Tyto anachronismy zjišťuje Ant. Grund v poznámkách a vyplývají i z přehledného rodo
kmenu D r Josefa Klika a konečně i z dopisů autorčiny matky, jež jsou také v tomto
vydání otištěny. Ani tyto paměti nebyly původně určeny pro veřejnost, na štěstí však přece
vyšly, a to v půvabné knižní úpravě.
Josefina Regálová pochází z rozvětvené rodiny, z níž vyšel i vynikající právník,
ministr Antonín rytíř Randa. Kronika sleduje rozvoj rodu od počátků devatenáctého
století a zaujme hned na prvních stránkách vylíčením postavy zakladatelky rodu, dobré
matky i manželky. Drobná scéna, v níž babička dokáže prostým způsobem záludnost
loterní vášně, ukazuje její střízlivé a věcné jádro, které přineslo požehnání četné rodině.
Vylíčení romantické lásky její dcery k francouzskému veliteli okupační posádky v Do
mažlicích nese značné stopy autorčina zásahu. Josefina Regálová nás pak zavádí na četné
svatby vážené měšťanské rodiny, účastně prožíváme zvraty a neštěstí, obdivujeme se
rodinné soudržnosti četných větví, jež právem k sobě tíhnou a udržují si vědomí spo
lečného základu v Antonínu Neubauerovi, měšťanu a fabrikantu v Domažlicích, a v jeho
ženě Salomeně, rozené Storkové; z nich totiž vproudila v potomky pracovní energie,
touha po spořádanosti rodinného života a vůle vyrůst k životní plnosti.
Josefina Regálová vypráví příběhy svého rodu s vkusnou nevtíravostí a zároveň
s poučenou působivostí. Neleká se drobných retuši, aby rodinné události povznesla
s realistické všednosti do poetického ovzduší, šťastně spojuje staré výrazy s vlastním oso
bitým stylem. Jsme jí vděčni zejména za to, že zachytila i vznik vlasteneckého uvědomění
v měšťanské rodině. Cítíme, že se nad těmito místy rodinné kroniky vznáší ušlechtilý zjev
autorčina otce, domažlického lékaře, jenž do rodiny původně živnostenské (i fabrika
dědečkova byla jen velikou živností), později vrchnostenskoúřednické, přinesl nový typ
uvědomělého českého vzdělance. Tady nás také zaujme proces změny myšlení, s jakým
jsme se setkali v pamětech sedláka Dědiny.
Obě knihy pamětí, kronika Dědinova i kronika Josefiny Regálové, osvětlují v růz
ných prostředích přelom, který nastal v roce 1848. Je to doba, v níž mnohé hlavy zapálil
bystrý ironik a novinář Karel Havlíček. V této souvislosti se rádi poučíme v knize
Miloslava Novotného Havlíčkovy synovské listy ze studií (Topičova edice v Praze
v červnu 1942, za 40 K ) o prostředí studentských let příštího publicisty. Kniha totiž
také dává nahlédnouti do intimního vztahu Karla Havlíčka k rodičům i sourozencům.
I Havlíček je s rodinou spoután pevnou synovskou láskou, ale v jeho dopisech rodičům
se objevuje podstatný rys jeho povahy: nesentimentálnost, střízlivá věcnost a praktický
duch. Co ho ještě charakterisuje, to je pedagogický zájem a smysl pro satiru již v do
bách studentských.
Havlíčkovy dopisy přispívají podstatně k poznání všech prvků, jež určovaly jeho
příští životní dráhu. Miloslav Novotný učinil skutečný objev v dopisech, o nichž se
předpokládalo, že jsou navždy ztraceny. Listy rozvírají Havlíčkovo nitro a napovídají
mnoho z toho, Čím se Havlíček projevil v letech zralosti. Postihují i mimoděčné vy
jádření Havlíčkova zvratu z dráhy kněžské do zájmů světských. Ještě v devatenácti
letech vyznává: »Nemohu býti ničím jiným nežli knězem, ke všemu ostatnímu cítím skoro
nelibost a odpor; ale knězem chci být s plnou opravdovostí... a kněz, dělá-li.tolik, kolik
může, jest věru nej spokojenější člověk na světě!« Avšak tato jistota spokojeného života
v kněžském povolání se záhy láme, nikoliv proto, že by Karel Havlíček poznal tíhu
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kněžského úkolu, ale z příčin, jež souvisí s jeho povahovým založením. O půl roku
později totiž obklopila živého studenta tíha přísné klausury; »...jednotvárnost je ve všem
všudy...« uklouzne mu v dopise, kde lící život seminaristy. Mladý Havlíček projevuje
v dopisech značný povahový egocentrismus; pevně věří pouze v sebe, jeho sebevědomí
a osobní hrdost naznačují příští trnitou cestu nesmlouvavé povahy, která se nedovedla
sehnouti v pokoře a jíž byl cizí život podrobený řádu. Jistě to není všechno, co Havlíčka
přimělo k důležitému rozhodnutí. Škoda, že se nedovíme z dopisů o knihách, které tolik
kupoval, až zatěžovaly jeho rozpočet. Tam bychom se dověděli jistě víc.
V
onom roce 1840, když vystupuje ze semináře, dotýká se svých budoucích plánů
a uklidňuje rodiče příznačným způsobem: »Co se mne týče, můžete být zcela klidni,
neboť co vy mně přejete, toho dosáhnu; a vy jste moji rodiče a nepřejete mi zajisté nic
jiného, než aby ze mne byl hodný, spokojený člověk, a tím budu, bud jak bud, jako je
jisté, ze my všichni zemřeme.« Také jiný list prozrazuje Havlíčkovo sebevědomí a upříliŠněnou jistotu bez ohledů na vedlejší vlivy: s určitostí předpokládá dobrý výsledek
svého konkursu na profesorské místo; zmýlil se. Šel vstříc slavné cestě, a netušil, co
úskalí ho na ní očekává.
Kromě tohoto Havlíčkova osobního problému poučují jeho listy rodičům o rodin
ných starostech, seznamují nás se způsobem studentského života tehdejší doby - a tak nás
ovane staro světské prostředí i z dopisů tohoto výbojného ducha, stejně jako sálalo ze
vzpomínek Františka Dědiny a z pamětí Josefiny Regálové.
Jan Knob

