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NAPSALKARELDOSTALLUTINOV.
HUDBA MINULOSTI.

Což isem už žil kdys na té hvězdě Zemi?
Co bylo tu, to vše mi známo iest,
Jak dávno známými idu aleiemi
a známy jsou mi vsi a stromy cest.
A známy jsou mi vášně. boly. hněvy
a známy písně lásky, mladosti.
a známy isou mi noci bez úlevy
i nezkrocené srdcí žádosti.
A známy jsou mi modlitby i chrámy
& známa místa služby estonské.
i zoufalolíi hříchu isou mi známy
i nezlomené cedry libanské,
Co lidstvo prožilo, vše iest mi známo,
co íouiilo & lkalo, vším jsem iisí,

obrovským stromem iesíi ono samo
& já jsem na tom stromě ieden list.

A čím íen strom se chvěje v bouřích věků,
čím šumí, výská, zmítá se & hrá,

to všechno probouzí se ve člověku.
Jsem strunou. Lidstvo harfa nesmírná.
ll. "A 1922.

SHLEDÁNÍ.

Kdys nad pramenem v lese šuměl iavor.
& v prameni se blyštěl bílý křemen.
a z pramene pil bíly beránek.
Pak přišel člověk, porazil ten iavor
& z jeho dřeva zrobil zpěvné housle
a zabil beránka & z ieho střev
na housle zrobil zvučné, zpěvné struny.

Jen křemen zůstal sám tu se svou vodou
& vzpomínal si na strom, na beránka
a tesknil. že se nikdy neshledaií.
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Pak člověk jiný vybral křemen : vody
& zrobil : něho sklo a ze skla okno
& vsadil okno do komnaty hradní.
A iednou přišel na hrad bludný šumař
& počal králi na své housle hráti,
na ony housle zpěvné, iavorové,
& beránkovy struny zazpívaly.

A hned je poznal křemen v sklenném okně
& poznal zvučné tělo iavorové
a k písni hudce okno zadrnčelo.

To křemen iásal píseň o shledání!
11. 11. 1922.

SLAMĚNKY.

Letos mi vyrostly moc krásné květy.
kořenně vonné, bíle, ruměnné
a nevadnouci, jako amulety:
jsou to mě divně květy slaměnné.
V kytičku svázal jsem ie tenkou nitkou
& dolů květem isem ie zavěs',
tak ustrnuly & inou živou kytkou.
Co jsem se z ní už dávno natěšill
A přišly mrazy. vánoční pak sněhy.
kdy kvítko iest už báit. vzpomínkou -
& slaměnky mě plny krás & něhy

ink včera zkvetly by tu čerstvy isoul
Tak. milý příteli, touží! po kvitku
pro celý život? Vol ne pomněnku
ni cyklamku

ni růži akaamitku

——

vyvol si drsnou. věrnou slaměnku.
12. ll. 1922.

*
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KRYAVÝ

BECVAN.

HŘEB.
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NOVELA.
NAPSAL
BEDŘICHKONARIK

„Málo nás, málo nás |" pravil polohlasem a hodně mrzutě účetní
uměleckého závodu. vida pouze patnáct hostů v prvních dvou
řadách. Dal sem snésti na osmdesát židli, a ačkoli půlhodina už
minula. zela aukční síň prázdnotou. A přece reklamy na všech
rozích &ve všech žurnálech zvaly vesele: Přijďte, přijďte. přijdtel
Mimořádná říležitost získati originály starých i nových mistrů,
starý nábytek. slovenské výšivky. sklo, keramiku, obrázky na skle,
cín, orcelán . . . A zatím přijde patnáct hostů, a ti se tajuplné
pošk ebuií z prázdné síně.
Chtěl se zahájením ještě chvíli posečkati. ale repot byl mu odpovědí.
„Maite-li
vy dosti času. nemáme ho myl Každá minuta je nám
drahá
"
Aukce tedy začala. Její průběh byl dosti mrzutý. aspoň v zájmu
rodávajícího, Obrazy nových mistrů vracely se na své místo.
ga nimi letěly obrazy starých. Občas někdo přihodil dvacet. pa
desát korun, jako na výsměch.
„Ale, pánovél Dejte si říci,při větších sumách se přihazuje aspoň
po sto korunách. To na nějakou keramiku si přihazujte třeba po
pěti. ale u obrazů to nejde. Uznejte to přecel"
„A tak nás netrapte obrazy! Vidíte. že tu není interesentů...
.lá čekám na nabytekl"
„A já zase na sklol"
„A já na rytinyl“
„Nemohu si pomoci. Aukce musí jitituk, jak byla určena. Na
před obrazy. pak ostatní!"
Učetní byl podrážděn. Ale posléze uznal. že by se marně na
máhal.
„Vezmeme soškyl" zvolal na zřízence závodu.
Prostičké výrobky venkovských řezbářů. některé ztrnulé. vyje
vené, jiné do baroka roztancované. Ty z cechovních korouhví sví—
tily dobrým zlatem, jiné dojímaly naivní pestrotou barev.
„Panna Maria. Brokátové šaty . . , Dobrá práce . .. Padesát
korun . . ."

„Pětapadesát . . .“
„Pětapadesát korun po prvé. Po druhé. Po třetíl"
Kladívko kleplo. Pokladní zanesla do knihy číslo. obnos, kupce.
Přijala peníze a kupec si odnášel sošku na své místo.
„Svatý Jan. Pěkná barokní soška. Třicet korun !"
„Temno |" zasykl kdosi ze zadu. Několik káravých pohledů mu
odpovědělo. Ale Svatý Jan se přece vracel s nepořízenou.
„Mrtvá jeptiška! Malba na slonové kostil Devadesát korun |“
ěkolik lidí se zvedlo & prohlíželo obrázek.
.,Pětadevadesátl" . . . ozvalo se ve dveřích. Příchozí přišel včas.
Byl ještě udýchán a jaksi v rozpacích. Mohl býti však bez obav.
Nikdo mu jeptišky nerval z rukou. Kdo pak si pověsí ieptišku,
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. k tomu mrtvou, do pokoje. Všecko, jenom ne jeptišku. To tak..
chytat se hned z rána za knoflík. . . Nel'
A tak si docent Zeramil odnášel kořist bez bojů. Slečna po
kladní mu ji zabalila do hedvábného papíru, ovázala růžovou
pentličkou a podávala s úsměvem:
„Na štěstí!"
Zeramil ještě chvilku lelkoval. Dražily se slovenské mísy a li
dové obrázky na skle, ale to ho už nebavilo.
Prohlížel obrázek jeptišky v září elektrického světla u svého
pracovniho stolu. Mladičká choť seděla u něho a ztěži potlačo
vala mrzutost z manželova nadšení.—
Zeramil vyndal obrázek z rámu, přesvědčil se, ale jen letmo.
zda je to opravdu slonovina a zase dal portret na své místo,
Z modrého, oblohového pozadí ostře vystupovala překrásná tvář
mrtvé. Klenutý nos jako by chřípěmi vdechoval vůni nebeských ra
dostí. Spanilá, polodětská ústa jako by uspokojená, že poznala
jenom polibky krucifixu. Jemně modelovaná brada, pevně ze spodu
spoutaná bilou rouškou. aby ústa nevyjekla, svědčila o cud
nosli. Zavřené oči skrývaly propastné krásy. Vysoké čelo, které
u žen mluví nejvíce, třeba ne všem lidem, ovinuto bělostným
klášterním rouchem. Ostatek odříkavá čerň. věneček bílých růží
na hlavě, žlutá rakev ovinuta věncem. Na vpadlých prsou, čistou,
splývavou bělí pokrytých se černal . . . kříž? Jediný přítel, svíraný
ztuhlými prsty, jenž nás provází do hlubin země?
eramil vzal lupu na pomoc.
„Ku podivu. není to kříž. Ale hřeb! . .. Těžký hřeb s důkladnou

hlavičkou & zakrvácený

Podívej se, miláčkul"

„Jsi fádní dnes. Těšila jsem se na tebe celé odpoledne . . . A ty

sebpřiženeš
s jeptiškou.
eslyšel její
výčitky. Jaký to nevkusl“
„Hřeb s větvičkou barvínku. Je to barvínek, že?“
Zatala zoubky do spodního rtu.
„Takovou hroznou věc přineseš , . . Myslíš. že ti to strpím v po
koji? Ani si nemysli! . .. Mrtvou jeptiškul Nemůžeš se vybavit
z toho bludného okruhu katolické mystiky. Nezapřeš pátera v sobě
do smrti. Kdy s tím krémem budeš konečně hotov? Asi nikdyl
Slibovals, že nevkročiš do chrámu. A včera jsi zase byl v Týn
ském. Že se nestydíš, lhát, vykrucovat, rušit slib. Tolikrát jsi mně
sliboval, že nedovoltš, aby se nějaký stín z tvého minula kladl
mezi nás. Nemine týdne, abys mě o ilusi tvých slibů neolupoval. . .“
Zeramil odložil obrázek, ale ani se nepokusil choť upokojit.
Toho večera už manželé promluvili pouze několik všedních
frází. Zeramilovi se do sporu nechtělo. Pracoval ještě dlouho do
noci. Žena se v sousední ložnici vysvlékala. Bylo slyšet šust svlé
kaných punčoch, hřmot odhozeného korsetu. Chvíli se ozýval
i vzlykot ženin, marně tlumený poduškou. Zeramil se sám po
divoval chladu. s jakým přijímal dnes hněvivé výbuchy své choti.
Zrak jeho se vracel stále od práce k obrázku na slonové kosti a
k tajemnému břehu na prsou jeptišky.
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Nádech údivné krásy ii oživoval a dobře sevřené rty iako by
ožívaly ruměncem a se'otvíraly.
..Byla jsem květem nevinnosti. Jediný pohled na hrubý smys
lový život mě zahnal do zdí klášterních. Zastihla isem matku
v důvěrném obietí s lokaiem a to mě naplnilo hnusem. Se svo
lením otce vstoupila jsem do kláštera Fuercobain. jediného útulku
pro britské šlechtické dívky, jež se chtěly zasvětiti božskému
Ženichovi. Nediv se iizvě na mé tváři a krvavému hřebu na mých
rsou. Spíše se podivui. jak nebeský enich umí žárlit a v ne
eské žárlivosti své nevěsty přibíti k svému kříži. Ostatně, přeí

mi klidu. a otevřisi Michala Sancheza

de Ortega...“

První léta panenství prožila krásná Bautruda v dokonalém
štěstí v útulku Fuercobainu. Co byla spatřila v domě otcovském.
páchlo příliš lokaiským hnusem a nestydatostí, &dívčinu obraznost
nikterak nesvádělo na scestí. l stalo se, že mladý světák. krásný
šlechtic, zahlédl tento div krásy v klášterní zahradě. Zahořel
touhou po klášterním ovoci, nedbaie zákazu o stromu vědění
dobrého a zlého. Zoulale přemýšlel, iak se zmocnili neidražšího
pokladu celého světa. Rozpomenul se na jakési pradávné svazky
příbuzenské s Bautrudou &,předstíraie otcovský vzkaz, vedral se
směle do kláštera.
Nevinná & plachá sestra se zarděla. stoiic před mladým šlech
ticem stepilé postavy a vybraných způsobů. Neviděla muže skoro
od dívčích let. Měla radost z předstírané z rávy z domova. Roz
žvatlala se ve vzpomínkách. Mladík byl nebeským ieiím smíchem
okouzlen. A neboha' holubice byla též brzy lapena do sítí ielio
zářivých pohledu.
Ještě se opakovala navštěva dvakrát. A sestra slíbila svůdci,
že s ním prchne nebeskému Ženichovi. Vzpomínka na matčino
cizoložství už ií ueděsila. llnala se. za skvělou představou velké
& prudké lásky.
Utěk byl smluven na pozdní večer. Bautruda měla kostelem
dostati se ke klášterní zdi, u níž už netrpělivě očekával šlechtic
budoucí ženu.
Když se plížila tmavým. klášterním kostelíkem, bylo it iíti mimo
sousoší Krista na kříži & Matky bolestné pod ním. Prudce o 
dechovala. Hnala se za bludičkou, Světlo opouštějíc. Naiednou.
to už šla mimo sousoší, uslyšela výčitku Sedmibolestné:
„Nešťastná Bautrudol Kam se ubíráš ? Proč opouštíš rného Syna?
Proč ideš za démonem ?"
Bautruda se zachvěla bázní. Leč vzchopila se a chtěla za svoií
zkázou. Co nedokázala Matka, o to se pokusil yn.
Ukřižovaný pohnul pravicí. Hřeb se uvolnil a pravice též. Kris
tus vzal hřeb do zkrvavených prstů a dotkl se jím bílé skráně
uprchlice.
Když se ubíraly sestry k iitřním hodinkám, nalezly svoji krásnou
družku sviieiící se v horečce na zemi pod sousoším Krista aieho
Matky. Rozžaly všecka světla ve chrámě, přivedly ii za zpěvu
padesátého žalmu před hlavní oltář. vytáhly jí z tváře krvavý,
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hrubý hřeb, itmž krása dívčina navždy byla poznamenána &
pečlivě ii ovázaly. Nebylo třeba výkladů. Na kruciiixu zůstala
pravice volně podle těla viseti. A visi tak dodnes .. .
Odbtiela už jedna s půlnoci, když vstával Zeramil od svého
stolu. Z vedleištho pokoje ozývat se zdravý spánek ženin. el po
špičkách až k ieiimu ložia zdálo se mu. že vidí na ieit krajkové
košilce hrubý hřeb s barvinkovou větvičkou.
„Měl by býti vlastně jinde, rozhodně jinde |" podivil se a sáhl
si oběma rukama na rozpálené líce.
*

SRDCE.

BÁSEIV.NAPSALSTANISLAVBOJAR.

Ve vlnách zhynulo srdce. Na vysoký břeh,
kam příliv ie vynesl druhého dne.
ohřbil je zamlklý rybář.
ámořntk odešel na vodu
a ve zmateném průvodu
vzteklého přiboie jak vitr sem šleh,
isk slunce čílilo, ink v břeh se soumraky vptiely.
zarostla stezka v balvanech.

Pohřbené srdce v smutných samotách
v zapadlém hrobu pod stříbrnou iedlt
iež odpočtváš dole v tmách.
co řekneš krokům, které až sem vedly
zamyšleného poutníka
po moři, po travách?
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TAJEMSTVÍ DÍVČÍ KRÁSY. gsm „AM
JAROSLAVDURYCH.
O he ň lidstva svítí dvěma plameny, mužským a ženským. Tyto
dva plameny nesplývaií. ač hoří z téže lampy a objímají se při
šlehání větru a varu oleje. Plamen mužský, starší z obou blíženců,
& plamen ženský. mladší z obou bliženců, ač mají stejnou stra
vovací sílu a jsou si rovny v mnohých projevech, liší se od sebe
svým původem. působením i určením. Jiskry jejich přeskakují na
vzájem. ale nemění barvy. ža'r jejich splývá. ale chut jejich se
nemtsí & popel téže hmoty. která v nich byla spálena. jeví ve
svých částech rozdily spalovacího děje.
Ráj všeho stvoření pozemského. vláda nad zemí, svrchované
svoboda. hvězdné sny a důvěrnost s hierarchiemi nebeskými ne
vyplnily srdce a vůli prvního člověka. Nestačilo mu vědomí, že
toto všecko jest pro něho. pro jeho ruce. čest a slávu, že z tohoto
rajského světa má zdělávati sám dle svých jasných a svat ch
prvotních plánů vítězné dílo nesmrtelnosti. Oheň života vyš ehl
: něho jinou touhou. tvůrčí, útočnou a násilnou. tak násilnou. že
pohnul Boha k doplnění díla, poněvadž člověk mohl pracovat,
vládnout, snít a toužit. ale nemohl stvořit to, bez čeho všecka
nádhera prvotního ráje byla neúplná, totiž bytost s tělem a duší,
: krásou, mocí a svatosti ještě vznešenější než byla jeho, aby jí
mohl svou moc nad rájem položit k nohám, aby se jí mohl di
viti. aby měl sobě podobny květ květů a všechno rajské štěstí
v jediném živém obraze, jemnějšíln & spanilejšim než jeho tělo,
sladčím než všechny sny duše a vznešenějším než všechen po
zemský i hvězdný svět. Bylo třeba kněžny ráje, zrozeněz touhy
lidské a věčného soucitu. A kněžna ráje byla stvořena, již ne z hlíny,
ale za spanku mužova, ve snu, z jeho těla. Z žebra, jak raví
bible. tedy z kosti, podobné lučišti, jímž se metají šípy; z osli,
která chrání srdce a zvučí jeho údery jako struna písní; z kosti,
která jest znamením síly a jest vystavena ráně nožem, kopím,
střele. dravčí tlapě; z kosti, o kterou se opírají ruce, se jaté při
modlitbě; z největší blízkosti srdce, z části, ukryté pod kůží, ale
přece ne ze srdce. ani z mozku. Byla netoliko vyňata, ale i od
ňata z těla mužova, aby se ocitla v Boží dlani a byla postavena
na zem vedle muže spícího a sníciho; blízko, jako by vyskočila
ze země. jako by mu vyskočila z boku; přišla neviditelně &náhle
se zjevila v plné spanilosti. tak jako přicházela a vždy bude při
cházeti láska na počest jejího stvoření náhle a s kouzlem snu;

každý
lásky živých.
jest v lidském životě oslavou památky stvo
ření masíňnál
y všech
Stvořením ženy byla dokonána krása ráje, byla stvořena sama
krása se všemi svými neměnitelnými. posvátnými vlastnostmi. a
to v nejdokonalejší, božské formě. Stvoření její bylo nejslavněj
ším obřadem z celého díla viditelného stvoření. Obřad tento ob
sahoval nejen všecky mystické prvky Umění. ale byl jeho vy
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vrcholením na počátku věku. Všechno umění Boží bylo jí dáno
za ozdobu: veškeré umění lidské jest dani, která jí celá patří.
Láska sama jest jí obětí; jest a bude vždy vyrvaným žebrem,
a této obětí se podrobuje umění vůbec a každý milenec zvlášt.
Podobna spíše neuvěřitelnému a nezachytitelněmu snu než sku
tečnosti, která ji dychtivě objímala, spíše se nesla plamenem žá
dosti než stála na hlíně, ze které byl stvořen muž, který byl příliš
oslněn její žádoucností, než aby pevně uchopil její ruku. vztahující
se po plodu poznání a pýchy, a první byla nařčena a obviněna
v hodině smutku. První ránu bázně a necti dal jí muž. Ve chvíli
zkoušky věrnost mužova selhala, žena byla zahanbena a tento
smutek v ní zůstal a zůstane až do posledních dnů. Byla zahan
bena od muže před svým Stvořitelem ve chvíli, kdy poznala svou
nahotu. Tím byl vtisknut dívčí kráse nesmrtelný znak bolestného
studu a každý pohled na dívčí krásu nám připomíná prvotní po
hromu mužské cti, která v ráji potupně upadla mnohem dříve než
po prvé na zemi upadla čest té z vnuček Adamových, která se
stala první cizoložnicí.
A přece ipo svém vypuzenízráje ve svém otrockém poddan
ství zachovala si větší část svých výsad a byla schopna déle a
věrněji uchovávati v sobě památku ráje, jako by ji tajně ronesla
pod ííkovou zástěrou na svých ňadrech před očima andě a s me
čem plamenným. Smrtelnost jako by ji učila větší ostražitosti; a
není pouze rovnováhou krásy a radosti, ale mnohdy se zdá, že
smrtelnost spíše zvyšuje div rajského odkazu lidské krásy hlub
ším smyslem Boží bolesti. Dějiny Zjevení vyhledávají ženu, vy
hledávají Pannu.
Mocnost umění buď z dívčí krásy vychází, nebojí prochází a
aktivuje se v ní. K evokaci krásy jest obcování s dívčí krásou
nezbytně třeba, at to již byl třebas jen jediný dotek pohledu
v útlém dětství, at to byl třebas i jen sen v lůně mateřském. Bez
tohoto okamžiku objetí mužské vůle a dívčí krásy nepochopil by
nikdy žádný jinoch žádného mysteria dívčí krásy, neviděl by a
nepoznal by stop své původní pravlasti, nerozuměl by vzkazům
hvězd, země, tvorstva. lidských očí a srdce všech lidí by zahy
nula sněíí. A mocnost tvárná, ať již staví umění formální či umění
života vnitřního, obnovuje se stále v dívčí kráse, neboť touha muže,
ať jest nesena sebe silnější vůlí, nedoletí dále, než kam sahá její
tušení rajské tradice, vyčtené buď z dívčích očí nebo v záři dívčí
krásy, ať již íiltrovaně sebe jemnějšími a duchovnějšími prismsty
mužské či Boží slávy. Tento dotek záře, ať již byl jeden jediný
v životě a af jeho přesnost již dávno zanikla, či at byl obnovo
ván častěji i denně, či si celý život byl téměř stálým a důvěr
ným prodléváním v plném dni dívčího života, jest jediným zdrojem
i cílem umění, ať již jeho projev, tvar a předstíraný účel jest ja
kýkoliv.
Dívčí krása jest nám viditelnou tradicí ztraceného ráje, vidi
telnou, nezmarnou & aspoňzčásti srozumitelnou, ač mnoho jejích
znaků bude zrakům a srdcím lidským nerozluštitelno nejspíše asi
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až do skonánívěku. Protovní hledáme klíče ke všem tajemstvím
( uševním i duchovním & oporu všech svých nadějí a všeho, čím

(hceme získati bezpečnosti o slávě ráje opět nabytého.
Vyzařuje povrchem. a jest projevem určité duchovní vyvýše
íosti, at zní toto slovo sebe paradoksněii. Určitá rajská tradice
jest zachována všude pod ovrchem krásné formy, ať již třeba
ve stadiu hnilobné hanby. Řrása, naděje. obnovená nesmrtelnost
a blažená věčnost má formy dívčí. Dívčí krása jest střední ú
měrnou mezi svrchovaností mužskou a životem nadpřirozeným.
Její poloha jest vysoká a osamocená; zrak mužůk ní vzhlíží jako
k vrcholu touhy; ale dívčí duše nemá ve viditelném světě na co
hleděti; pro ní není na světě výsostí viditelné krásy; iest osiřelá
sama ve svých výšinách; muže se opírati jen nohama o vrchol
mužské síly, ale nad sebou už má jen nebe a nic viditelného;
muž se může kořiti její kráse, dívka jest však zbavena štěstí' 1tíže
této veliké touhy. Snad jsou její smysly něčím přizpůsobeny pro
vnímání jevů nadpřirozených; snad jí nebesa dávají nějakou taj
nou náhradu, ale těchto věcí nezname; zde nám zůstane temnou
pouští, ač jsou v ní třebas i bohatství úžasná. Pohled dívčích očí,
zdvižených k výsostem dívčí touhy. jest pro nás tajemstvím ú
děsné nádliery; cítíme jeho strašnou a milostnou převahu. víme,
že jest v něm více bohatství a slávy než ve veškeré obraznosti
mužů, a přece nevíme ničeho ani o nejmenším detailu. A dívka.
i kdyby chtěla v největší pokoře nebo v největší lasce sděliti se
s námi o obsah a smysl tohoto svého prapůvodního imperia, nc
může tak učiniti s úspěchem, poněvadž lidská řeč, srdce i rozum
jsou v této věci zmateny.
()hcování těchto dvou světů, mužského i dívčího, jest mik stí,
Dva nerovné světy se tu potkávají &snaží se mluviti pokud možno
stejnou řečí. věřiti stejnou vírou u hledali týž ráj. Potřeba spo
lečné řeči, jasně a dokonalé pro obojí duši. jest vzpomínkou na
dny stvoření i na dny obnovení. ()hě duše cítí svou vzájemnou
závislost na pouti za tímto cilem, která jest jedinou službou Stvo
íiteli. Náboženství ukazuje směr a dává zář této pouti, slovo a
umění štěrkují cestu, aby se nohy nebořily do bahen, aby duše
íezemdlely mlčením. aby posunky neztratily smyslu a hlas aby

ieostpal marností.
Viditelná dívčí krása se rozkládá před našima očima v úžasném
množství abohatství vtělených metafor, vtělených slov, a to těch nej
zářivějších. Dotkneme-li se dívčí krásy slovem. správně laděným.
krása tato zazvuči svým vlastním tónem, který jest věrnym ohlasem
tónu rajského. Nesprávné slovo. nesprávná metalora vydá jen hluchý
třesk. Každá správně vyvolaná resonance jest dobytím jednoho ze
zvuků, z nichž se skládala rajská řeč.Umění jest podloudnictvím vůči
Andělu. střehouctmuráj; uměníčíhá zlodějskyubran ráje a naslouchá.
aby zachytilo nějaké tajné heslo, které by přineslo nedočkavcům.
todobno vyzvědačské a lupičské práci proti království Božímu
jest zároveň nejusilovněiší bohoslužbou; chrání slávu ráje &stvo
ření před zapomenutím. Umění jest dítětem, které tajně krade
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hračku, jež mu byla za trest vzata; neodstrašeno trestem za marné
pokusy stále je opakuje, až se mu někdy pokus podaří a s vý
křikem dětské radosti utíká s lupem v náručí před očima Vše
vědoucího, který se nad radostí lidskou usmívá. — Tento děj se
opakuje při každé extasi milencově nad uchvácením nevyslovitel
ného v dívčí kráse; jest radostí v zápasech umění a odměnou
jeho askese i martyria.
Uplnou formu umění máme před očimav důkazném jasu v ze
vnějšku dívčího těla, jak v klidu, tak v pohybu. Jeho královským
znakem jest nahota, která jest neutajitelna a prodírá se všemi
překážkami jako květ z kamení. Na dívčí kráse všecko jest nahé,
i šaty dívčí jsou nahé, ikrok jest nahý,ihlas, pláč, zpěv, smích,
ba i smrt. Ze soucitu a milosti zůstalo jí více původní nahosti;
nebyla tak poskvrněna pádem. Její stud, čekající v křoví, zda
chot její dá Soudci odpověď čestnou a věrnou, a její smutek z první
zrady na světě, jsou stálou posvátnou ozdobou této nahosti a
první
jeji okrasou,
přinesla
z ráje. Jejíkterá
krása tím
jestvíce
stálou
olestnou
vyčítkou, kterou
plnou si
soucitu
a odpuštění,
u
chvaceje, že jest výčitkou, které by nebylo možno usmířiti žádným
hrdinstvlm &žádnou obětí, ale která sama rozkvétá v našich rukou
v růži nejtišší lásky. To jest podstatou její dráždivosti a omamně
nahořklé chuti její vůně, která méně jasné inteligence svádí svou
opoiností až k rouhání a modloslužbě.
Zorný úhel očí lidských jest nepatrný a nestačí obsáhnouti celý
obraz dívčí bytosti v jediném pohledu, Dlvči krásy jest mnoho
& zrak chytá z ní právě jen tu nepatrnou část, která jej vydráž
dila nějakým fysickým či duševním neklidem. Zrak se chce zmoc
niti jediného detailu, jest přeplněn &přetížen i tou nejmenší slož
kou až k závrati & tato závrať se přenáší na všechny smysly,
i na konání a na rovnováhu duševní. Mužství se brání a jedinou
obranou jest přemožení tohoto útoku nějakým činem; bud' něja
kou tělesuou či duševní narkosou, nebo nějakým disharmonlckým
aktem, kterým rozbije, rozmaže nebo setře oslňující, ale též křehké
a jemné kouzlo, anebo. což ovšem vyřaďuje už čistoty srdce a
smyslu pro čest, získá si toto kouzlo nějakou prosbou. nějakým
vyzářením své duše nebo nějakým rovnocenným dílem; tímto jest
metafora. Metafora obnovuje v nás rovnováhu, porušenou dote
kem kouzla, ale při tom krásy jeho neruší, jest to vyrovnání sil,
nikoliv potlačení síly. Vytvořením dokonalé metafory mizí poku
šení smyslně a vysvobozuje se čistá radost. Metafora se může
proje viti bud slovem nebo obrazem uměleckým, nebo činem; i úsměv
může býti metaforou, i sklonění očí, zardění nebo vzdech, podle
intensity duchovního obsahu a podle barvitosti a ryzosti citu. Čistá
a jemná láska milencova jest nepsanou, ale nejkrásnější básní
světa. Čím jest však láska dívčí, toho nevíme; nemáme pro to
srovnání a neznáme ani jejího směru; naše sítnice nejsou pro ni

uzpůsobeny.
Nezbytná potřeba obcování, at smyslového či intelektuelního,
buduje svou metodickou analysu dívčí krásy na přírodních zá
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konech. Pozoruje dívčí bytost v určitém okamžiku klidu, aby aspoň
zhruba popsala její silhouetlu, aby v ní pak s chvěním duše ro
zeznávala tělesně příbuzenství a podobnost k člověku, aby se za
radovala, že jest to bytost lidská, slabá, silná, radostnáitesklivá,
družná i smrtelná. Po dokonalém rozčlenění tvarů zahledí se na
oslňující povrch, na všecky záře, lesky, stíny a živoucí barvy. Dívčí
šat jest bezpečnostním opatřením proti optické závrati; jest po
třebnou pomůckou pro zkoumání dívčí krásy, jest filtrem; ovšem
tento filtr nejen tlumí, ale i zjemňuje, čímž působí různé kompli
kace kouzla viditelného i neviditelného. at se stává integrální
součástí dívčího těla; i v úplné nahosti vidíme a cítíme tajnou
blízkost šatu a zase v dívčím šatě vidíme jen úkryt nahosti. Jen
u dívek jsou nahost a šat tak důvěrně a vzájemně spolu slou
čeny. U mužů jest šat toliko praktickou potřebou a také se tělu
mužskému přizpůsobuje ve smyslu zcela jiném. Dívčí šat jest ze
leným lupením ratolestí, z nichž prosvítá nahost, jako zářící květ;
kdežto šat mužů jest korou kmene. Po zběžném zaznamenání nej
důležitějších charakteristickych známek v klidu zkoumá fysiologii
pohybu, a to pohybu pomalého, kterému necvičené oči snáze
mohou stačili: jest to růst, rozkvět. dospíváníi zralost těla, vyraz
citu a nálady, pokud jen váhavěji se mění, a některé drobnější,
ojedinělé mimické pohyby. Z tohoto stupně přechází k registraci
pohybů rychlejších a složitějších, jako jest smích, řeč, zpěv, chůze.
tanec, hra.Tu jest již zapotřebí nadání k virtuositě reprodukční.
poněvadž každy i nejjednodušší pohyb těchto úkonu mění cely
vnější obraz, a tělo i bytost dívčí se třebas v smíchu či v chůzi
divotvorně přeměňuje rychlostí kmitání plamene v nesčíslných po.
loha'ch světla, rovnováhy i tvarů. Ale stačili metaforami tomuto