KNIHY A UMĚNÍ
První román Lesařův
František Lesař, Tvůj bližní. Román. Vydala Novina v Praze v září 1942.
František Lesař svým prvním románem nijak neexperimentuje; dovedl však svým
hlubokým pohledem mravním a psychologickým vyvolat z obyčejného příběhu příběh
nadobyčejný, jehož platnost se náhle stává symbolicky všeobecnou. Postava Lazara, chu
dého a dávno mrtvého dělníka, ožívá v duších - ve svědomí celého zmrtvělého, sobec
kého městečka nízkých a malých přání a tužeb, a probouzí něco neznámého, pocit viny,
pocit marnosti a ubohosti jejich života. Stačil jen dotek - a vše se hnulo, všechny křivdy
ožily a ukazují se ve své bídě a nahotě - a nové se kupí k nim.
Lesař vystupňuje svůj jednoduchý děj až do tragičnosti - a při tom nikdo z jeho lidí
se nedovede vymanit z bludiště, ze sítě, do které se zapletl každý sám svými touhami a činy.
Nikdo snad nenajde řešení, nic se také nestane, a přesto je kniha dramatická a mravně
hluboká; není soudu; každý se trestá sám. Autor je skoro neosobní a chladný; cítíme
vsak jeho záměr i zaměření.
Psychologie a charakteristika osob je realisticky dobrá a vše, každý Čin je dobře
motivován. Stavebně však je kniha roztříštěna; Lesař má nadání spíše novelistické (ně
které částí, na př. náhlý odjezd kupcův či vzpomínka učitele Jenče, jsou mistrně vy
právěny a uzavřeny) ; dějová pásma jeho knihy se prolínají, nejsou však dosti těsně
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zaklíněna. Proto působí skoro jako několik souběžných novel se společnými osobami,
jež spojuje symbolická postava dělníka Lazara. Nejlepší postavou je skutečná hlavní
osoba děje, kupec Houdek; ale i menší postavy jsou dobře propracované a životné,
zvláště učitel Jene, sochař Vondrous a kupcova dcera. Sbližuje je společný pocit tragičnosti života, který je povznáší a činí z nich skutečné hrdiny. - Důležitým prvkem
románu Tvůj bližní je autorova řeč, která se učila a obohatila z řeči lidové. Lesař ji
ovládá dokonale, a proto patří také ke kladům jeho knihy.
Kdybychom hledali v naší literatuře k Lesařovi příbuzného autora, našli bychom
jej snad ve Václavu Řezáčovi. Bez vzájemného vlivu docházejí oba k témuž. Pro oba je
charakteristická velká mravní náplň díla: boj Člověka s tím, co je v něm a kolem neho
nedobrého.
Jan Vladislav

Dvě k n i h y p o v í d e k
O knihách povídek se konečně začíná mluvit také mimo okruh nakladatelů, spiso
vatelů a kritiků a stále přemílané otázky, co s knížkou slušných povídek, se ujali Čte
náři sami,
K novým knihám povídek patří kniha B. Horsta pod nepříliš vábným titulem »Zrna
v úhorech« (Bernard Horst, Zrna v úhorech, prózy, vydalo nakladatelství Jos. Lukasíka
v Mor. Ostravě na podzim 1941). Kniha dokresluje zcela přesně Horstův literární profil
a nenechá nás ani chvilku v klamu, kdo Horst je a co umí: jsou zde znamenitě zachycené
pocity, citlivá vnímavost, ale zase mnohdy bezradnost, jak tuto sensitivnost uplatnit; pak
ještě je zjevná formální nejistota, místy až začátečnická vyjadřovací neobratnost a frázovitost, takže leckterá povídka připomene kalendářovou přílohu některých nedělních novin.
I thematicky není vzdálen látce dřívějších prací. Mluví o obyčejnosti, o lidech tvrdé práce,
prostých, ale nikoli vyhraněných, které něco vyruší z běhu šedivých dnů, a toto vyšinutí
se platívá tragicky. Prostě člověka nepřipraveného, naivního, zabíjí jakákoli síla, která
je mimo obvyklost životní.
Že některou povídku dovedl ztvárnit do úderné formy, z které dýchá samý děs,
nás přesvědčuje jen o tom, že leccos jiného v této knize odbyl, nikterak se nenamáhal
s hledáním pravého výrazu a nepřečetl, ani všecko poctivě po sobě, takže se mu stane,
že v jedné povídce se hrdina jmenuje chviličku Václav a chvilku Pavel. Horst jenom psal...
Přes určitou pózu usedlé dobráckosti (Jak už tomu bývá, tatík Zach neužil v životě
mnoho dobrého..., strana 181), přes naprostou nepřesvědčivost náběhu na spiritualistickou
povídku (Dobrý podvod), jsou tyto prózy zajímavé a mají svůj význam. Právě ty nejširší čtenářské kruhy vydráždí k myšlenkám na tajemství, jež jdou v průvodu s obyčejným
životem.
František Jakubův se zabývá literárně pouze povídkami, vydává jich už pátou knížku,
takže by bylo možno předpokládat, že alespoň po stránce formální dovedl svou práci
k mistrovství, ne-li už k virtuositě. Ale i v poslední knížce (František Jakubův, Cesta
k slunci, povídky, nákladem Topičovy edice v Praze v září 1942) se najdou po
slohově technické stránce začátečnické omyly, nevkusnosti, ba nehoráznosti. Že neumí
postavit někdy ani větu, nebo že ji naplní konvencí až podivuhodně odvážnou co do její
otřelosti v kalendářích, je zarážející. Příklad: »Jak se mohl tak bláhově ptát ten svěží
Řád VIII. 39.
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kvet rozpukávající růže« (str. 3 2 ); nebo na stránce 127: »Kochal jsem se pohledem na
její štíhlé nohy vynikající zpod krátké sukénky a sunul svůj pohled výše...«; či přečtěte
si větu, která vyslovuje citové vztahy: »Láska vykvétala mezi nimi nádherným květem«
(str. 115). To je všecko, co cítí Jakubův. Či neumí se vyjádřit? Na záložce se chválí
jeho klidný sloh. Skutečně, nevzruší ani za mák, a autor, když psal povídky, tak je spíš
chytře koncipoval než se nadchl.
Thematicky jsou jeho povídky zajímavější. Ne všechny, ale »Stavba«, »V horách«.
»Jednoho dne v zimě«, která se ostatně vymyká všem povídkám v této knížce svou bez
prostředností, fantaskní imaginací a svěžestí. Za to některé jiné povídky přímo vybízejí
redaktory kalendářů, aby si zajistili spisovatelův příspěvek.
Titul tedy je »Cesta k slunci«. A přece jsou to povídky většinou docela chmurné,
s tragickými závěry, s těžkopádnými smutky. Cesta k slunci je zde jedině v nadpise.
Ovšem, ukazováním ošklivých všedností, kterých se Jakubův nikterak nebojí, je možno
vzbudit u Čtenářů reakci, cestu k slunci. Ale natolik nejsou povídky umělecky silné, aby
dobré a světlé city vzbudily v takové míře, aby se kniha stala onou cestou. Tož pak je
název jen omylem nebo je módní, neboť tolik jich u nás bojuje o literaturu zdravých lidí,
tak zvaně kladnou k životu.
Jakubův by musil být pečlivější ve výrazu, ale zatím je ve své páté knížce za mnohým
letošním debutantem poesie i prózy; musil by být hlouběji svůj, nesměl by se do ničeho
násilím nutit a měl by střídmě vydávat, aby psal dobré knihy.
František Listopad

Sokyně v knižním vydání
Zvýšený zájem naší veřejnosti o divadlo se projevuje i větší ochotou nakladatelů
vydávat dramatické texty původních novinek, adaptací i překladů, a to v důstojné úpravě.
Je potěšitelné, že si můžeme nejlepší hry přečíst ve slušně vybavené knize a nemusíme
se po nich pídit jen v praktických knihovničkách, určených jen a jen ad usum ochot
nických kroužků. Lze-li se nadít, že se tento úkaz rozvine v opravdový poměr divadelní
i čtenářské veřejnosti k dramatům jakožto svébytným uměleckým dílům, pak jej vítáme
s radostí.
Z řady knižních novinek tohoto druhu dostává se do ruky »Sokyně«, komedie
Tirsa de Moliny, v překladu a úpravě K. M. Walló (vydal Českomoravský Kompas
v Praze v říjnu 1942, cena 26 K ), o níž jsme neměli příležitost referovat, když
běžela na jaře na jevišti Prozatímního divadla v Praze za režie Aleše Podhorského. Tirso
de Molina byl po Calderonovi takřka jediný, kdo se z oslnivé plejady dramatických bá
sníků španělského věku udržoval ve vědomí i na jevištích evropského divadla. Vžil se
mnohem dříve než jeho velký předchůdce Lope de Vega, jemuž vděčí za tak mnohé. Tato
hra (v originále »La celosa de si misma«, t. j. Žárlivá sama na sebe) nevyznačuje autora
nijak zvlášť osobitě mezi ostatními vrstevníky. Má tehdy běžnou komposici i fakturu
scén, touž lehkost veršovou, a konečně i námět sám, ženu milovanou ve dvou různých
podobách a žárlící samu na sebe, nacházíme už u Lope de Vegy. Ale je to komedie
jiskřivá, elegantní a K. M. Walló svou parafrází jen zvýšil, podle požadavků dnešního
divadla, její břitkost, spád a skladebnou přehlednost. Přebásnění samo spěje ve výraze
k aktualisaci, jak ji chápal a razil Jindřich Hořejší, hýří vtipnými rýmy i asonancemi,
jen bychom mu vytkli na řadě míst zbytečné zadrhliny souhláskové a všeobecně jistou
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vulgarisaci, jež se dobře snáší u Hořejšího parafráze Sedlák svým pánem, ale vadí v této
elegantní hříčce. Zato lze překladateli a upravovateli přičíst k dobru, že nepřestal na
jednom veršovém schématu (čtyřstopého trocheje), nýbrž sem tam podle povahy situace
užil i rozměrů jiných, přibližuje se tak funkční rozmanitosti veršových schémat u Španěl
ských dramatiků oné doby.
rč