prestissimu optické, lysiologické i hieratické melodie jest jednou
z nejtěžších zkoušek dokonalého umění
Pozorování se jen pomalu zjemňuje a potřebné jemnosti nelze
dosáhnouti bez bolesti a bez tlumení žádostí a smyslů. Smyslů
jest třeba velmi citlivých: nejprudčí smyslnosti, těžké jako zatra
cení. Neviditelnou prací askcse se tvoří v nitru z pekla ráj; žár
smyslů jest sice vždy na postupu, spíše ho přibývá než ubývá,
ale zároveň se destiluje, čistí. Nikoliv utlumení, nýbrž tlumení
smyslů jest tu zákonem; úplná smrt smyslů a žádostí jest i smrtí
umění. Jemnost učí z detailů odkrývati celek, pozoruje různé a
nalogie a zkušenosti a vrací zašlou slávu zhrublým okamžikům
těla a vášně. Pak teprve hádá. jaký jest vztah těla k duši.
Dívčí krása jest nezachytitelna pro jednotlivce jako celek. Tu
možno rekonstruovati teprve jednou v poslední den času ze všech
děl lidského umění a to ještě jen tehdy, bude-li poslední básník
této země universálním sjednotitelem všech zraků, které se kdy
na ni dívaly, všech slov, která o ní šuměla, všech radostí a vzru
šení, která dala vznik umělecké oslavě ženy, a řekne-li k tomu
všemu své poslední slovo a vysloví-lí svou poslední žádost. Te
prve nad tímto plánem, rysovaným bolestmi všech věků, přesným
& uklidněným bylo by možno rozvazovati tajemné uzly mezi duší
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a tělem & pátrati znova po obraze dívčí duše, který jest nám
zahalen závojem Isidiným. Ale k tomu již nebude asu, na to již
nebude kdy. Dle toho by duše dívčí a duše mužská byly od sebe
navždy odloučeny tak. jako by každá žila na jiné hvězdě.
Pro její nesnadný rituál studujeme ji z věcí řádu nižšího, které
jsou jí v něčem podobny; studujeme ji vůbec z veškeré krásy
světa, věcí živých i neživých, neboť krása jest rodu dívčího. Ve
všem, co jest ve vesmíru vznešeného a krásného, vidíme aspoň
zrcadlení dívčí krásy; hvězdy jsou jen proto krásné, že v nich
vidime tajemná zrcadla, ve kterých se vzhlíží dívčí duše; víra,
modlitba, radost, duše, krása, bolest, píseň i smrt jsou vnašíma
teřštině rodu panenského a dívčího Ve tváří věcí vzdálených,
mrtvých nebo nehybných, řed nimiž nejsme nuceni klopiti oči,
a rdíti se vzrušenim z očelzá
ávání živého slova, pozorujeme její
odvozené zákony. Nejdokonalejším podobenstvím dívčí bytosti mezi
věcmi řádu nižšího jsou květiny; jsou jejím pokorným &věrným
odleskem; mají všecky její vlastnosti, jsou jejím obrazným písmem,
první z otvírajících klíčů. Jejich vzrůst a rozkvět jest první me
taforou její tajemné fysiologie; dešifrovánlm květin vykonává u
mění veliký díl práce na očištění lidských smyslů a tělesné hmoty.
Z květin voní dívčí krása jako víno nalité do vody, jsou prudce
smyslné & proto čisté; nemluví. Ze zvuků veškeré přírodní hudby
i 7. vln extase sestavujeme měřítko pro zákony dívčího hlasu, to
jest smíchu, pláče, vzdechů, šepotu i slov. Z harmonie pohybů,
ze všeho rytmu hmotného i duševního, seznamujeme se i s har
monií rytmu dívčího. A projdeme-li celou přírodou, zastavíme se
u dětí, kterým už nelze tak snadno hleděti do očí a rozuměti.
poněvadž se ptají, usmívají a utíkají; příroda žije z původní e
nergie rajské; v dítěti však už jest energie Božího zaslíbení a
smlouvy.
Nebyl muž stvořen pro ženu, ale žena pro muže a pro ráj.
Nad dívčími přívlastky věčné slávy září přívlastky mužské jakožto
originální. Dívčí krása byla stvořena jako doplněk &zjemnění ii
vota, jako květ první a jediné touhy a jako rvní spojení &zá
roveň první předěl mezi člověkem a Bohem. gy la závojem, který
chránil oči před oslepnutím při patření na Boha, odpočinkem na
cestě k Bohu; ale závojem, jenž sám o sobě byl příliš skvělý a
oslňující, takže, když lidské oči seslábly, musil člověk pod závoj
dívčí krásy podložiti ještě závoj krásy věcí. Originální sláva jest
pro nás příliš prudká a mučívá.
Matné bylo by všecko luštění tajných značek, kdyby nám na
host dívčí krásy neukazovalo co nejjemněji &co nejdokonaleji ná
boženství. Víra jest mostem mezi oběma lidskými světy, jest ži
votem, který se prožívá stejně, třebas různými duševními smysly.
Jají barvy mohou býti na sítnicích dívčích & mužských nesteině
zachycovány, ale jejich intensita a prostorovost je stejná a stejnost
tato jest kanonická. Ve víře se obě duše stýkají nejtěsněji, po
dávají si nejen ruce, ale samy sebe. Víra sama jest nahá, poně
vadž jest nejpřísnějším zákonem duchovním, a kvete jenom v du
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ševni nahosti. nutí lidi k nahosti před Bohem a tato jest podstat
nější a neklamnější než nahost před člověkem. Víra dává kráse
její smysl naděje, kterou od věků do věků předávají rodiče dětem.
aby ji z ráje ztraceného donesly do ráje zaslíbeného. A bleskotný
třpyt této naděje v dívčích očích jest prvním tajemstvím dívčí krásy.
Jest roucbem celého lidství. Obléká svou září všecky naděje
a všecky sny. Z dívčích očí září krása budoucích lidských rodů
i rodu posledního. Světci, kteří přijdou po nás a budou choditi
na této zemi, hrdinové & mučedníci, kteří vrátí zemi její veleb
nost. čekají v jejím klíně na své zrození. Dává nám naději. že
zemi ztráví nejen žár ohnivého meče. ale i žár svatosti posledního
rodu.
Druhým jejím tajemstvím jest chudoba. Není krásy bez chu
doby & sebe dokonalejší linie krásy, která nevyslovuje chudobu.
jest linií mrtvou. Klasický tvar krásy jest vyčerpán &balsamován
& jenom vůně chudoby. stesku &některé z bolestí chudých mohou
dáti věčně nový život tvůrčím metatorám. Dívčí krása se chvěje
prvotním studem. bolestí. ponížením: i v klidu, vítězství nebo
exaltaci radosti vydechuje svou vůni chudoby, která nás i v nej
rndostnějším úžasu plní tajemným smutkem; nechvěje-li se, jest
mrtva a její interpretace v umění jest marná &klamná. Chudoba
podpírá dívčí krásu a dává jí jistotu kroku i jistotu letu. l v den
ním životě můžeme pnzorovati tento rozdíl mezi krásou dvou so
ciálních vrstev; chudoba má daleko větší energii. z níž se formuje
harmonie tělesného &duševního výrazu; jest více kinetická; kdežto
statika krásy klasické jest spíše maskou smrti, náhrobní podobiznou.
Třetím tajemstvím dívčí krásy jest její svrchovanost v bolesti,
samozřejmost jejího mučednictví & úsměv bolesti. Smývá svým
žhavým zářením první urážku, kterou na ni vrhl muž v ráji před
vyhnáním svým nsřknutím ze svedení. Smývá ji věčně, jest k tomu
odsouzena; k věčnému studu, k věčné touze po hrdinství. kterým
y zahanbila muže. Zdá se určena pro muka. která přijímá s ra
dostí. Vstupuje na hranici, na popraviště. do cirku, před ústí pušek;
smrt jí sluší & krášlí ji více než muže. Oheň jest její okrssou,
jejím živlem. Pod mocí mužů trpí & pláče, ale vzdoruje houžev
nstěji & hrději. Zdá se,že i v posledních dobách časů její podíl
na mučednictví bude skvělejší & větší než podíl mužů. poněvadž
jest komplikován mateřstvím a zvýšen [ siologickou jemností.
V tom jest nejdůležitější obsah dívčí krásy.

*
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NAPSAL
FRANTIŠEK
KAŠPAR.
PŘI ČETBĚ BÁSNÍKA.

S lítostnou láskou pročítám velkého básníka
& hroužím se v jeho duše dějiny.
kněžskýma očima vidím. iak Bohu uniká;
za květy zřím ien prázdnotu & suchopár jediný.

Ale iak bolestnou prázdnotu! Gigantské úsilí,
iak zasypával hloubku své propasti!
Byly to žel jen vonné mhly, co ji plnily,
vůně. již plní nám duši podnes k soustrasti.
Žel, já sám. ienž Boha & žhavou víru mám.
trpím podobně, ale s větší vinou než on.
ienž horečně žil svůi klam; iá nečinně vyčkávám,
až budu naplněn hlasem. visící nehybný zvon.

Bez vyšší vůně kvetou mé záhony barevné.
Nezačíná & nekončí červánky snění mého noc.
Ruky Boží se nechytám. jen chabě ruce své
vztahují k němu, až přitáhne mne jeho moc.

Jaká to vášeň nás posedá stále ien do věcí
vkládat svou duši & odnímat Bohu tuto jistinu!
Veliký básníku, marně se snažíme utécil
Kéž ne tak pozdě, jak ty. najdu své spásy hodinu!
OBRAZ.
Zmizely všecky obrazy v mé duši.
na místě všech vzplál ieden:
úchvatná báseň milostného mládí,
vznešený k omlazení duše eden.

Jdu kraiem v podzimu a těžce teskním.
Je šero. Měsíc rudne.
Neisladší bolest čekala tu na mne.
Což srdce iako prvně náhle zchudne?

Jen z dáli obraz ten se čarně stkvěie,
do ruky nepřiide mi
'ak šťastná karta, na niž se vše sazí.
ll kyticí květ ie mezi nadějemi:
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v nich ztrácí, nebot nevoní, ien září.
Jak věci v Božím klínu
má v duši má své libezněiší bytí,
ve skutečnosti hasne v kráse stínul
LEDEN.

Padaií krve Boží prvé krůpěie.
Je krvavý náš rok & vlní každého dne
se krví Božskou nesčíslné kalichy,
každý den kopí mystický bok zbodne.

Měsícem táhne průvod magů východních
a za ním v duchu řadu našich králů vidím,
jak spěií k ieslím, ink se od nich vzdaluií,
& za mnohé se Herodesy stydím.

Zavála iesle doba demokratická,
ien zlato : nlch si ve špinavé drží dlani.
Betlema zbloudilé ide radost do temna.
Již malé dítě pokladně se klaní.
TAJEMSTVÍ KRAJINY.
Teprv kdy v poli isem se zapracoval,
sevřený tai jsem poznal v obzoru.

Tu
pochopilrolí,
jsem
sládka
samet nebe,
rozšafnost
dolů
po oru.
A vnik' isem v lepot vod, iež pluií strouhou,
a v krásu chudých keřů u bažin,
v samotu smělou rozbrázděných dubů
& tichou hru, iiž vystřídává stín.

A ziasnilo se mi, že duše kraie,
ie jiná, nežli lidu, ienž ii má.
Jak na cizím by žili. Jasná něha
& tichá moudrost ie iim neznáma.

Kraj zachoval si duši : lepších časů,
nákaze neisilněiší vzdoruie.
Kdy přijde čas, že marnotratným synům
duchovní úrodu svou daruie.
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KRÁL HARALD

A ISLANÉAN

. STAROISLAND

SKA POVÍDKA NEZNÁMEHO SPISOVATELE Z DOBY KOLEM 1220.

PŘELOŽILKAREL V

Byl jeden

člověk

T

.

jménem Audun, rodem ze Západních

] jordů na lslandě a nebohatý. Tam z těch Fjordů se vypravil do
Norska s pomocí Thorsteina, řádného zemana, a Thórira, sprace lodi
norské. který přes zimu požíval opatření u Thorsteina. Audun také
tam byl v zimě a pracoval pro Thórira & vzal od něho za mzdu
to. že jej Thór-ir vzal s sebou a slíbil mu. že bude o něj pečo
vati. Většinu svých peněz položil Audun. prve než vstoupil na
loď, za svou matku, aby byla živena tři leta. Pak vyjeli z Islandu
a měli dobrou plavbu. Následující zimu byl Audun u Thórira.
správce lodi. jenž měl hospodářství v kraji Mori. A v létě potom
jeli na Grónland a byli tam přes zimu. Vypravuje se, že tam
Audun koupil ledového medvěda velmi vzácného a dal za něj
všechno, co měl, V létě potom pluli nazpátky do Norska a měli
šťastnou plavbu. Audun vezl s sebou svého medvěda &zamýšlel
odebrali se na jih do Dánska ke králi Sveinovi a darovati mu
to zvíře. Když přišel do jižního Norska do Osló, kde právě pro
dléval král, vystoupil z lodi a vedl si svého medvěda a hledal
si příbytku.
Haraldovi králi bylo hned oznámeno, že tam přišel nějaký
Islanďan s ochočeným ledovým medvědem velice vzácným, který
náleží tomu lslanďanovi. Král poslal hned pro něj a když Au
dun přišel před krále. pozdravil krále slušně. Král přijal vlídně
jeho pozdravení a pak se tázal: „Máš prý vzácného medvěda ?"
Audun odvětil, že opravdu má nějaké takové zvíře. Král hovořil:
„Chceš nám jej prodati za tu cenu. kterou jsi za něj sám za
platil7" Audun řekl: ..Nechci, panel" „Chceš tedy," řekl hral.
„abych ti za něj dal dvakrát tolik, a bude to spravedlivější.kilyž
jsi za něj dal všecko své jmění." „Nechci panel" řekl zase Audun.
Král pravil: „Chceš mi jej tedy darovati7" Audun odvětil: „Ne,
pane." [ pravil král: „Co tedy s ním chceš dělati7" Audun od
větil: „Jeti do Dánska a darovali jej králi Sveinovi." Král lla
rald řekl: „Jsi člověk tak nevědomý, že jsi neslyšel, že mezi
našemi zeměmi je válka, anebo se domníváš. že máš při sobě
takové štěstí, že se ti podaří jíti se vzácnými věcmi tam, kam se
jim nemohou dostati zdrávi, třebaže tam mají nutně záležitosti7"
Audun odpověděl: „Pane. to je ve vaší moci. ale já nechci dělati
nic jiného. než co jsem si prve umínil." Tu řekl král: „Proč bych
ti neměl dovoliti, abys jel svou cestou jak chceš? Ale přijď ke
mně, až se budeš vraceti, a pověz mi, jak se ti král Svein od
měnil za medvěda. Možná, že máš štěstí při sobě.“ „To vám sli
bují," řekl Audun.
Ubíral se tedy potom Audun na jih do Dánska a ztrávil všecky
své peníze i musil se doprošovati pokrmu pro sebe a pro med
věda. Přišel konečně k vladaři jednoho statku královského. který
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slul Aki. & prosil ho o nějaké živobytí pro sebe a pro zvíře,
„neboť," pravil, „zamýšlím darovati tohoto medvěda králi Svei
novi." Aki pravil, že mu prodá potřebné živobytí, chce-li. Audun
řekl, že nemá nic, aby to zaplatil „a přece bych to rád provedl."
pravil, „abych mohl odevzdati medvěda kr '." „Opatřim ti živo
bytí, kterého potřebuiete, abyste se dostali ke králi. Ale chci míti
medvěda na polovic. A musíš uvážiti, že ti zvíře zahyne, pro
tože potřebuiete ieště mnoho potravy a peníze isi utratil, & tak
se může státi, že přiideš o medvěda docela.“ Když to tedy Audun
uvážil, zdálo se mu. že je něco pravdy při tom, co pravil krá
lovský vladař, i dohodli se, že Audun prodal Akimu půl med
věda, a král měl potom oceniti všecko dohromady. Měli jíti oba
ke králi, a učinili tak.
Odebrali se tedy oba k němu a vstoupili před ieho stůl. Král
přemýšlel, kdo by byl tento člověk, iehož neznal. i promluvil
otom k Audunovi: „Kdo isi ty?" Audun odpověděl: „Já isem
slandan, pane, a přijel isem z Grónlandu a nyní právě z Norska
a zamýšlel jsem, přivésti vám tohoto medvěda; dal jsem za něj
všecko své imění, ale nyní se mi přihodila veliká nehoda; náleží
mi iiž ien půlka zvířete.“ l pověděl potom králi, co se mu při
hodilo s vladařem Akim. Král se tázal: „Jest pravda, Aki, co
tento povídá ?" „Jest to pravda," odvětil Aki. |řekl kral: „A to
iai myslil, že se slušelo, když isem tě udělal velkým člověkem,
abys tomu překážel nebo tu zdržoval, když se našel člověk. který
mi chtěl přinésti vzácný dar, a dal za něj všechno své imění. a
král Harald uznal za dobré nechati ho odeiíti v pokoji, &iest to
nás nepřítel? Uvaž nyní, jak nenáležitě isi se své strany iednal.
a zasluhoval bys, abys byl zabit; ale nyní to neučiním, ale ty
ihned odeidi ze země & nepřicházei mi iiž nikdy na očil Tobě
pak, Audune, vzdávám díky, iako bys mi byl dal celého med
věda, a zůstaň zde u mne." Audun přijal to pozváni a zůstal

nělžký
krále Sveina.
dyž čas
ak u pominula
něiaká doba, pravil Audun králi: „Chce
se mi odblíti odsud, panel" Král odpověděl trochu neochotně:
„A co vlastně chceš. nechceš-li býti u mne ?" Audun řekl: „Chci

Kutovati
do Říma."
„Kdybys
dobrého
úmyslu,"
rál, ,.mrzelo
by mne,
že se neměl
ti chcetak
pryč
ode mne."
l dal řekl
mu
král veliké peníze, & ubíral se Audun na iih s římskými pout
níky. král pak učinil opatření vzhledem k ieho cestě a zval ho,
aby přišel k němu, až se navrátí. Bral se tedy Audun svou cestou
až přišel do Říma. A když tam prodlel pokud se mu líbilo, vracel
se nazpátky. Tu se těžce rozstonal a zhubl náramně. Utratil také
všecky peníze, které mu král byl dal na cestu, a ieho tovaryši
odešli od něho. Povstal konečně z nemoci & chopil se žebrácké
hole a vyžebral si živobytí. Na hlavě měl vyholenou pleš a byl
chudobuého vzezření.
Navrátil se do Dánska na velikonoce a přišel tam, kde dlel
toho času král. Audun však netroufal si ukázati se mu a byl
na Bilou sobotu v přístřešku u kostela a zamýšlel jíti ku králi,