Miloslav Vlnovský Redivivus
České děti se dověděly o tomto znamenitém kormidelníku kapitána Marryata z vol
ného převodu kanovníka J. V. Zimmermanna bezmála před sto lety. Ti, kdož jednou Četli
tento robinsonský příběh rodiny Rolemilovy, o niž ušlechtile pečuje zkušený a moudrý
kormidelník Miloslav Vlnovský (tak zčeštil spolu s ostatními jmény tohoto románu
Mastermana Readyho pan kanovník), nikdy na něj nezapomenou. Je to opravdu výborná
a výchovná robinsonáda, podávající v dobrodružném obalu ztroskotanců kdesi na korálo
vém ostrově jednoduchý návod, jak získat Štěstí plněním povinností na každém místě, na
něž nás osud postaví. Autor, zkušený mořeplavec, napsal tuto knížku svým dětem z pod
nětu jiné robinsonské knížky, která se mu zdála málo věrohodnou. Nechal v ní ztroskotat
potápějící se a posádkou opuštěný koráb »Pokojný« u neznámého ostrůvku. Trosečníky
jsou tu šestičlenná rodina pana Rolemila, Černošská služka Jitka a starý moudrý kormi
delník Vlnovský. S jeho pomocí zachrání z vraku, co se dá, a usídlí se na ostrově. Vystaví
si tu dům, zřídí nádržku pro želvy a ryby, políčko - zkrátka potýkají se robinsonský s pusti
nou. Žertovné i vážné příhody jsou autoru neustálou záminkou k nevtíravému poučování
mladých čtenářů a školení jejich charakteru. Nechybí tu ani krvežízniví domorodci, jejichž
zbraní posléze Vlnovský umírá, zachrániv rodinu od jisté záhuby. I dospělý čtenář přečte
tuto knihu, již záslužně znovu vydal právě v překladu Aloise Moravce a s obrázky Jiřího
Trnky Melantrich, s pohnutím. Ten nezbedný a lehkomyslný hoch, z něhož tvrdý život
uhněte poctivého a obětavého námořníka Vlnovského, má rys ušlechtilé velikosti. Při pro
čtení knížky zarazí jen jedna věc, na niž autor, úmyslně či neúmyslně, zapomněl. Bůh. Ti
trosečníci se nemodlí ani za bouře, neděkují modlitbou za Šťastné zachránění, ba ani nad
hrobem Vlnovského se nepomodlí. To dobře postihl kanovník Zimmermann, který své
volné vyprávění po této stránce doplnil. (»Podle své kněžské povinnosti« - jako to charakterisuje nový překladatel.) Jinak stoletá patina příběhu je okouzlující a prostý, ušlechtilý
tón vyprávěcí zapůsobí jistě i dnes na pány kluky, jejichž touha po dobrodružství a dobro
družné četbě je nevykořenitelná. Vyšlo v prosinci 1942.
Jan Rey

P o h á d k o v ý s vět na r u b y
Moderní dnešek má s pohádkami smůlu. Chtěl by je emancipovat od fantastičnosti,
naplnit je střízlivostí. Vylévá vsak obvykle s vodou i dítě. Hrdinové »moderních« pohá
dek jsou nudní. Ve starých pohádkách se mohl zbláznit třeba celý svět, hrdina však zůstal
při zdravém rozumu. V pohádkách moderních je však příběh obyčejný a jenom hrdina
»neobyčejný«. Je positivista. Nový útok na pohádkový svět podnikla ve své knížce »Zub
Času« Lilly Hodáčová (s obr. Halyny Mazepové vyd. Melantrich v listopadu 1942). Vnesla
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do něho zmatek. Zmatek, jehož otcem je intelektuálský vtip. Do říše pohádek proti vůli
Krále času se vloudí Zub času a uhlodá, kde se co dá: perníkovou chaloupku, Karkulce
koláče, rytířům brnění, kouzelnému hrnečku jeho kaši. Pohádky nemohou končit, poněvadž
vlk nemůže sežrat Karkulku, rytíři nemohou vysvobodit princezny atd. Situaci má zachránit
malý Jeník, z něhož se stane pohádkový hrdina, který se ubírá ke Králi času, aby jej upo
zornil na nepřístojnosti pohádkového světa. Průvodcem je mu syn Dobré Náhody, skřítek
Dobrý Rozmar. Ten jen intelektuálské vtipy rozvádí. Upozorňuje Jeníka, že čas v po
hádkách se neřídí podle hodin, nýbrž podle stránek, předělá zlého draka na hodného,
který si pokuřuje z fajfky a nechává si od princezny předčítat »Pohádkové noviny«. Když
dojde Zubu času dech, nastoupí na jeho místo Zub moudrosti, který z pohádek vymycuje
pověry, překřtívá Zlatovlásku na Hloupou Zlatovlásku, přiděluje čarodějnicím lekárny
a pod. Zmatek končí tím, že si Král času dá vytrhnout oba Zuby a s porotou svých rádců
Měsíců některé pohádky odsoudí a některé pardonuje. Vzdává se pak vlády, aby po něm
nastoupil jeho syn Krásný nový čas. O čemž se Čtenář dočte v Pohádkových novinách,
které vydávají Děd Vševěd a Ovčáček Čtveráček.
Pochybuji, že tato vtipálkovská methoda se bude dětem líbit. Převrací totiž logiku
pohádek. Bere jim jejich ethiku. Posmívá se jim, třeba nechtíc. Zanáší do nich švejkovinu. Drak si ohněm z nozder nesmí zapalovat dýmku. Z Děda Vševěda nelze udělat ponocného, který klidně pojídá Špenát. Pohádkový svět nelze zbláznit na druhou. Intelektuálská hra Lilly Hodácové nepostrádá tu a tam vtipu. Děti mu vsak rozumět nebudou. Je
jen smutným svědectvím toho, že dnešnímu modernímu člověku chybí jistá dávka prostomyslnosti a básnickosti, aby rozuměl říši pohádek.
Jan Rey

Kvítky svatého Františka
Kvítky slavného pána sv. 'Františka a jeho bratří. Z italštiny přeložil Dr Karel Vrátný.
Vydal Frant. Obzina ve Vyškove v říjnu 1942, cena 48 K.
»Fioretti del glorioso messere Santo Francesco e de’ suoi frati« byly napsány ve
čtrnáctém století v lidové toskánštině autorem, jehož totožnost nelze bezpečně zjistiti,
který Čerpal a místy i doslovně překládal z latinské sbírky Floretum, dnes ostatně
ztracené, a ta zase pochází z Actus S. F. et sociorum eius. »Fioretti« jsou kniha
slavná; jednak pro svůj náboženský obsah a plastické podání života populárního
světce a jeho stoupenců - musíme ovsem býti pamětlivi, že se nám tu podávají též
fakta legendárně skreslená nebo vymyšlená - jednak pro skrytou poesii františkánské
pokory, trpělivosti a nadšené radosti z odříkání, již vyzařují četné kapitoly přes svou
rudimentární formu, neboť tato prostota není projevem nevědomosti, nýbrž střídmosti
a moudrosti básníka a ducha kontemplativního, žijícího ve stálém duchovním styku s Bo
hemi. Tato poesie a vůně svatosti »chudáčka z Assisi« a jeho druhů okouší se spíše v jed
notlivých úryvcích nežli v celku, který se nedovedl vyhnouti obsahové a slohové jedno
tvárnosti, společné to vadě středověkých sbírek legendárních příběhů. Líbezná postava
světcova a jeho druhů i prostředí, v němž žil, je zde zracionalisována toskánským jasem
a ironií, a ovšem i ochuzena. Skoro nic z něžného půvabu smavé Umbrie, kterým dýše
pantheisticky opojná »Píseň tvorů«, nepřešlo do těchto kapitol. Příroda buď sklesla
na pouhou dekoraci, mluví-li se o krásném buku na hoře Alvernské, nebo je pojímána
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utilitaristicky, na př. tam, kde studánka slouží světci k ukojení žízně. Je v tom cosi ze
smyslové a citové askese, z úsilí, aby lidský duch a zbožný rozhovor s Bohem triumfoval
nad vnější přírodou a idylickým sklonem lidského nitra. Jen Františkův něžný poměr
k živým tvorům zachycuje tato kniha: v kázání k »sestrám« ptákům, v radostném ptačím
vítání a v zpěvu družného sokola na hoře Alvernské, v zkrocení »bratra« vlka. Toskán
ská praktičnost projevuje se občas i v realismu téměř boccacciovském, zejména v příbě
zích sv. Ginepra, který navařil bratřím jídla na čtrnáct dní nebo uřízl vepři nohu, aby jí
obdaroval nemocného bratra.
Některé z těchto kapitol nabyly právem proslulosti. Vedle příběhů citovaných svrchu
je to lyricky stupňovaný a rytmicky komponovaný výklad Františkův bratru Lvovi o tom,
co je to dokonalé veselí, příběh o obrácení tří loupežných vrahů, o tom jak svatý Ludvík
šel navštívit bratra Jiřího, kterého nikdy předtím neviděl a kterého bez řeči objal a pak
bez hlesu odešel, neboť si bez reci rozuměli, dále vyprávění o bratru Simonovi, jenž svou
modlitbou zaháněl ďábly z těla mládence, »který položil hlavu do klína bratrovi Simonovi
pro zádumčivost a truchlivost«. Krásně řečeno! Ard.
»Kvítky sv. Františka« k nám uvedl již r. 1901-2 K. Dostál-Lutinov a po něm roku
1921 K. Vrátný v překladu, který nyní vychází po druhé. Vrátný usiluje se zdarem
o zachycení archaisujícího a lidového koloritu této sbírky, ač ovšem jeho překlad, a snad
každý překlad vůbec, je dalším zracionalisováním umbrijské citovosti. »Sorores aves« la
tinského originálu přeložil toskánský autor doslovně jako »sirocchie uccelli«, kdežto
Vrátný, opravuje chybu, překládá »bratři ptáci«. Je však též názor (Fr. Flora), že vlašský
překladatel ponechal úmyslně ženský rod originálu, aby tím vyjádřil bezbrannost ptactva
a Františkův postoj rytířského ochránce.
Josef Bukáček