18

REVUE ARCHA

až půjde odpoledne do kostela na hodinky. Ale když pak uzřel
krále a družinu jeho krásně oblečenou, netroufal si ukázati se.
A když král šel do své síně, aby pil, jedlAudun venku, jakjest
:vykem římských poutníků, dokud neodloží hole a mošny. Večer
pak, když šel král na nešpory, zamýšlel Audun přistoupiti k němu,
a jako mu to bylo těžko před tím, tak mnohem více nyní, když
lidé družiny královy byli napilí. I běžel od stěny síně přes cestu
schovati se. Král zahlédl, jak se mihl nějaký člověk i domníval
se, že je to někdo, kdo se neosměluje předstoupiti před krále.
A když se král vracel z kostela a všechna družina vešla do síně
& usadila se, obrátil se král a vyšel ven & promluvil nahlas:
„Nechť přistoupí, kdo chce se mnou mluviti; tuším, že jest zde
někdo takový." Tu přišel Audun a padl králi k nohám, král pak
stěží ho poznal. A když zvěděl, kdo to jest, ujal ho za ruku &
vítal ho, ..a velice jsi se změnil," pravil, ,.co jsme se neviděli."
Uvedl ho potom do síně, a když jej družina spatřila, smáli se
mu. Ale král řekl: „Není třeba, abyste se mu smáli, nebo! lépe
se staral o svou duši než vy." 1 poručil mu král připraviti lázeň
& dal mu pěkně šaty a staral se o něj co nejlépe. Audun se
brzy zotavil, nebot byl mladý člověk.
Jednou na jaře mluvil král s Audunem i řekl: „Pravda, Au
dune, dosud jsem se nezmínil, co by se ti líbilo vzíti za odměnu
za toho medvěda. Nabízím ti, abys zůstal u mne, a udělám tě
svým zbrojnošem a o atřlm ti čestné postavení." Audun řekl:
„Bůh vám, pane, odprat za všecku čest, kterou mi chcete pro
kázati, ale já zamýšlím jeli na Island." Král ravil: „To se mi
zdá býti podivné přání.“ Audun odpověděl: ., emohu, pane, na
to mysliti, že bych já zde zůstával ve cti a blahobytu. a matka
má na lslandě by měla choditi žebrotou. protože nyní jsou ztrá
veny peníze, které jsem složil na její výživu nežli jsem odjel
z lslandu." Král řekl: „Toto jest dobrá řeč a šlechetná, &myslím,
že máš při sobě štěstí. To jest jediný důvod, abys jel odsud,
který mi není proti mysli. A bud tady, dokud se lodi nepřichys
tají na cestu." Audun tak učinil.
Když míjelo jaro. šel král Svein dolů na přístavní mosty, a
byli tam lidé, kteří chystali své lodi do rozličných zemí, do vý
chodních krajů a do Německa, do védska & do Norska. ] při
šel král s Audunem k jedné lodi krásné, a byli na ní lidé a chystali
ji. Byla to lod kupecká, veliká. Tu řekl král: „Jak se ti líbí Au
dune, tato loď7" Audun odvětil: „Líbí se mi dobře, pane.“ l řekl
král: „Tuto loď ti dávám, a jest to odměna za medvěda.“ Audun
děkoval králi za tento dar jak nejlépe dovedl. A když minul ně
jaký čas a loď byla již úplně přichystána, šli zase do přístavu.
l řekl král Audunovi : „Protože chceš pryč ode mne, lslanďane,
nechci tě od toho odvraceti. Ale slyšel jsem, že ve vaší zemi jsou
špatně přístavy a břehy jsou daleko široko nepřístupné a ne
bezpečné lodím. Stane se, že se ti lod' rozbije & přijdeš 0 teď
i o zboží. Těžko se na tobě uvidí, že jsi byl u krále Sveina a
daroval mu takovou vzácnost." Potom mu král odevzdal kožený
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měšec plný stříbrných peněz a pravil: „Takto nebudeš úplně
beze všeho jmění, i kdyby se ti loď rozbila, když zachováš alespoň
toto. A může se stati." pokračoval kral, „že přijdeš i o tyto pe
níze. Co ti bude platno, že jsi byl u krále Sveína a dal mu vzácný
dat?" l stáhl si z ruky zlatý kruh a dal jej Audunovi, a byla
to drahocenná věc. Král hovořil: „Kdyby se ti zvedlo tak zle,
že by se ti rozbila loď a přišel bys o všecko zboži, nebudeš zba
ven všeho, dostaneš-li se na pevnou zemi s tímto kruhem. pro
tože často bývá zvykem lidí, že mají své zlato na sobě., když
se jim ztroskotá loď, a uvidí lidé, že jsi byl u Sveina syna Ullova,
zachovaš-li alespoň tento kruh. A tu radu ti dávám," pravil, ..aby
ses tohoto kruhu nevzdával. protože ti ho přeji, abys ho užil. leč
bys myslil, že by ses měl nějakému urozenému muži odměniti za
tak veliké dobrodiní, že bys ho pokládal za hodna, by dostal od
tebe tento kruh. Takovému muži můžeš kruh ten dáti, protože na
urozené muže sluší přijímati takové dary. A nyní jed zdrávl"
Potom vyplul Audun na moře &přijel do Norska a dal vynésti
z lodi své zboží, a bylo nyní více práce třeba než dříve, když
byl v Norsku. A když se dozvěděl. kde jest král Harald. ode
bral se k němu, aby splnil co mu slíbil, než odjel do Dánska.
Přišel tedy ke králi a pozdravil jej náležitě. Král Harald přijal
jeho pozdravení vlídně, „& sedni si," pravil „& pij s námi." Au
dun to učinil. Tu se otázal král Harald: „čím pak se ti odměnil
král Svein za medvěda ?" „'l'ím, pane." řekl Audun. „že jej ode

mne přijal."
„Tím bych
se tiAudun
byl já také
odměnil"
řekl
král; na
„a pout
od
mění
se ti nějak
le \17"
odvětil:
„l)al mi
peníze
do Říma.“ 'l'u řekl rál Harald: „Mnoha lidem dava král Svein
peníze na pout do Říma nebo na jiné potřeby. i když mu ne
přinášejí vzácných darů. Co tedy ještě (lále?" „Nabídl mi," řekl
Audun, ,.že mne udělá svým zhrojnošem a opatří mi čestně po
stavení." „To bylo dobře mluveno," řekl král, „ale byl by se ti
mohl odplatiti ještě lépe." Audun pravil: „Dal mi kupeckou loď

s nákladem, který lze zde vNorsku nejlépe zpeněžiti.“ „To byl
velkolepý dar,“ řekl král, „ale tím bych se ti byl také odplatil.
Dal ti snad Svein král ještě jinou odměnu ?" Audun odvětil: „Dal
mi ještě kožený měšec plný stříbrných peněz a pravil, že nebudu
zbaven všeho, když alespoň to zachovám, třeba by se má lod'
u lslandu rozbila" Král řekl: „To bylo výborně učiněno, a to
bych já nebyl učinil. Byl bych měl za to, že jest dosti, když bych
ti byl daroval loď s nákladem. A dal ti ještě jinou odměnu?“
„Tak jest, pane,“ řekl Audun, „dal mi ještě tento kruh, který
mám na ruce, & pravil, že by se mohlo přihoditi, že bych při
šel o všecko zboží a 0 loď. a povídal, že nebudu zbaven všeho,
budu-li míti ten kruh. Přikázal mi, abych se ho nevzdával. leč
bych měl za to, že se některému urozenému muži mám odmě
niti za takové dobrodiní, že bych mu jej chtěl dáti. A nyní jsem
našel takového muže, neboť bylo v tvé moci, pane, vzíti mi obojí.
i medvěda i život můj; ale ty jsi mne nechal odejíti v pokoji
tam, kam jiným se nepodařilo přijíti."
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Král přijal ieho dar laskavě a dal za něj Audunovi dobré dary
prve nežli se rozešli. Audun nakoupil za své peníze zboží pro
Island a vyjel na Island hned v létě a byl pokládán za člověka.
který má štěstí. Od tohoto Auduna pošel Thorstein syn Gydin.
*

VYKOUPENÍ.

NAPSAL
FRANTIŠEK
POKORNÝ

Pták Milosti zmiji byl poplašen
a odletěl : hnízda světa ..

Šeřil se den
& křídlo Asmaveta
sráželo ptáčata záhubě v plen,
až svět zahalila temnota kletá.

Avšak zas nadešel den.
kdy se Pták Milosti vrátil, láskou přinucen,
a přišel v pravou chvili.
Bylo mu ltto děti,
které slabými křídly po zemi bily:
bud jedovaté plody mlsaiice s ohnutých snětl.
buď se tlukouce pýchy po skalině,
bud' se pelešlce v bahně & špíně.

Pták Svatý počal záchranné dilo:
Nešetřil krví. tmim drán,
nedbal bolesti. iako mezi biče vrážeie do lian . ..
Vloček ieho peří nasněžilo tu bilo,
a kam láskou horký déšť krve pad.
zasyčel mroucl had. . .

Neitužšt zápas byl poslednich hodin šest:
tu supěly živly, ttžila mdloba, pálil bol,
Asmavet jako noc ulehl na vrch i na údol,
světem chvěla podzemních Kyklopů zuřivé pěst,
než Svatý Ptenec bojoval se vším. aniž by hleal,

až kuřátka v bezpečí snesl...
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If PADESÁTINÁM
SOCHARE

BILKANAPSALSIGISMUNDBOUSKA.
„Náhoda iest moderní název pro Ducha Svatého.“
on oy.

Nevěřím v osudnou Náhodu,
vševládnou paní vůle,
královnu srdcí i národů,
iíž patří dvě světa půlel
Věřím ien v tajemné řízení,
účelné určení věcí,

ve svatá boží znamení,
tvrze, iež nemožno zíéci.

Každičké vzácné setkání
vyšší ie řízeno vůlí,
taiemné je to poslání,
by světa meze se hnuly.
Všemocná ruka nezřená
vedla nás na svoje cesíy,
& přišla chvíle řízená.

prošli iame svatými městy.

Duši isme náhle potkali.
která nás čekala věky.
a né! krok byl ií omalý.
pro nás své chovu & vděky.
Ve chvíli sveho určení
dozrály pro nás plody.
na tainé Ducha znamení
přišli isme na své hody.

Za aedum vrchů v dálnou Hš
nesli jsme svoie dary,
neznámé kryla ie srdce skrýš,
neznámé cenou i tvary.

V setkání náhlém zdiveni
někomu k nohám ie kladem.
dvě duše v iednom plameni
zaplály v nadšení mladém.

Neptám se: Proč? & neptám se: Jak?
kdos určil to, Vševědoucí.
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na poušti zapěl čarovný pták,
ze skály pramen vroucí.
Ze srdce oheň vytrysknul.
naděj i láska : duše.
nehybným, mrtvým hrobem hnul
v tajemné vzkříšení tuše.
Pod okny cizími znovu si zkvet
zázračným, olitým stromem.
zazářil světlem na pohled
dubových paprsků lomem.

Pro radost někomu přišel jsi snad,
a on ti v náruči padl.

Eaprsek
s hůry
nás pad,
ůh na nás
rucenakladl.
Nejdu již sám, dva jdeme teď dál,
hle cesta! jdem ruku v ruce.
nesmírnou silou Duch v duše nám vál
& plamenem svařil nás prudce.
Duše se v duši přelévá,
zdvojena síla tvůrčí,
nová se píseň ozývá,
pramenem rajským zurčí.

Všecka důležitá setkání řízena jsou vyššíVůlí shůry. Některá
změní rázem směr vaší cesty. stávají se zjevením, rozřešením
záhad, jež vás o léta mučily, jsou kouzelným nápojem nové mla
dosti &sily, neho jsou pomocí, bez níž byste své životní dílo ne
vykonali. Jsou Milostí, jsou darem. jsou projevem lásky Boží.
A proto tolik radosti v nich. tolik pokoje a tolik požehnání, do
vedete-li si milosti té vážit acenit. A někdy takové setkání mění
celou tvářnost země a zdá se být darem Božské všemohoucnosti.
Je více mystiky v životě všedním, než se lidem zdá a jsou po
svěcení, jež rázem do vyššího řádu života pozdvihují lidi. chvíle,
předsevzetí a dílo.
Když si uvědomím toto závratné tajemství prozřetelnosti Boží.
hlava se mi zatočí & srdce přetéká vděčností...
Vzpomínám na svou zbožnou matku, na svého neobyčejného
otce . .. na svého učitele Dominika Čurdu v Příbrami, geniálního
vychovatele. který hnětl mou mladou duši jako poddajnou hlínu
& zaséval do ní vzácná semena pro budoucnost. ím jsem mu
povinen jako žáček, student, bohoslovec, knězl Právě jsou tomu
tři léta, co truchlím nad jeho smrtí . . . A mám-li zmíniti se o nej
vzácnějších setkáních svého života mužného. je to Vrchlický, Zeyer,
Mistral. Verdaguer, Lutinov, Kulda, Zděnka Braunerová. Jene
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wein, dr. Julius Kurth. . . Ale nejdražší jména. trojice přátel v mém
životě nejjasnější byla: Březina, Růžena Svobodová a Bílek. K nim
družil se Šalda.
K Březinovi jsem sám dojel a pak častěji dojížděl. R. Svobo
dová přišla chora z Chudoby ke mně do Machova, aldu jsem
těžce nemocného : vlaku donesl v náručts Hladíkem do kočáru
a dovezl do připravené vily v Chudobě. Z lázní již odcházel
sám zrovna zázračně sesilen. Co to bývalo nadšených. udýcha
ných cest přes hory nebetyč e z kaplanky machovské do Chu
doby za R. Svobodovou. za aldou—a za Sládkeml Bílek při
šel do Machova. prošel hory, skalní města na Boruana Hvězdě
a jistě jako sochař odnesl si podvědomě dojmy silné a úrodné.
Vyprávěl jsem mu horoucím slovem o Březinovi a tomuto oBtl
kovi. Bílek toužil ho poznati, ale bál se k němu. ostýchal. Bře
zina zase se bát, že mistra vyruší v práci. Odtud vyvinulo se
jejich veliké a svaté přátelství. Bílek nejmenuje Březinu jinak než
P
EL. Vždy s úctou posvátnou. Cítím. že to slovo musí se
psáti velkými písmeny. Stejně jako já jsem vždy D. urdujme
noval pouze a jedině PANE UČITELI. A tímto ,.PANEM UČI
TELEM" nebyl mi nikdo jiný na celém světě než on. Léta dlouhá
jsem o něm v noci snil a taki v noci byl pod jeho spasitelným
vlivem. A přál bych si o něm napsat krásnou knihu, otisknout
v ní jeho práce neznámé. jeho písně. jeho články pedagogické,
jeho listy
a postavit mu v Příbrami pomník ze žulyl Vděčnost
je svatá, šílená & nezná mezí.
S Bílkem mne seznámil Vaněk nadšeným dopisem. ()n první
o něm psal u nás v „Novém životě" 1896. Byl jsem návštěvou
v Ch'nově u rodičů Bílkových, viděl vyrůstati nový dům mistrův,
býva u něho na baště v Praze. Roku 1897 Bilek byl v Machově
u laráře P. Metoda Laudina. (Zase jeden hlavních mužů, kteří
určovali směr mého života a jeho práce. Štastný kněz, který po
vysvěcení dostane se k takovému otcovskému knězil) Zůstal ně
kolik dnů & chtěje udělati P. Metodovi radost, přál si ho portre
tovati. Ale P. Metod, skromný & tichý, nedovolil. Proč jeho?
K čemu to? není toho hodenl on nic není. nic neznamená! tak
soudil ve své pokoře. V klášteře broumovskěm skutečně tak sou
dili & opat nevěděl co v tomto knězi-světci má. A tak kreslil
Bílek aspoň mne a dvě neti tarářovy. (Tyto dvě kresby se ho

hužel ztratily, založeny byvše do Světozorualidi—čtenáři

ma

chovšti -——
je nevrátili.) Můj portret je zachován, kresba vzácné

životnosti, jet Bílek portretista dokonalý, ač umění to nijak ne
ceni. koda, přeškoda. že Bílek nevytvořil portret P. Laudínal
Byl krasavec, snědý, černé. rozcuchané vlasy slušely mu krásně.
Dvě pronikavě černé oči usmívaly se za skly. Byl to jemný duch,
šlechtic duchem rázu Zeyerova, muž neobyčejné inteligence. Cit
livý jako dívka a pozorný, zvláště k hostům, v míře nejvyšší.
Vrchlický, který přijel za mnou do Machova. hned si ho zamilo

valaposlal mu svou knihu „É morta"

s lichotivou dedikací.. .

Kde jsou ty dobyl Z tichého. idylického Machova stala se re
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publika v republice. Neplatí tam žádné zákony vůbec, přestupují
se denně beztrestně. Všecky úřady mlčí & vědomě a zůmyslně
mlčí. ivot stal se tam peklem, otec nenávidí syna, bratr bratra,
rodíilila
čechoslovák
mně
' . . rodinu,
.

„římana“. Na P. Metoda už zapo
Byl jsem nedávno na Boru. Vše se změnilo. V hospodě Du
cháčově zemřel dávno děd, stříbrovlasý písmák, potom syn stejné
odoby, ak i vnuk. Byli to vůdcové do skal na „Machovské
Floře“ ja říkával W. W. Tomek. Chodíval jsem tam s ním a
s Rezkem. Vzpomněli si vždy na sochaře Bílka. Měl se podepsat
do knihy cizinců a péro nebylo po ruce. Bílek vzal sirku za
všeobecného úžasu obou dědů (děd a syn). přiřízlji lopatkovitě,
namočil do kalamáře a podepsal se svým nádherným hieratickým
písmem: František Bílek. Každému hostu pak s pýchou tento podpis
ukazovali. Tenkrát Bílek nakreslil starého vůdce Ducháče dva
krát. Jednou jeho vrásčitou tvář starého písmáka, lemovanou
dlouhým bílým vlasem a pak v celé postavě sedícího ve skalách
Boru. W. W. Tomek přál si míti tu kresbu atak jsem ji dal íoto
graíovati v Polici. Dostala se do jakéhosi alba, jež mu město
darovalo. Když starý Ducháč zemřel, přišel ke mně syn jeho,
který vypadal tak, jako by mu z oka vypadl, s pláčem: „Tata
nám zemřell" A prosil 0 foto raíii Bílkova obrazu. Dosud ji mají
na Bukovině za rámem ve ve 'ké úctě.
Bílek je jednou z nejdražších osob mého života. Tajemné se
tkáníl Chodíte v zástupech lidí sa motni, nevidíte, neslyšíte, tlačí
se na vás, necílíte, jako když Kristus šel vzkřísit dceru Jairovu.
A náhle řekl Mistr: Někdo se mne dotekll Apoštolé žasnou. vždyt
davy se na Mistra tlačily a on toho necítil, ale řekl pojednou:
Cítil jsem, že ze mne vyšla sílal Tak je i vám v životě. Lho
steině jdete davem, cítíte svou samotu, a pojednou někdo se
vás dotekl: Vyšla z vás síla. Ba, vešla do vasl Potkali jste
Přítele. Cítíte rázem, že je to jeden z vaší říše, z vašeho krá
lovství, že má v duši to, co dav nevidí a necení, že je to král
nového bohatství, že by rozdával, ale nikdo o jeho dary nestojí,
nikdo by si jich necenil, nechtěl, ha odmítl je prudce. A vy ote
víráte náruč a oči se vám plní světlem a slzami vděčnosti.
Březina, Bílek, Růžena Svobodová, alda . ..
Růžena Svobodová již odešla. Chodívala také před léty, chu
rava a hledajíc ztracené zdraví v Chudobě, po nádherné silnici

Eruské
z ermy
na Bukovinu,
vroubené
ručinkami,
jež jako
veliké plameny
žlutéhvozdy
hořely a pokvetoucími
stráních.
Chodila s malým zápisníčkem, do něhož po chvílích psávala
letmé dojmy své a vyptávala se na každou květinu horskou, kterou
ne oznala, Šalda na její památku vydal dvě drahocenné knížky.
Jako kdysi psal Vrchlický svou bolestnou knihu
morta, jako
Dante zvěčnil svou Beatrici. Napsal o ní slova, jaká o žádné
české ženě nebyla vyslovena: „Žila plným a celým životem du
chovým. Myslila, pracovala, tvořila, toužila tam, kde jiní již dří
mou. Může takové touze býti hranicí hrob? Věřím, že ne: Ve
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smír sám ochudil by se o sílu nejvzácnější. Smrt její dovedu po

chopiti pouze takto: Vyčerpala všecky zemské zdrojeaprameny
poznání, všecko. co mohl její bytosti dáti náš mravní a intelek
tuální svět. Užila všeho. vytěžila všeho pro svůj růst; a tak u
zrála & jako zralý sladký plod přetížila rodnou ratolest & od
dělila se od ní. Ustředila se na sebe a převážila nás; dnes je
svět pro sebe & podléhá jiným zákonům. jiné duchové perspek
tivě, jiným formám nazírání &sebeuvědomování. Jest poučována
bytostmi & ději, které převyšují naši představu.
ije & působí
jinde zmocněnějšími silami v širších kruzích, ve vyšších oblas
tech . . ."

Čtvrt století trvalo naše přátelství. Byla zbožná. Psala mi jed
nou & prosila, že mnoho trpí a potřebuje modlitby a přímluvy.
abych se za ni modlil při mši svaté. Hned jsem si vepsal jmeno
její do misálu na lístek k mementu za živé. A jak uměla děko
vatl ——Když umřela, vepsal jsem ji k mementu za mrtvé. A tak
denně opakuji její jméno ve chvíli nejvroucnější, vzpomenu na ni.
na geniální Annu Kalmanovu (překladatelku Fiorettů), Mistrala.
Verdaguera, Čecha. Vrchlického. Zeyera atd. Vím, že málokterý
kněz vzpomíná ři mementu na své přátele umělce. své duševní

dobrodince...

éž by tato vzpomínka našla následovníkůl

V TĚŽKĚ

CHVÍLI. RÁSEN.
NAPSAI.
JANKARNÍK.

*

K nám přišla bolest, tichá paní.
halíc se v černé šlojíře,

usedla za stůl bez pozvání
& ujídá nám z talíře.

S mou ženou chodí v denním znoji
a ze srdce jí ssaje krev,
a mně, když znaven klesám v boji,
vyráží z rukou korouhev.
Smích do dveří se bojí vstoupit
s rozmar v síni přimrazen,
chut dávnou k dílu nelze koupit.
skřet zdaru prchá uražen.

Tak smutně nám den za dnem plyne,
z všech koutů číhá bezradnost.
A jak by neznal cesty jiné,
domácní u nás hořký host . . .
15. XII. 1922.

*
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„WL JAROSLAV
DURYCH.

Tmou večera slét'
iiž v tesknoty květ
vzdech varhan, touhy pláč.
snů ias i žeh
spí v křištálecb,
nač myslíš. duše, nač?
Proč samot žal
se vzpom ou vzňal
v dešt duhy, iislrer prach?
Tak září svou
cti přečistou
stud kvttl na horách!
Mái Boží chce snad
v mém vězení spát.
že zdvihá duši mou,
až : mrakot zH
hor království
plát iitřnl nádherou?

Ach, naposled již
chval pozdravem kříž,
stesk písně v chrámu ztich'.
ink poslední
vzdech varhan zní
v pláč růží vadnoucích

Kam půidu zas. kam?
Kde zahynout mám
iak dttč u dveří.
až zhořkne chléb

a hanby škleb
stud víry udeří?
Ach, ještě než idu.
se poohlédnu,
iest těžké loučení.
snad naposled
se zvadlý květ
v slib ráje promění. -—

Kdo ještě tu bdí.
že soumrak se rdí.
jak touhou by se třás',

iak : úkrytu
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v mtr blankytu
stud plál by sedmikrás?
Což modlitby vzdech
tam na výsostec
pláč : růží vyprosti?
Mám ohlédnout
se v tmavý kout.
co štká tam sladkostí?

O blažený květ!
Jak bázlivě vzhlěd'.
iak s tváři odkryl stín!
Stud dívčích krás
plá : očí řas.
snem růží tesknl klín.
Ach. lásko. kde spíš?
Snad odchází iii.
rál vyprovází it
a na prsou
v zář bělostnou
cti květ se rozvtil.

Pán v ráli dal tkát
tvůi panenský šat.
stud vlil ti krví Svou
& Jeho žal
ti v oči dal

Svou lásku tlznivou,

Teď vroucně se ptáš,
co ty Jemu dáš,
než domů odejdeš,
iest těžko žít
& necítil

že stýská se Mu těžl
Vždyť anděl iiž zná.
o přellbezná.
tvůi dětský obličej,
chceš almužnou
dát lásku svou.
ach, též své dětství deil

Svůi panenský vděk,
pár holubiček,
své ruce sepiaté,
čest údů svých

28

REVUE ARCHA

jak o svátcích
dvě svíce rozžaté.

0 kde jsem už byl,
kde obraz tvůj skryl
& bázní rděl se v snách,

když pod hlavou
byl útěchou
jen schod & cizí práh?

Jak zrosený květ
jest krása tvých let,
máj líbá prsy tvé
& s ramen tvých
žhne horský smích
& s bázní k lásce zve.

Až po kolena
jest zahalena
tvá nahost v bílý šat,
bez na prsech
svůj tají dech,
o kráso. Zůstaň stát!
l žebráku jest
tak líto všech cest,
když sen ho opouští,

ač na sta mil
mu lůžkem byl
jen kámen na poušti.

Hle, bije se v hruď:
Pochválena bud'
květ ráje šelestí,
vzdech

zasténá

——

pozdravena

Oltářní svátostí!

Můj Bože. já vím,
jen trnem jsem Tvým,

jenž Tobě spánky rve:
O nech ji kvést
jak ratolest
pro jasné příští Svél
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VŠEMOHOUCÍMETAFORA. mamma).
ETICEOTAKARABREZINYNAPSAL VOJTĚCH ZELINKA.

Dva pozorní a nadšení hodnotitelě básnického díla Otakara Bře
ziny, již po tolik let budícího zdání úplného dovršení, Marten
a Š ald &, vytýkají a důkazy opatřují jako podstatný znak básní

kova názoru a výrazu metaforu. Mluví-liMarten o šílenství

metafory — kdož by tu nevzpomněl Tainova výkladu Shakes
pearova genia — a alda o tom, že Březinovo umění je zbudováno

cele na metafoře,

lze z toho usuzovati, že rozborem jejím

a stanovením postupu jejího vznikání osvětlí se způsob básnického
nazírání, vnímání a reprodukování velikého synthetika. Pojímejme
při tom metaloru šířeji, rozumějme jí všechny stupně toho slu
čování, sdružování, ztotožňování, zrovnoběžnění představ a jevů,
objevování podobností a shod postupem rozborným i synthetic
kým a zkratkovým, to jest rozhojněme její rozsah i všelikými druhy
při r o v n á n í. Smyslem všech těchto duševních činností jest ob

jeviti nově, hlubší, k jednotě rychleji spějící vztahy

mezi jevy, ději &bytostmi a tím podati nové pohledy
v jemnější, barvitější, bratrštější scenerii světa. Činnosti ty mají
probíhaíi v nitrech vnímajících tak, že místo jedné skupiny před
stav, místo jednoho tónu vchází v subjekt, vnímající metaloru zatím

trpně, příbuzná

& souroda

lovšem podle postřehu a vůle

bésníkovy) sku ina; chvění jiného tónu ještě, čímž už samovolně
ostupem psyc ickým se rozehrají představy čtenářovy v jakesi "

armonie. jejichž vrchní

tóny, tvořící melodii,

jsou v našem

případě ty prvutní bud vjemy nebo představy básníkovy. A právě

na bohatosti

takovýchsouznějlcích

skupin,na hojnosti

takových vlnících se vrstev zkušenosti čtenářovy spočívá n á r a zná
síla a šířka metafory a příměru. Čím hojnější jsou oblasti básni
kova vědění lv nejširším slova smyslu), tím hojnější může býti
a bývá imlex metalorických projevů & tím důkladněji se provádí

proměna

světa

pomocí básníkova umění, všemi silami orga

nismu pracujícího.
Březinovy metafory a příměry vynikají a jsou hodny pozoru
právě tím, kterak v nich jsou súčastněny nejen postřehy, jevy,
děje z nejbližšího okolí a denní, bezprostředně i čtením, nabý
vané zkušenosti jako jsou rolnictví. vinařství, včelařství, úkazy
téměřvýhradně v enk o v sk é přírody, lidská zaměstnání, jako tkal
covství, hornictví, rýžování, lámání kamene, válečnictví, námoř
nictví, práce tovární, umění kromě herectví všechnu s hudbou &
malířstvím v čele, katolický ritus, nýbrž i poznatky z chemie. optiky,
akustiky, mechaniky plynů, astronomie, přírodopisu, geologie, geo
metrie, fysiologie, biologie, psychologie, metapsychiky, telepathie,
somnambulismus, bypnosa, extase mystiky středověké, antické
a indické.
Metaforickému umění těchto vě d e ckých podkladů hrozí dvojí
nebezpečenství. Může se — zvláště při příměrecb — zdáti, že
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vztah věci přirovnávané & té, k níž se přirovnává, provedený
v zkratce p ře no 8e m vlastností, nevytanul, nevyhoupl se na obzor
vědomí samovolně, že je dílem rozumové úvahy. úpravy a do
lůování; pak také se namítne, že při takovém slučování inte

ektuálních

poznatků intuicí

nutně trpí vědecká,věcná jich

správnost. Této výtce uniká Březinovoumění zjištěním ohrom

ného poznatkovéhověděníbásníkovastudiemnabytého.
Vědecké poznání cestou intuice. což bývá výsadou geniálních du
chů a které v oblasti psychopathologie udivuje odborníky v díle
Dostojevského,tu nemá místa. Toto zvěde čtění básníkova in
genia nutí k závěru. že postižení metaforických shod a podob

ností,je samovolné, bezprostřední

a ne čiře rozu

mově (jako bylo snem Poeho). Zjevy, které Březinovi vytanou
jako shodné nebo podobné, zná on ne naivně, povrchově. zběžně,
nýbrž vědecky, analyticky. Mluví se u něho na př. 0 kosmu jako

o p alimps estech;

poněvadž básník zná cestu, jak palimpsest

vzniká, okračuje: kde vesmírem dneška prosvítá vesmír prvního
slunce. áž jádra poznatků vědeckých jsou zjevny v těchto rčeních:
íravá myšlenka tvá rozpouští světy —
Stava se rozpustí vítr—ajv'ě'm_dešti tvé vláhy a krystalovati
budou v sršení jis er a v pršiíótu neznámé síly —
Vítr zahoustne výkřiky smíchů & vůní —

Obrazy odWídala jsem bolesti světla —
al spoután hypnosou
Prach

ostrý chudoby

ř zal do očí ——

íravý žeh práce le tof—ňěžest nervů —
OTřa'v'na dechnutí

p'F-yíů stlačených

v jiskřící sníh —

Bolest srážela řeřavé vydychování barev v bělavé kotouče

chmur 7-7
"
Hořké soli smutku v mé studni se rozpustily —
Jed ve štávách shoří za uzdravujících vůní ——

Duše pohlcovaly narážení neviditelných barev prodlouženého
vidma

. . . '

Takové rozborné vědění způsobuje hojné metonymie a synek
dochy u věcí, které jinak u jiných básníků vystupují jako celek.
což je nový důkaz, že vědecké poznatky přešly ——
za běžné slovo
krev čte se u Březiny ..v řasy jemných cév, v uzly žil". Z po
drobné znalosti jevů vzniká i zvláštnost Březinových příměrů
(patrná již u Homerových). Tertium comparationis dvou zjevů
je vyčerpáno jediným styčným bodem, ale básník, nadaný mocnou
silou scenotvornou, postoji, gesty &celými ději rozvádí svůj obraz
už zcela nezávisle k oběma přímkám tvořícím příměr. Za doklad
lze čísti první strotu „Lííosti" z „Tajemných dálek“. Mocně v to
působí ohnivá (sotva lze jinde shledati více postřehů „života

ohně"nežu Březiny)intensita

básníkova vnímání zjevná

z nadbytku substantiv o podstatná jména slovesná rozhojněného,
z plurálů pojmů obyčejně singulárních jako krev, modř, smích.
hudba. ticho a i., : nahražování přídavných jmen — jinak velmi
hojných & barvitých — vazbou hendiadys, genitivy dějových pod
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mětů a předmětů (echo Máchov07). Je přirozená usamotáře mys
tické zkušenosti, v tvůrčích křečích &v extasi hy noticky zahle
děněho, ponořeného a vstouplého, především zra em, sluchem a
chutí, v jevy světa, pokládaněho za závoj druhého tak hluboko,
že v četných jeho oxymorech a paradoxech takřka fysicky se cítí
křečovité zmítání se na pomezí dvou světů (údery ticha, bolestně.
rozkoš, černý sníh, orchester tajemného mlčení. den září zatmívá
dálky, mé mrazení slávou ti hoří &j.) Vrcholem těchto paroxysmů
slov, citů, chtění, mdlob a sebeničení jsou jeho kombinace
&

shluky

metaforické

umocněnénad to ještěčetnýmizvuko

vými & ornamentálními figurami ve skladbě větné větším dílem

parataktické pomocí participiálnich zkratek. Je to jedinečná me

tafora

metafor

a příměr příměrů,růst obrazů z obrazů,

stojících v antithesách, svou ohromností překonávajících Hugovy
a Vrchlického. A tu je zajímavo, jak architektonika vyšších me
taforických celků, zhusta smělými personifikacemi scenovaných
v akce vysokého napětí, si vynucuje stilisaci, obměnu metafo
rických prvků příkazem důsledné logiky rámce bez ohledu na to,