D i v a d é l k o na s c e s t í
Sledujeme-li práci Divadélka ze Smetanova musea, nemůžeme se v poslední době
zdržet určitých pochybností o dalším vývoji jeho práce. Dvě poslední inscenace alespoň,
Potopa světa a Don Juan, vykazují znatelný odklon ode všeho, co se v letošní sezóně za
počalo, a to oklon, nutící k zvýšení pozornosti nad dalšími osudy scénického projevu této
skupiny.
Na minulých představeních jsme mohli zjistit nemálo hodnotného přínosu, který
Divadélko, i když zatím jen samo pro sebe a pro svůj vlastní vývoj, poctivou prací obje
vovalo svou invencí a bezprostředním vyrovnáváním s problémy sobě nej bližšími, s pro
blémy herectví. Jeho postavení - uvědomme si předem, než proneseme jakýkoliv další
názor - je na postavení mladé herecké skupinky až nezvykle těžké. Pro ně neexistuje totiž
na dnešním ostatním divadle názor a směr, se kterým by se, ať už kladně - navazováním
naň - či negativně - popíráním a bojem proti němu - vyrovnávalo. Hodnoty, na kterých
staví dnešní naše ostatní divadlo, jsou buď již tak vyvětralé, že se vlastně popírají už samy
sebou a není třeba ještě proti nim postupovat, anebo jsou přicházející mladé generaci na
tolik cizí, že prostě nenachází jakéhokoliv poměru k nim. A tu právě vzniká okolnost, že
není názoru - ani uměleckého, ba ani životního - který by nebyl pro dnešní mladou umě
leckou, zde speciálně divadelní generaci alespoň zčásti destruován a znehodnocen. Je třeba
hledat nové hodnoty, hodnoty nepoměrně vyšší než ty, které včera a dnes byly negovány.
A proto jsme tak rádi uvítali, když kolektiv ze Smetanova musea, nehledal-li už tyto hod
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noty na poli ideovém, snažil se alespoň ve věcech formy projevu najít jakousi širokou divadelnost, absolutní divadelní nosnost, pro niž se vracel do minulosti jevištního umění.
Nemohli jsme tenkráte upřít, že se jde po dobré cestě - vzpomeňme jen temperamentních
komediantských výkonů Stránského, Mottlové, Vyskočila a j. Avšak snaha vzala, zdá se,
brzy svůj předčasný konec a vyzní patrně pro všechen další vývoj naprázdno.
Má-li totiž nějaký názor a nějaké úsilí něco skutečně stvořit a opravdu něco zname
nat, to první, co na něm musíme požadovat, je naprostá a nekompromisní důslednost ve
všech věcech. Je třeba opustit staré zvyky mladých českých divadelních avantgard, v nichž
se obyčejně každý problém pouze nadhodil, rozpracoval, převzal odjinud, avšak nedo
myslil, nepřivedl ke konečným a osobitým výsledkům. Je třeba si uvědomit, začínáme-li
nějakou práci, její důsledek a cíl, a za tím cílem pak bez smlouvání jiti. To však se musí
v každém začátku vědět, co vlastně chceme, proč to či ono děláme a kam tou kterou sna
hou míříme.
Chtějí-li tedy v Divadélku hrát frašku, komedii, nevázané divadlo s nikde nehrani čícím temperamentem, prosím: ať je hrají, ať si na jevišti třeba zlomí vaz. Ale jedno jim
neodpustíme: důsledně, zásadně a beze středních cest! Co však vidíme při Klicperově Po
topě světa (režisér A. Dvořák), je už představení, které se drží kompromisu, kterému zá
leží více na hladkém průběhu večera než na útočné formě a nových objevech. Je ovšem
pochopitelné, že celou práci zde ve značné míře brzdí ta okolnost, že někteří herci (a je
jich vlastně většina) temperamentu svých druhů prostě nestačí. Avšak to je závada, na
kterou přirozeně nelze brát zřetel a které se musí režisér zbavit sám. Zdá se vsak, že se
Dvořák o to nesnaží, naopak, že si nesourodost svého ensemblů ani neuvědomuje. Nemohlo
by se mu totiž stát, aby v Potopě postavil na př. proti Stránskému a Vyskočilovi Housku
v roli sedláka Vošousta, který zde svou hrou sice vyniká nad celý ostatní soubor, avšak
naprosto nezapadá do komediantského stylu ostatních a jehož výkon je už na cestě ke
zcela jinému žánru. Tvrdíme tedy znovu: byla-li jednou začata nějaká práce, byla začata
zbytečně, nebudou-li záměry, které byly položeny (a doufáme, že tu nějaké záměry v po
čátcích stanoveny byly), za každou cenu dokončeny.
Jestliže jsme byli toho názoru, že dnešní Divadélko není prozatím schopno zahrát nic
jiného než komedii, potvrdíme si jej na provedení Lenauova Dona Juana (rež. Dvořák).
Šlo tu snad o pokus dostat se ze začátků k osobitějšímu a vlastnímu již útvaru. Předem si
tedy řekneme, že se pokus minul cíle a že žádné východisko z dnešní bezradnosti, pokud
se týče dalšího vývoje moderního divadla, sledujícího dobu, nalezeno nebylo. Mladí se
předně ještě nenaučili na svých veselohrách dosti technice, aby se mohli pustit do ryze
vlastní práce. Při představení se objevily citelné mezery v hereckých schopnostech, které se
dříve přirozeným teatrálním a napodobivým instinktem účinkujících snáze zastíraly. Za
druhé se pak ukázalo, že celá skupina není naprosto schopna vyrovnat se na poli ideje
s životními problémy; představení alespoň zoufale nic neříká a pražádnou hodnotu nena
lézá. Nadto se pak dá zjistit, že režisér A. Dvořák, který doposud (Hans Sachs, Enšpígl,
Potopa) zůstával se svou prací vzadu a podřizoval ji herci, není ve své první režii této
sezóny, která zřetelně vykazuje počet i jeho práce, ani zdaleka na svém místě. Všechny
klady, které předešlou prací získal, zvláště pak snaha o Čisté herectví, jsou opět ty tam;
a nové prvky, které se snažil přinésti, jsou vesměs omylem: tak na př. taneční element
s cénického prqjevu hercova jde opět samostatně vedle prvků hereckých, místo co by se
s nimi slučoval - tanec je opět jen vložkou, totéž je s hudbou, která je svébytně vedena
vedle ostatních prvků režie a neváže se s nimi v jednu strukturu, je zase jen a jen deko
rací atd. Herecký projev byl opět opominut, je konvenční a matný a zastírá se novým
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ilustrujícím doprovodem všech různých zbytečných režijních zásahů. Co lze jedině vítat,
je polokruhové řešení hlediště a tím i jeviště, což dává režiséru nový rozměr ke kompo
sici hereckých skupin a k jejich výtvarnému řešení. I tu prosíme vsak Dvořáka, aby postu
poval i v tomto důsledně - dává mu to velké další možnosti - a aby nebyl tento nápad jen
další ctností z nouze.
Jiří Šotola