že tím z architektonickýchprvků se ztrácí bezprostřednost.
Tato subordinace
metafor jest vyššímútvarem než souřa

dě ní metaforických obrazů od dob Lurnírovců v české poesii zdo
mácnělé & velmi často formou apostroiy vysloveně, ale jen za
cenu ztráty bez rostřední svěžesti lyrického zážitku. Jsou takové
řetězce v díle Březinové: Vteřiny jeho života jsou básnikovikrů

pěje
mžení, listů
z druhého
řehu,teskněho
sesutí budoucích
cest,krvavé
údery chvění,
tichem, pozdravy
škytnutí nárazu,
šu
mění dávného smíchu, touha, kapky těkavých, otravná (lechnutí
plynů atd., ale současně tyto metafory, rámcově, mají podřaděny
jiné, tak na příklad:
údery tichem, jak znamení v noci, když přítel umírá v dáli a
jeho přízrak se plíží v sírově ozářených dnechl, nebo:
jako krůpěje teskného mžení dnem mým do zahrad mé smrti,
kde zraje soumraků mystický plod. *
Strukturu takových kombinovaných metafor by ukázal rozbor
i těchto celků: tajemství smrti, dýchající ve výších jak spící ne
topýři zavěšení na zářivých skobách hvězd; nad výhníjlgěg své
do skelné hmoty vroucí jsem síriH'el píšťalu &vydecmě tvarem;
krůpěje z naříznutých větví rozkoše v snění na rtech roztály jak
sestydlé
v_k—r'gašly'iólí;
'vůně jarhraje
slitá anam růpěj
vteřin; sen o
pilý
krvíFuůÍňe
a čistšlmi'lčny
o jiných.

Takové složité tavení

daného světa kombinacemijednot

livých druhů smyslového vnímání, zhmotňováním a scenováním
jevů abstraktních a stanovením ideových kvalit těles hmotných.
stálým rozkladem a novým slučováním a přemísťováním, to jest

všemocným plamenem metafor a příměrů, tvoříbásní
kovu novou vidinu světa zalidněnéhone jedinci nýbrž
davy knížat, uchvatitelů, vítězů, světců, vojsk, otroků, proroků,
básníků, stavitelů, slepců, lovců, šílenců, zajatých a zavržených,
tvořících s tvorstvem. hvězdami a kosmy souladné řetězce ruk a

„— „d
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kolozpěvů před očima Věčného &třikrát svatého podle svaté Vůle
jeho v monumentálních sceneriích kosmických. Básník pak svým
uměním metalorickým se řadí v české literatuře k umělcům slova
mocně zatíženého kulturou knižní &bohatou znalostí životní jako
jsou Vrchlický. Šalda. apek-Chod, usilující co nejúplněji prudkou
dynamiku života sevřít v ostrohraně a stabilní kadluby slovesného

výrazu.
*

PŘECHOD.

NAPSAL
FRANTIŠEK
KAŠPAR.

Je žhavý letní den, zázračné průhledno.
Na okně modrý květ jak ve snu hoří.
Je plný život můj až po okraj,
a novou nádobu si nyní tvoří.
Vzpomínám duše, která pila naposled.
Přesladký obraz mi zas v nitru zlátne.
Uniklá tělesnosti tužba má
se rozšílila po ní. nenávratně.

Pod stiskem zralé vůle touha umírá.
Smrtelná vážnost sedí naproti mně;
jí z jasných očí novou víru čtu.
naděje nové vyrazilo símě.
Všeho se odřekni, co drahé bylo ti,
Minulost zalévá proud strasti nové,
jak láva. K stavbě města skvoucího
neviditelní spějí zástupové.
Žel, hlasy jejich zní mi jako smutný zpěv
hrobníka, když ven vyhazuje hlínu.
Strom nový vzroste z jámy; raduj se
: budoucích plodů, z budoucího stínu.

*

KULTURNÍOVZDUŠÍ
FEUILLETON
Kterákoliv
mocsebesvrchovanějšího
významu
žije
ze dvou energií:
ze sebe samé. ze svého
založení.
určení a pak z práce a síly svých členů. čili z energie kinetické. Setrvačná síla
stačí dle moci té které instituce, aby ji vedla přes mrtvé body a období mnohdy
velmi dlouhou dobu. Hybná síla, je--li dobře soustřeďována, umí mnohdy nej o
thbnější
rvky spojiti v ohromnou a vítěznou moc. V katolictví tou první si ou
jest katoficita;

druhou pak jako v kterékoliv jiné zájmovéskupině,aktivita.

Spoléhati se na katolicitu, t. i. na vnitřní hodnotu moci, která atří všem. ale
která nemá dosti hybně a exekutivní moci —to by vedlo k rozbití lodi v plně
záři majáku. Katolicita, jako tisícileté národní. rasové a kulturní privilegium.
jest jenom ukazatelem cesty, září, ale nikoliv přístavem V jejím světle se určuje
směr plavby, ale v plavbě se ustati nesmi.
Nic není pohodlnější a svudnější pro lenivý lidský rozum. než omezovali se
na udržování statu quo. A nic není zhoubněišiho. V té chvíli. kdy si strážci
nějakého ideálu řeknou, že už mají dosti, jest rozvrat zajištěn. Obzory se začnou
úžit, oči vidí jen na několik kroků, už se nezdá nutno státi na stráži před domem.
už snad stačí, jen občas vyhlédnouti oknem do ulice. a snad ne ani do ulice.
jen na dvorek, či na práh. Nastává stagnace všech bojovnických ctností i vlast

ností, z knížat se stávají domácí páni. pak doinovníci a naposledy jen podomci.
inteligence tuční, a lampa sebeskvělejší záře se pokrývá mastnými skvrnami s
prachem. Tak se připravují rozvraty, schismala a —-což jest nejhoršího
od
pady, jichž z opatrnosti jcju h strůjci uikd olicielně neoznámí.
Aktivxtu jest cinnost, sepjalá s celým lixlským životem a spojená s věčností.
Katolicita je spíše privilegovaná vlastnost, aktivita jest však činnost Katolicita
jest skvélcjáí, ale bez.:ás|užná, aktivita jest méně skvělá, ale jest to vlastní služba.
Není ovšem aktivitou váe, co má známky čilosti nebo dýchavičnosti; vždy byla
nejlepší aktivitou ta, které bylo nejméně vidět a nejméně slyšet, která byla
ukryta a jen její vítězství bylo zřejmo.
Vyznačuje se tím. že její nlwnry Snllitllco nejdále jak prostmově, tak časově.
Nestará se jen o dnešek. ale i 0 generace budoucí :: mnohdy ro tyto odhodí
různé výhody duelku. Sbírá zkušenosti i v dobách velice od ehlých & zcela
jlnak než konjunkturní spekulanti. Jest zdánlivě hazardní.
Aktivita není věcí, vyhrazenou vladařum světským ani duchovním. ač by to
byl nejideálnějál stav. Iniciativa jest volná Ale tím bylo by málo řečeno. Aktivita
jest i povinností a saniozřejmým rozkazem, trebas není psán, jako není nikde
psán zákon, že člověk jest povinen dýchat nebo chodit.
Ve smyslu nejkonkretnějáím jest cílem aktivity rozmnožení duchovní říáe. úplné
její osvobození ode všech zbytků světských pout a posléze závod 0 lidského
ducha vůbec. Těmto teoreticky na první nebo povrchní pohled nevinným či
neutrálním snahám jsou v cestě překážky velmi pochmurné. Jest úkol zdolali je.
Bude-li v Praze dosti světlu, uvěří se, že těžisko dějin církve katolické jest
v nynější době v českém státě. Doufejme, že to není volání na poušti. - lu

roslav Durych

FILOSOFIE

Tři dobré lilosolické studie vydalrychleposobě

.lasnýma očima
1920.Srdce),
Akord motivů nábož Reudolí.
kýclb,N. aal.ý
sociálních
(Praha (Praha
1921. Melantrich)a
Svět v Bohu leha 1922, si\áeluntrich).Všechny svědčí o vážné snaze autorově
nalézti pravdu at objeví se kdekoliv. Nerozpakuje se proto ani přiklonili se
směle k Malebrsnchovi. uznávati osobního Boha & Krista. Pochopujc správně.
že cílem všeho sociálního vření soudobého může býti jenom osvobození
ži
vého člověka v jedince. nikoliv jeho zotročenía poroba společností. S podivem
je však, že Malý nechápe pravý význam katolicity. totiž velkého pojetí všech
věcí a náboženských zásad nejen v životě soukromém. nýbrž i veřejném, tedy
pojetí obecného. nikoliv soukromého. jak hlásá protestantism. V tomto neu
iasněném pojetí katolicity, vidim zdroj jeho leckde velmi vážných omylů ve všech
třech zmíněných spisec.
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Spis „Svět v Bohu" končí se slovy: „Malebranche spojoval středověkou víru
: renaissančním rozumem a jeho synthesa vyniká nad obojí. Nicméně rozum tu
přece jen ještě zůstal trochu příliš matematisujícím a víra tu přece jen zůstala
ještě hodně katolickou. dogmatickou. Je třeba jíti dál — k větší síle, svobodě.

jasu ducha. le směrem Malebranchovýml“

Jistě slova pro dnešní dobu

hodně smělá. ale upřimná. My k nim můžeme říci, že i návrat k Malebranchovi
je pro dnešní sterilní positivism dobrým lékem, ale lepší lék je ještě dále -—
v ramenech. : nichž čerpal Malebranche.
elebranche, zkoumaje činnost smyslovou, dochází k závěru, že smysly jsou
stálým pramenem omylů a že nutno spoléhati jedině na rozum. Ovšem je pravdou,
že rozum posuzuje smysly a jejich předměty. ale je-li látka jeho soudů a úsudků
Ivou přirozeností klamná, co může z ní rozum vysouditi? Malebranche vychází
tu z klamněho předpokladu: zkoumá důkladně rozdíly jevů smyslových, časté
změny předmětu a jeho identitu. na př. prý slunce podle dojmů smyslových
v zenitu a při západě různě se jeví velikým, ale slunce je stále totéž. tedy
smysly klamou. uzavírá Malebranche. Závěr však takový je rávě klam. Správný
závěr zní. že věci nevnímáme smysly. jak jsou o sobě. nýbrž, jak se nám jeví
a mění-li se náš vztah k nim, měni se i jejich zjev. Měna je znakem souladu
věcí s námi. logika tedy musí učiti správným soudům podle těchto zákonů a
netvrditi. že když je něco správné v tomto určitém případě a zjistých důvodů,
že je to správné vždy a za jiných okolností. Malebranche, popřev vzájemný
vztah duše k tělu, musil ovšem popříti i jevy smyslové.
Jedinou pravou příčinou dění, jediným vysvětlením všech záhad a vší vnitřní
souvislosti skutečna. jediný základ a východisko všeho vědomí i života a zá
konitosti ve světě je pro Malebranche Bůh. V Něm právě všechno zřl. v Něm
jsou vzory všech věcí. Ale kdo nám dává pocity smyslově? Tělo to není. praví
Malebranche, neboť tělo je pouhá rozlehlost bez jakékoliv činnosti, je to však
Bůh sám, který, spojen s námi, způsobuje. že vnlmáme ideu a tak i pocit. U přl
ležitosti pocitu prý poznáváme, že idei odpovídá skutečnost. ale když pocit
vycházi z téhož pramene. jak máme chápati věci dvě a tak různé? A je-li Bůh
přímou příčinou pocitů, jak nás mohou smysly klamatl? Že v ideách božských
nemohou býti naše ideje věcí je samozřejmo. Božské ideje jsou ovšem vzory.
podle nichž byly věci stvořeny, ale nejsou přímým předmětem našeho poznávání,
jež vztahuje se přece k bytnosti v ěc í. Každá pak věc směřuje k činnosti bytnostl
své přiměřené. kterou činností se její bytí zdokonaluje a proto se nedá ani
mysliti naprostá trpnost vší činnosti zbavená. Kdyby neměl člověk vlastni čin
nosti, nýbrž vše v něm Bůh působil. byl by i příčinou činů zlých, což přece
odporuje. A kdyby Bůh vše, v člověku i ostatní přírodě. působil. splynuly by
všecky bytosti stvořené Bohem v jednu bytost, která by se jen ve všehomlru
různě jevila . . . Půjdeme-li tedy směrem Malehranchovým dále, dojdeme k abso
lutnímu idealismu a skepticismu. Nemá zníti heslo raději: Směrem Malebran
chovým ke Sv. Tomáši? ——Dr.
osel Kratochvi .

O současné české Hlosoltí vydáno lisuiící pověry rozmohou se u nás ještě

více. ovládnou-li naši lilosolii lidé ná
božensky jaloví a zvítězí-li v očích nepro
hlédající inteligence jednostranný a často
jen lingovaný scientismus, který žíznivé
chce napájeti vodou desetkrát převaře
práce
v konané
v jednotlivých
oborech
ilosolických
a ukazuje.
ze dosti
málo nou z níž poslední zbytky citu a inspi
ylo u nás vykonáno v logice, psycho race dávno vyprchly," --—jk.
logii a zvláště v estetice. Usudek o auto
Dějinn vývo české lilosolle. Joseí
rech je leckde přiléhavý, jinde dosti li
bovolný. Za'lmavé je konstatování fakta, Kratochvi shrn pod tímto názvem ob
že v posle ních letech rozlila se u nás sáhlou látku v stručný článek, v němž
celá záplava rozmanitých spisů theoso podává přehled vývoje celé české liloso—
fických, spiritistických a okultistických, lie od nejstarších dob až po dnelek.
což je podle dr. Vorovky závažným dů (Vychovatelské Listy 22. 1922) Práci
kazem děsu : náboženské prázdnoty, do rozvrhl do čtyř kapitol; v první poučuje
níž českou mysl uvedl agnostický posi o „České íilosoíii v době starši“, v druhé
tivismijiné druhy atheismu. „Demora o „Počátcích novověké české lilosoíie"