Pražské výstavy
V Alšově síni Umělecké besedy na Malé Straně vystavoval Zdeněk Balas. Jeho obrazy
mají živé barvy a někde Balaš projevuje zřejmou snahu jen jimi působit - ale barva je jen
jednou z mnoha pomůcek malířových. Důležité je, pokud jde o záměrné zdůraznění jedné
složky a potlačení jiných, aby skutečně vydala, co vůbec může. Aby nakonec nezůstala jen
barevným místem, aby se stala i charakterotvornou. Aby z obrazu nezůstala jen dekorace.
Že Balas nezůstal ušetřen tech mnoha prázdných míst (když jinde se mu podařilo zahráti
i na jiných strunách, byť melodii trochu sentimentální), je onou druhou stránkou risika,
jímž umělec jinak získává.
V. A. Šrůtek je malíř třicítiletý. Vystavil u Topičů na padesát obrázků, thematicky
zakotvených většinou v městské periferii. Dívá se na svět nezaujatě, ba až neosobně. N e
chtějte od této výstavy, aby řešila nějaké problémy. Šrůtek si je ani nepřipouští, maluje
proto, proč jiný si po návratu z vycházky o ní něco zapíše, je vnímavý, citově založený,
má rád barvy a tichá zákoutí, volné prostory mu nesvědčí, a pokud se jimi zabývá, maluje
podle vyzkoušených receptů na českou krajinu. Snad líbivě, ale prázdně.
Obrazy Josefa Směsného, vystavené ve Výtvarném díle, nikterak Praze neobjevují
osobitého umělce, jak by chtěl tvrdit Dr Denkstein v úvodu ke katalogu. V nejlepších
případech je to jen slabý odvar Van Gogha, nepochopeného a proto odváděného od
exprese k povrchní zdobivosti. Hříčky ve vedení Štětce jim na závažnosti nepřidají.
Je nesnadné vypočítávati klady letošní členské výstavy Umělecké besedy ve Svazu
ceskeho díla, jmenovali je tam, kde nejsou. Az tehdy, zvolíme-li si určitý průměr (také
v poměru k výstavám ostatním), podán se nám vykřesati jiskry, z nichž při opatrném zachazem vyšlehne občas hodnota neposkvrněna. Krajina i figura je zpodobována stejnou
asi měrou, zátiší zmizelo - až na jeden či dva případy - zjev zajisté pozoruhodný. Krajina jakož i člověk - je ovsem omalovávána všelijak. Od starobylého impresionismu (ať již
v jakékoli nuanci) přes nezáživné a rozpačité zacházení se skutečností až k tomu posled
nímu, co dnes výtvarné umění může dáti. I kus ženského malování zde najdete. Než při
kročme aspoň k částečnému vyjmenování zúčastněných (seřazeno abecedně).
Václava Bartovského Interiér s figurami je kritikou posmíván - snad pro kom
posiční odvahu - a právě v ní je velký klad. Josef Brož je příkladem odstrašujícím
pro každého, kdo se zabývá problémem realismu v umění. Je to spíše pouhé pokrý
vaní platna a papíru barvou, než cilevedome malování. František Gross je po souborné
výstavě a je zastoupen jen charakteristickými drobty. František Hudeček je až k hračkář
ství důsledný. Obraz Sýpky a komory je dokladem, že se nebojí ani omylu. Oldřich Kerhárt se potýká s krajinou dost neuspesne, zato Kamil Lhoták nás učí dívat se kolem sebe
a nevycházet z překvapeni, co ze to všechno člověk už vynalezl - někde až je z toho smutno.
Karel Lidický je jediným ze sochařů, stojícím za zmínku za svou Sochu k náhrobku.
Cyprian Majerník je kapitolou choulostivou - ne proto, že byl poctěn cenou Umělecké
besedy za obrázek problematických hodnot, ale vůbec pro způsob malování tolik oblibě-