bylo 'iž několik kratšíc studií. Dr. Ka
rel
orovka (Nové echy č. Z.) roz
děluje ji na positivistickou, intuitivistic
kou n proletíckou. Při tom probírá těž
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a vítaným. ježto vliv jeho v životě so
ciálním a politickém bude jistě neoby
čejně blahodárný. Etické a politické
názory společnosti řídí se zajisté vždy
a všude podle vládnoucí iilosofie. Pře—
vládající ideje filosofické pronikají vše
Novoideausm a moderní iilosofie. chen život. jsou nejdůležitější složkou
V těchto dnech objevila se v italských lidské vzdělanosti. — jk.
časopisech živá polemika mezi zástupci
Uvod do iilosoiíe. Josef Kratochvil
křesťanského novoidealismu (novotho
mismu) a zástupci idealismu profesora vydal třetí zcela přepracované arozií
Gentiliho o životní schopnosti křesťan řenévydánísvéhoÚvodudofilosofie
ského novoidealismu a úpadku moderní (Olomouc 1922, Promberger). knihu váž
filosofie. Kdežto rektor katolické uni nou. v níž stopuje krok za krokem vývoj
versity v Miláně
emelli ukázal filosofické myálenky. rozvíjí obratně nit
na novou sílu scholastické filosofie, tvrdil filosofického myšlení, zamotané Ariad
prof. G. 8 aitta. že scholastika již jednou nino klubko filosofických roblémů od
řekonáns nemůže se státi filosofií živou. kolěuky filosofie na Výcho ě, v bludišti
velmi vážné a dnes palčivé této otázce filosofických soustav starověkých. v do
uveřejnil filosofický spisovatel profesor bě církevních Otců a středního věku'
Chiocchetti spis, kde rozebral na zákla v novém věku až do doby nejnovější.
dě principů novoscholastických filosofii
Dějinyúvo
filosofie
nejsou filosofie.
histoo
do filosofie
není úvodd
Gentiliho jako hlavní představitelkufilo rický
sofie moderníadokázal jasně životnost soustavy subjektivně konstruované, u
křesťanského novoidealismu. Ke knize měle sroubené a vypracované, je však
conditio sine qua non. nezbytným před—
vrátíme se oblírněji v pozdějším čísle.
Tatáž otázka v skytls se i ve Francii. pokladem, nezbytnou průpravou. má-li
kde v revui,.Jouvelles Reliqieu se najíti společná. jednotná. nekolíssvá
ses" : 15. června oukázáno na fakt. základna, má-li se vybřednouti z usta
že filosofie thomisticťáápřednáůi se nejen vičného tápáni suhjektivistických je i
na ústavech katolických. seminářlch a cích soustav, má-li samostatné filosolb
fakultách katolických. nýbrži na jiných vání být opravdu lodné. Kratochvil je
lkolách. .,Nouvel. Reliq." citují na př nejen fílosoiickýocffmrník uznávaný i od
Maurice Denise, který ve svých umě púrci. ale zároveň aedalog. dobrý u
leckých teoriích se přidržuje estetiky čitel iilosofie. "Úvod:“ 'e věcně zhultěný
na základech íhomistickych. C | a u d e Ia, & jasný. Téměř desííietou svédomiíou
který horlivěstudovalthomism,(illéona. prací třetí vydání je úplně přepracováno,
který ve svých kritikách vychází ze zdokonaleno, do lněno, opraveno. Pae
základů thomistických. --—„Velká jedna dagogickým účerům. a to nejen počá
revue" pokračuje referát. „jež je : nejroz tečnímu studiu. ale také dallímu studiu
lířenějáích v zemích románských. zvolila iilosofie. v hovuje zvlááté hojnými lite
si za svého filosofického referenta stou rárními ú aji. zsznamenávajícími hed
pence filosofie thomické . . . Gonzaga livě nejnovéilí domácí i cizí tvorbu fi
Truc sám agnostik hlásá nutný návrat losofickou. l k tomu úkolu je Kratochvil
k thomismu má-li se vybřednout z ne již svým ovoláním jako univ. knihov
jistot. ba i Sorbona otevírá svoje brány nik s zna ec mnoha řečí nad jiné způ
proudům novoscholastickým.“
Také sobilý. - Adolf Vašek.
v Německu množí se spis lsických filo
sofů. již se hlásí otevřeně ke křestanské
Katolický lllosolícký ústav podle
mu novoidealismu. H. Anddré vydal ne vzoru lovailského zřízen b lzačátkem
olíně nad
dávno v Mnichově spis „Die Seele in letoěího lkolního roku \
der modernen Lebenswissenschaft u. die Rýnem. aby se stal zárodkem budoucí
katolické university v Německu. Kdy
Wiedergeburt
der scholastisch-sristote u nás konečně se pochopí důležitost
lischen
iologie".kdepřicházíkekonste
lacím novothomismem dávno hlásaným. svobodné katolické university? Máme
Není pochyby, že rozmach křestanskě býti posledními v řadě katolických států.
jež zřídily své svobodné vysoké lkoly
ho novLoidealismu na všech lstranách
11 1 a
v třetí líčí obsah „Novověké české fi
losofie" . ve ě vrt
„Současnou čes
kou filosofii“. Bohatá informační studie
Kratochvilova zaslouží vydání knižního.
— vb.

ve

,

,

vou-u vu.-synu

katolickél? — jk.
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HUDB

Hudební
Ten,produkcí
kdo by se
spokoiilkvantitouzážitků.
plynoucích zPraha.
hudebních
neirozmanitěiáího
druhu. na

lezl by v Praze jistě místo k ukoiení svých zálib. Dvě opery, řada spolků pro
komorní hudbu. pro hudbu vokální. orchestr „České Filharmonie" veliký počet
umělců. virtuosů z ciziny sem přivábených: to vše b stačilo na vyplnění ve
čerů měrou iistě hojnou. Ovšem iinou otázkou ie. : a-li tento hudební život
nemá v sobě mnoho mechanismu místo tvořivého rozpětí. zda hloubka netrpí
líří & rozlohou. A i tyto poslední vlatnosti jsou relativní, když si uvědomíme.
že po dlouhý čas neslyšíte Mahlerovu symfonii. že téměř nic není známo 1 or
chestrálních děl mladších Francouzů. Jedno iest iisté: téměř zmizel teplý vztah
inteligentního obecenstva k hudbě. Chci tím říci, že dříve byl vášnivěiší poměr
k těmto duchovním věcem. poměr života. Dnes vzrostl snad počet lidí zaiíma
iících se o hudbu vědecky. ale za to klesl počet těch. kdo lnuli celou bytostí
k proievům kouzelného umění. Cítíte patrnou anarchii všude. ale kořen zla vězí
mnohem hlouběii, než aby za medikament vhodný stačila laciná estetická lor
mulka nebo ialové heslo socialistické. Neikřiklavěiší závada v dnešním poměru
veřeinosti k umění vůbec iest. že neobratně ruce politiků a stranických agitá
torů chtěií spolurozhodovati v institucích věnovaných umění. Nerozhoduie kva
lliikace uměleckého výkonu iako spíše doporučení politické organisace. nebo
vlivného žurnalisty. Potom znamenitým orgánem isou kliky a salony. protežuiíci
„své“ lidi hladce a s líbeznosti věru čarovnou. Bylo, jest a bude
— namítaií
skeptikově. Lze připustiti iich úsměv. ale současně prohlásiti, že ide o věci
zásadní. nikoli podružné. a že nelze bez boie pustiti pole záimečkúm velmi
jasným prokukuiícím ze závoie ruzných hesel. iako kultura. umění. atp. Dnes tyto
koterie uplatůuií se velmi silně. ale porážky ieiich členů isou výmluvným zna
mením bankrotářské politiky. která není vedena velikou myllenkou. hotova
k ohětem. Dříve sloužilo se umění. dnes má umění sloužit ieáitným osůbkám
za podnož společenského vzestupu.
o isem musil napsali úvodem. Koncertů. skutečných uměleckých událostí ie
málo. Staré spolky. iako na př. písňový nebo komorní. ropadaií únavě a opa
kování. .leiich členstvo návštěvu koncertu pokládá za ieclhu : mnohých nezbyt
ností konvenčního života a za možnost dobrého klepaření. „Spolek pro moderní
hudhu" nemá sice daleko k „snobství", kde ..modernl" a "umělecké" se často
zaměňuie. ale přece icn proievuie hodně životnosti :: vyniká určitým progra
mem, iakým propaguje moderni hudbu.

Podzimní sezona 1922 iest značena dvěma činy: cyklem Beethoveno
vých symÍonií v České Filharmonii. iež hrála ie skoro zároveň ve dvou
seriích ro čirlí obecenstvo a iubileiním cyklem „ eského kvarteta".
do
sud neu ončeným. ()d llaydns ažkSchónher ovi přineslo a řinese výbor ko
morní hudby ve vývoiové linii. kde česká hud &ovsem má řa u večeru. Celkem
dobrá. místy znamenitá, interpretace Beethovena Talichcm zaslouzi. aby ii
bylo vzpomenuto i v tomto souborném přehledu. Praha nemá tradice dirigentské.
Leckoho isme viděli u pultu, ale nikdo nehrál Beethovena tak. iak ie nutno t.

i. iako naleho

básníka-hudebnlka. Neivětll vadou iest hráti ho iako klasika.

se studeným postoiem a msskovsnou tváří. Talich zřejmě kolísal v poietí a za
iímsvo ie. že prohrával v V". a Vlll., kde nutno vystoupiti na hory a hleděli
zpět s osvobozuiícím smíchem na rtech. Tančící lehkost není vlastností Tslichovou.
— Plnou radost přinášel večery „ eského kvarteta", které zahrálo dosud díla
autorů: Haydn, Mozart. herubini. Beethoven (celý večerl), Smetana [celý večer),
Dvořák (dva večer ], Fibich, Chvála. Bendl, Schubert, Brahms, Schumann. Byla
zvláštní nálada řek bych sváteční, která provázela tyto koncerty a měla iistě vliv
jak na kvarteto tak na posluchače, kteří převahou přišli poslechnouti si ryzí umění.
Byla to řídká příležitost jindy sl šeti „české kvarteto“. Ten, kdo nemívsl le
gitimace komorního spolku. byl o souzen k askesi velmi přísně. Proto bylo všude
iinde „České kvarteto" očekáváno s touhou, která rostla. čím větší mezera dě
lila dva koncerty. Znovu isme mohli dáti se okouzliti iich souhrou. schopností
iednotlivé dílo předvésti ve stilu. který neilé e odpovídal karakteru skladatele
a ieho dila. Druhý Dvořákův večer byla ud ost. iež se nazapomíná.. .

pera Národního

divadla

v Praze se může pochlubiti novým nastudo

váním „Lohengrina“ a Janáčkovy „Káti Kabanovy". Obě představení shodovala
se v tom, že skutečný výkon umělecký připadal orchestru a jeho dirigenta V.
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Ostrčilovi. Na scéně vládla prostřednost a podprostřednost. Je to ensemble
průměrných kvalit, a při tom osobivý do nemožností. Jediný výkon sl. Ungrové
v ,.Káti" zasluhuie zaznamenání hereckou i pěveckou stránkou. Janáčkova opera
má sílu v náladách. ale i ty isou využity příliš impresionisticky, než aby pů
sobily trvaleiším dojmem.
iednotlivých koncertů nutno vzpomenouti znamenitého houslisty Ysaye, zná
mého ze života a působení Ces. Francka. Ševčík-Lhotskěho kvarteto věnovalo
iedno matiné ve Vinohradském divadle J. B. Foerstrovi,
e bylo ráno kla
vírní trio (op 106). rukopisná novinka. Steak. který ie přemožen důvěrou, mluví
z díla vzácného svou formální i vnitřní čistotou, kteréžto vlastnosti lze odpo
ručiti mladým skladatelům velmi vřele
Vybral isem ze svých hudebních procházek místa. kde jsem sám se zastavil
v zamyšlení. Nebyl jsem snad ani všude, nebot iiž čas ani nestačí. Ovšem
z polovičky hudební produkce. zaplavuiící Prahu. isou události eiemerní bez
významu pro nás. A přece vždy hlásí se výčitka, že mnoho a mnoho neznáme
a doznáváme. iak vděčlme Zemlinskymn (set něm. opery v Praze) za Mozarta.
Wagnera, Strausse, Mahlera. Nelze si pomoci: rys výboie všemu tomu ruchu u nás
schází. Energie Zemlinskyho vydupe dvakrát za rok Wagnerův cyklus, iednou
dokonce s ..Parsiialem". překvapí cyklem tří oper R. Strausse a u nás už kolik
let jsme neslyšeli Smetanův cyklus. poněvadž by dopadl ustudaě. Proto při vší
povrchní skvělosti neubráníte se doimu iakěsi chudob
nebot
radost tvo
Dr. .y,osel
Dostál.
ření tomu chybí. l v tom iest souzena dohal ——-

Hudba v Brně. Hudební život ii.-na Haba (overtura op. S.) a Mahler (Píseň
se lozvíií velmi att—» o zcmil, ()ha koncerty byly opakovány.
Vedle orchestru divadelniho v hu
dební život brněnský začíná slibně za

popřevratového

šeně a lze řícii bohatě a mnohostranně.
Zdeiším hudebním činitelům a institucím
iest třeba vyslovili plně uznání za ieiich
klidnou, svědomitou s intensivní práci.
Neiedno dílo uvedené v Brně dovedlo
přilákati i širší hudebnl a kritickou
obec českou. Brno iii značným podílem
řispívá k rozvoii naší národní kultury

sahovati ochotnické Orchestrálni

sdruženl, ie! pod obětav m vedenim
nového dirigenta dr. Vl. lelierta do
chází stále lepších výsledků. Jeho pod
zimní koncert řídil pohostinsky l.. V.
elanský a měl tento rogram: Fibi

_udební. »—| letolí sezona začlná slihnč.

[ tunu uuverturu Noc na Řarllteiněůmc

Podáváme aspoň rostý řehled hudeh
ního života : posrední oby. V příštích
číslech pravidelně a šířeji zaznamenámc
význačné hudební události brněnské. —
V opeře nutno zdůraznili zvláště dva

tanovy symlonickě básně Šárku. Z čes
kých luhů a háiů a Dvořákova sym
íonii Z nového světa. -— Filharmo

Erásně
ertovy činy:
stěny aprovedení
WagnerovaSmetanovy
Tannhiiu
sera pod taktovkou šéfa opery Fr. Neu
manna a /.a režie Oty Zítka; výpravu
ro první operu navrhl architekt lloi
mann. pro druhou arch. Feuerstcin.

nická beseda brněnská provedla
ze svého reperloiru znovu Dvořákovy
Svatební košile na iednom a Novákovu
Bouři a ()dstrčilovu Legendu o sv. Zitě
na ruhěm koncertě.
Týž s olek

uspořádal dva koncerty Čes eho
kvarteta “ klavírní večer sveho diri
genta prot. Jar. Kv pila. Na prvém

byl ieště Ned— iubileiním koncertě eskěho kvarteta
balův Sedlák Jakub, kapelníkem .la hrán byl Smetana (Z mého života). Dvo
notou Foerstrova Eva a Donizetiho řák (op 106) a Beethoven (o . 59. č. t.),
Dcera pluku. ——Dirigent Neumann na druhém Novák (op. 22. .
neomezuie svou činnost ien na divadlo. (ll. kvartet) a Bendl (kvartet F dur, iími
kdež vykonal kus poctivě a plodné vzpomenuto bylo 25letěho \'u'nrtí skla
Neumannem

proveden

práce. která je vřele oceňována neien
v Brně, ale i v Praze.
vedl v život

datelova.) Jaroslav Kvapil zahral vedle
lirahmsovy sonaty
mol a Smetano

brněnský pravidelné symfonické
vých eských tanců svůi kl vírni cyklus
koncerty orchestru divadelního. iež Udolím stesku a žalu. - - evčíkovu
vděčí Brno za provedení
zásluhou ieho maií pečlivě volené pro kvartetu
gamy
a vysokou
uměleckou
úroveň.
této sezoně
provedeny
byly dva.
Na
pořadu iciich byl Brahms (symlonie
druhá). Smetana (Vyšehrad), Dvořák
(Zlatý kolovrat). Fibich (V podvečer).

cyklu Beethovenových kvartet. — Ve
dvou večerech, uspořádaných Klu b e m

moravských skladatelů, poznalo
Brno české novinky: klavírní sonaty
Ascmaanovu a Ksprálovu, houslovou
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sonatu Karlovu, nedávno vydané Mod
litby Foersterovy. kvartet Křenkův &
kvartet Hábův, psaný ve čtvrttonové
soustavě. Obě poslední díla zahrálo
Havemannovo kvarteto z Berlína. —
Původní sdružení mladých skladatelů
brněnských ustavilo se letos na podzim
v Klub moravských skladatelů. Nový
tento spolek chce seznamovali veřej
nost s pracemi nejen svých členů, ale
všech skladatelů českých i cizích. po
kud přinášejí nové hodnoty myšlenkové
a tvarové. Předsedou je Leoš Janáček.
místo ředsedou Fr. Neumann. -—Krátce

stříbrošedým lyrismům vzešlým z růz
ných niter a shrnutým tu důmyslně
v cyklus. dostává se zmocnění veliké
slohové čistoty a uměřenosti, rozmyslně
učleněné a v gradacích zrale rozvážené,
jakož vůbec samo uspořádání jednotli
vých čísel. vrcholící věrou v nesmrtel
nost, ukazuje. ak vyrovnaně v díle
subjektivisty-skl: datele se osobní osudy
promítají v hudební mluvu prostředím
nenamátkovým. ——
Vojtěch Zelinka.