ného. Vzpomenete si na Honoré Daumiera před jeho obrazy bezejmenných lidí, ale když
on pan Daumier měl pro svou malbu důvody a obrazy maloval důkladně a dobře. To
ovšem o Majerníkovi říci nelze. Raněný kůň a Dáma s kukátkem jsou výsměchem všemu
umění. Krajiny V. V. Nováka jsou přísně stavěny, staré motivy nově viděny i malovány;
jedny z mála prací, které by snesly i přísnější měřítka. Sedmapadesátiletý Václav Rabas
udílí svou tichou Velikonoční krajinou II náležitou lekci všem krajinářům okouzleným
barvičkami přírody. Vlastimil Rada má již lepší minulost. Milosrdný samaritán Martina
Salcmana je pečlivě komponován a je překvapivou civilní visí starého námětu. Vojtěch
Sedláček si ve virtuosním Létu v Orlických horách neodpustil obvyklé torso vozu a taž
ného koně. Lev Šimák je básníkem, který málo dbá na pravidla malování, a proto se mu
někdy olej nepovede. Vždy však v něm je (snad vlivem námětu) něco na výsost lidského.
0 Jánovi Želibském bychom mohli jenom s malými obměnami opakovat slova řečená
výše o C. Majerníkovi. Sluší ještě konstatovat, že několik malířů (na př. Zrzavý) na vý
stavě zastoupeno není.
Pěkná výstava byla uspořádána v Pošově galerii z kreseb Z. Kratochvíla. Ve struč
ném výboru sledovala umělcovu tvorbu od mládí až k době nedávné, kdy musil na Čas
pro nemoc svou práci přerušiti. Jeho kresba, ponejvíce inspirovaná slovem, připomíná
technikou V. H. Brunnera, je však cyničtější, karikuje i tam, kde Brunner zůstával soucítícím člověkem. Je vysloveně epická, zachycuje akci a někdy se i schovává za clonu ne
osobní účasti. Ale jak jsou komponovány i sebenepatrnější kresbičky! V ilustracích
k Dantovi šel za možnosti plochy členěné černou, opustil čáru, aby modeloval objem. Ne
podařilo se. A to už ani není Kratochvíl.
»Ženy a květiny« je název výstavy B. S. Urbana v Galerii Sdružení výtvarníků. Čekal
bys tedy obrazy svrchovaně plné lyrismu a něhy - nebo, kdybys byl méně náročný, by ses
spokojil i nižší metou - dozajista bys však nikdy nečekal malování tak konvenční. Kde
jsou ty pověstné barvy? Kde to citlivé vnímání krásy ženina těla? Kde kytice, z nichž
1 vůni uhaduješ? Nic z toho, nic. Jen slečny ladně po sedátku rozložené, akty oblečené
do rukavic, s půvabným krajkovím, s tvářemi unuděnými - v kyticích snad tu a tam ještě
najdeš kousek radostnosti - a pakliže se tímhle spokojíš, jistě napíšeš pár kladných slov.
Nikdy však ne, vidíŠ-li v umění něco víc než snadnou hříčku.
Stanislav Talav á ň
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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
Dopište si o podrobný seznam
Za od b ě ra te le možno se př ih l á si t u každ éh o k n ih k u p c e nebo p ř ím o

V NA KLA D A TELSTV Í V YŠEH RA D, PRAHA II, KARLOVO NÁM . 5

RADOST
N E J H E Z Č Í

DĚTEM

K N Í Ž K Y

P R O

M L Á D E Ž

Vladimír Donát: Z R Á D N Ý N Á P O J
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.

Jaroslav Janouch: POHÁDKA Z A P O H Á D K O U
Nejen vznešený svět králů a princezen, ale i prostí, chudí lidé a dobří čeští hoši a
děvčata ¡sou 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, Kátí, Petrovi a Bětce, a o všem, co zažili za rok svého pestrého ži
vota doma, v městě i na venkově. Barevné obrázky J. Herinka. Cena váz. 78 K.
U všech knihkupců
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Knihy Rádu
1. Václav Renč:
J I T Ř ENÍ. Básně.
17 Kč.
2. František Lazecký:
K K Í Ž E. Básně.
18 Kč.
3. Josef Kostohryz:
PRAMENY ÚJSTÍ.
Báseň.
10 Kč.
4. Lancknecht Bedř.
Schwarzenberg:
FR A G M EN TY .
Rozebr. Nové rozší
řené vydání v tisku.
5. František Lazecký:
PRO MOU ZEMI.
Dva essaye. 9 Kč.
6. Bohuslav Reynek:
SETBA SAMOT.
Básně.
18 Kč.
7. ST A V O V SK Á
MYŠL ENKA.
Sborník statí.
Uspořádal
Dr St. Berounský.
18 Kč.
8. Václav Renč:
SEDMIHRADSKÁ
ZEM.
LADISLAV

K U N C ÍŘ

V PRAZE.