Otakar Zlch prostě příkazem dra
matické pravdivosti musil pro Píse

po so ě koncertovaly v Brně Pražské

své skorojinak
pověstné
a Mor. sdružení učitelek. — Čin cant
iny Msřákové
upustiti od ze
principů,
dů
nosti hudebně

výchovné věnuje se sledně praktikovaných v celém díle. a

Moravská Urania a Hudební Bu užíti v ní běžnějších lorem zhudebnění
deč Filharmonické besedy. Prvý jak v kantileně zpěvu, tak v průvodo

spolek uspořádal v této sezoně večer
: Bendlových písní a duet. druhý pak
řadu přednášek dr. Vl. Hellerta [O hu
de bním myšlení. o Smetanově ertovč
stěně. Mahlerově Písni o zemi) a Václ.
Kaprála (o symlonické básni). — Hu
dební život brněnský zpestřen byl ještě
řadou koncertů menšího významu. Má-li
býti tento přehled úplný. nelze aspoň
nevz omenouti hudební činnosti brněn
skýc Němců. Budiž zaznamenán zvláště
koncert komorního orchestru vídeňských
lilharmoniků a kvarteta Amar—Hinde
mtthovn. 7—.losel Blatný.

vých základnách a ovšem i v samé o
snově přípravné. Je-li první díl písně
ještě chromaticky vázán na bezpro
střední okoll hudebně dramatického
proudu. tu oddíl Tempo l.. snad s ohle
em na text. úplně se přimyká k me
lodice lidové a modulačním linessám
obdobných míst v díle Smetanově. čímž
obojím uskutečňuje se tu jakýsi chvil
kový návrat prol. Zicha v první. pts
ňovou a baladistickou periodu jeho
díla Vděčný výtržek ze složitého dra

nečný vzor hudebního umělce. jenž se
básnickému slovu poddává s vášnivostí
a pokorou bezpříkladnou. Neustává
v básnických větách vyhledávat jich
hudební prszáklad. Nepřeberné množ—
ství jeho vokálních sklade jen takto

49, 1922, Bl. že hrdinství prostého života
žitého láskou a krásou. hrdinství smíchu
a úsměvu jest úsilím nepoměrně větším
s záslužněišlm než podinračné. pře

matu vydal Em. Starý.

Hrdlnství v díle Bedi-tehoSmetany.
Jose! Bohuslav Foerster jest iedi» Václav Crha praví o Smetanovi [l.umlr

moudřelé žlvota.
gesto, Procltiti
naučené a: osapirové
studnice
poultětl
lze vysvětliti a pocho iti. est písní lidské ch by. býti a cítiti se člověkem
to je jistě
právě vydaných Em. tarým pod ná zcela ma ým a prostým
zvem Passillora z roku 1905je sku hodně pozemské a pravdivé. Chceme-ll
se pokusitl o tento jin život, musíme
rins
podivuhodně
jednotné.
me si ovšem ujasniti. že c cerne vytvořit.
ancholií
rostouplé
náladytěžkou
na slova
německých) lyriků (umně přel. dr. Jos. novou kulturu. kulturu ne nadrozumu.
Theurer). Texty zvoleny s bezpečným nýbrž kulturu srdcel Nestačí jen při
vkusem a čistý jich Iad ani melodické jímali, nutno též dávati. ale ne almužnu.
ani harmonické přepodstatňování ne takovým milosrdenstvím nespastme svě
láme. Zpěvní part plynně vokální sady ta. Dávati, rozumí se šiřiti kolem sebe
v prosté rytmice uchovává zlatý střed vzduch nového života, zlidštovati vztah .
mezi amelodickým recítativem a ari vytvářiti harmonií a kouzlem tephs
osní stilisací. Průvod je držen v prů lidských srdcí, jež jsou něčím vázána.
zračné přehlednosti, nedominuje. spíše prostředí. okolí, jež by nám a ostatním
jen ukazuje směr vypětí zpěvní kanti poskytovalo plnou možnost proživati
leně, v níž se uzavírá v čisté dekla život individuelně i společně jedním
maci všechen lyrický vzruch. Úzkost dechem. To jest pramen kolektivity
livěddbáno tu ušlechtilosti projevu a hudby Smetanovy. — b b—
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Cesta kzápas
dramatu.
Je-lipravdou,
dra
matický
o uhájení
svých práv,ženárodprožívající
vyčerpával tím schop

nosti svých synů pro utvoření poesie dramatické, pak národním oavobozením
naším jednak mohly býti uvolněny v povolaných synech národa všechn síly.
jichž je potřebí ke tvoření dramatu. jednak současně s tím se
ořil ů ol u
vésti ten nesmírný souhrn dramatického úsilí, tvůrčího i re rod čního. jejž by
bylo lze stručně zváti Vůlí k dramatu, v souhlas s obdobným zápolením
v jiných literaturách. Drama. jako nejsložitější útvar slovesný, jenž napsán, na

bývá teprve poloviny svléhoživotního smyslu,se neobejde bez teoretických
průprav a obsah revuí k tomu určených. at už to byla předválečná „Scéna“
nebo „Jeviště“ nedávno zaniklé, byl toho jasným dokladem. Pak bylo dobře,
že „Dramatický svaz" neváhal stůj co stůj si opatřiti aspoň provisorní tribunu
pro svá stanoviště v nesčetných otázkách divadelních po zániku revue „Jeviště".
a lze jen schvalovati, že nakladatel R. M. Klika. jehož péčí vyšlo hojně už her
a libret (ve sbírkách Opona a Loukal, vzal na se jako počátek své úplné
ecialisace vydávání prací o divadle a pro divadla úkol zodpovědného red

aitorství „Divadelních letáků". jichž první sešit nadhnzujejako svůjtenor
a problem Krisi našeho divadla. Je příznačnépro prudkost vůle k dra
matu, o jejímž stupňování se stala zmínka. že o krisi té promlouvají v onom

prvnímsešitkučtyři dramatikové

a jen jeden teoretik.

Tím jistě je

nadmíru jasně zdůrazňována aktuálnost celé věci aukazuje se tím snad ine
vědomky „ že jenom činy. at básníků, a! režisérů, at herců, mohou — ne
zhrdajíce pomocí platonických teoretiků „_ stvořili žádoucí stav, učinit drama
úplným, svéprávným, typickým a ideálním výrazem doby, která se vyznačuje
všemi znaky dramatičnosti vskutku monumentální po vzoru „dávných slohových
dob". abych mluvil slovy jednoho !. přispívatelu prvního čísla letáků, Jana
Bartoše;
ten velmi jasné a ečlivě si je vědom cílů a cest, ,ksamostatné ná
rodní kultuře" dramatem, sou ěpodle jeho článku Na čem záleží. praktic

kého vedle kategorickéimperativnízkratkyvařelovlee

ného divadla)

krisi součas

prozatím nesouhlasící s doslovem jeho, „posledního dramatu"

Vzpoury.Soudy Kodíčkovy

synthesy Moda & konservatismus

s, k níž

by
zajímavoskizyDivadelní
bylo poznat induktivní
a hodně ředpokládající
lomovy
trans materiál,
ostřeobjasňuječánek
l ischerůvnáznaky
tuality
svým pevným klidem, vycházejícím 7 mnohostranné zkušenosti nutn
rovy literárně hlstorícké. lyrické. dramatické a překladatelské.
Klika i jinak hleděl opatřili a podepříti teoretickou kostrukci k hu
dování nového dramatu. Založil sbírku pro monografie, týkající se divadelní
teorie a prakse a nazval ji, vzpomínkou na sbírku Vrchlického posvěcenou

Národnímu divadlu, ,.Pantheon";
s ojení obou jmen na ovídá i vignetka
Brunnerova. Zahájil ji úvahami dra E. giblíka oGzovské,s rnutými pod titul
poněkud vzhledem k sbírce oáidný. Tanec mého života. Ten totiž, kdo
předem si vypočte, jaké asi práce by bylo lze vlakové speciální edici očekával.
sáhne po knize Siblíkově v domnění, že tu najde hutný. historicky bohatě o
věřený rozvrh hud divadelního tance nebo návrhy využití tance pro moderní
drama. které se vyznačuje, přes všechny touhy po zmoniinientalisování a zjed
nodušení vřád bohoslužebný, snahouo zesilování slova dramatického sceníckou
hudbou, zpěvem a světelným zpestřením. Zatím dr. Siblík, pln unášivého. vent
husiaslnu stěží se ovládajícího a sebe si uvědomujícího nadšení alyrismu. roz
bírá taneční, meloplastické umění ruské herečky. kterou Praha 1914 poznalaa
zbožňovala. Žádoucí věcnost najde se tu tam. kde bez citátů a nálad se kon
statují na dějinném pozadí íakta. tak na stránce 20 n.. tedy kde se spoléhá na
náčrty Boetingerovy a Mařatkovy. aby kresebnýmiliniemi. promlouvaly ku před
stavě čtenářově řečí lapidárniho zjednodušení. A lze žádati právě a snad jen
od dra Siblíka, aby své letmo zaznamenané zkušenosti o tanci jako
antiky
dědictví bůhví už kolikáté —-soucástí dramatu podrobně právě teď rozvedl a
dokázal. — Za touto přepečlivě vydanou knihou, jejíž obálku zdobí práce Štur

sova,vyšly vahyJana Bartoše Omoderním divadelním projevu psané
1919-1920 v“Paříži Pružná logičnost galského ducha jako by se velnula vtyto
soudy. Jsou jasné by't apodiktické & vnesložitých kapitolách vyjadřované. Tyto
úvahy byly myšleny v sugestivním prostředí a třeba že ne všechno, co se vnich
tvrdí o posledním smyslu divadelních forem minulých dob má takovou neb

Zo
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onakou ideovou podstatnost, nelze neuznali. že Bartošsdůslednosti, plnou vrou
cího přesvědčení hledí zjistiti sobě a jistě i svým dru ům dramatikům teore
tické důvody pro tvůrčí své zúmysly. které mají vzcházeti : plnosti dnešního
života a při tom si uchovati neměnný podstatný znak, společný všem velikým
dramatickým údobim. Bartoš nadhazuje velikou řadu otázek a námětů, některé
se opakují v jednotlivých článcích a některé vybízejí k námitkám, jež by se
týkaly především těch závěrů. pro něž třeba předpokládati kvantitativně i kva
litativně bohatou řadu iednotlivin a premis způsobenou už prostě tím,že udra
matu jako díle o sobě třeba počítati i s jeho dožívánímavyžíváním pomocí
režie. Ale to už jest nutné zlo všech syntetických úvah. které shrnují v zjed
nodušený obraz vady a data rozlehlé minulosti vystupňované v nebezpečnou
krisi. Jinak věty Bartošovy nutí se zamýšlet, podnikati retrospektivy,srovnávati
intelektuální teorii s praksi, prýštící se zinstinktivníaktivity. lákajík pozorovaní
dramatického díla autorova a hodnocení měřítky. za než on sám bojuje. slo
vem ponechávají myšlenkám členůřovým valný ohrub působnosti a důvodu k uznání.
že samo vytčení vysokých, skoro nedosažitelných idealistických cílů dramatic
ých a dramaturgických tradicí nezhrdajtcícb. ie silným projevem myšlenkového
novoidealism
Pokládám tuto Bartošovu knihu za vlastní ideový prolog sbírky ..Pantheon",
říslib soudů jiných spolutvurců dramatů, dramaturgů BoraaHilara, výtvarníků
Plolnlana a Brunnera, jichž zkušenosti. poznámky. apologie a nákresy budou
v Pantheonu vydány. Po knize Fischerově má přijíti k slovu Cizina knihou
() dramaturgii Creigově, pak dva díly 0 vnější a vnitřní výzdobě a struktuře
Národního divadla a k Smetanovu roku 1924 obrazový přehled všeho drama
turgického úsilí ři scenovúní Prodané nevěsty ode dne premiéry. Program ú

čelný a ač nevykazuje v tomto stadiu. jistě jen prozatím, hercových

úvah

o vlastním umění, mnohostranný a proto nesnadný. jak propagačně tak linančně,
uvážíme- li že ne ude ve vnitřní a vnější výpravě knih ani o píd' upuštěno od
přísných
výpravy tolikrát zmíněným nakladatelem realisovaných.
ojtěchzásad
Zellslohové
in

Dvě románské dramata. Ten, kdo tvrdošíjně věří v absolutnost základních
lorem básnického výrazu a kdo tedy se nemohl smířiti s luturismem poetické
teorie Marinettiho, bude jeho dramatem africkým „žáru. barvy, hřmotu. \'úní".
„0 h ni v ý m b u b n e m", jež pro „Obelisk“ přeložili U g n l) a (]on e a J 0
s el K 0 d í č e k. pře k v a p e n. Už hned předmluvou. v níž dramatik s ges

tem spíše emlatickým než pathetickým must připustit, že jeho „impresio

nistické

drama" napsánobylos .patřičnon divadelní

stavbon";

Kak
dějemdictu
samým,
nejnutentictějštho
výkladua ptypický.
„] Kodičknoperuje
ie _
orribile
pro kterrý
sloh podle
luturiatický
——
symbolický
kvartetem: messianský genius činu ne bez titanismu, svůdný kouzelník slova »
básník. žena na onoho žárlící a tímto uváděná, sluha psí věrnosti a zachraňu
jící symboly messianského poslaní. Kolik a jak starých variací na totéž téma
možná rozlnořčovalo svým domnělým passéismem Marinettiho samotného. svou
syntaxí. interpunkcí. tvaru-i hláskoslovím. Apřece nic z toho proklatého„plua
kvamperíekta" Marinetti nenahradil ve své hře „Íuturem exactem“. Jeho dílo

je solidní, lyricky skvěle výmluvnédílo, mocného lyrického
plapolu,sty
pickými chybami lyriků-dramatiků.
: dlouhodechými od děje ubíliajícími
ariemi, které vykládají a analysují spíše city než děje. se zpovědním autorele
létem některého hrdiny. Je to drama v druhém aktu nezdolné síly s,. .ietic
kých lyrickým lluidem nabitých slov, přímo ideální libreto, křičící p'nnm —
už svými čtyřmi substantivy v podtitul u - po hu dbě, zvukomalebně i dra
matické; nebot jenom hudba dokázala by dokonalé roztavení všech dějových
prvků v proud homogenní, jen ona by umocnila barevné poukazy scenářekteré
vzaly každému zuby si brousícímu režiséru vydatné sousto od úst, diktujícejasně
to, co jinde um pravitele hry vlastní invencí do hry vkomponověva. Akdyby
ani těch poznámle'k nebylo. lyrikovo slovo. jehož barvitost jest tou kaceřova
nou "latinskou" syntaxí ještě stupňovana, násobena a obohacovana, ma dosti

síly aby strhlo. třeba jen v transposici překladu. což teprve v jedinečném
kouzlu originálu. Jet dílem srdce mocné sensibility a přepodstatňujícího žáru,
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síly,o níž pracovala viechna ta nesčetná vlákna. jimiž jedinec je spiat s minu
lem své země a svého národa.
Prostotaalehkost dramatické stavby. kteréž vlastnosti určují románský původ

hry Marinettiho,vyznačujíi unanimistyCharleya Vildraca obraz ze života
Michal Auclair, přeložený pro Aventinum dra torcha Josefou Hrdinovou.
0 nic nadosobního to nejde. Osudy prostých lidí jsou tu předvedenysvelikým
uměním charakter-isovat jedinou irází, s vlídností, jež. jakob

původem

roto —
vizo upoznání
nás hryzhělela ovy
-—první I akt
vzorný,psal
učleněním
i náladou.
;vým,
jeětě
na západě
toto jedrama
yrikaanad
právě
plnou hluboké ardečnosti,l.něhy a citové cudnosti, udržovanéa tetelící se jím:
vým napětím (srovnej zvláště milostnou scénu čtvrtou v [. aktu). Příběh pakse
dál rozvíjí bez přechodu a přípravy a napětí dramatické slábne, jihnouc v sen
timentalismua ne nevkusný a ne tíživý. Čistý idealista — titulní hrdina, když se
byl dobrovolným odjezdem do Paříže od své snoubenky připravil o její lásku,
snad více zvykem vypěstěnou než prudkým otřesem vydobytou, se stává
návratu záchrancem jejího muže. povrchního slabocha, víc nezvedeného dítěte
než otce rodiny. To vie jímá svým slzným orosením. jet to blízké. plné evan
gelické smířlivosti, napojené pokomou úctou ke vlem formám života v podstatě
jen a jen dobrého, poddajného čistým a poctivým rukám kohokoliv. B 10-li drama

Marinetlihochromatické
kální

a diatonický,

a orchestrálně

mylleno.je kuaVildracůvvo

a myslí-Ii se při čtení italské hry na Claudela, vzpo

menel při Vildracovi na Jammesa. Je pa také svou nejpozemllějěí logikou tak
cele francouzský, Moliěrova rodu. jako Marinelli se přibližuje ideologií svou po
někud germánskému dramatu (prototyp: Brandl. A už to se ani nez
náhodná.
že obě scény. pražská' | Vinohradská svým před a povánočním novinkovým re
pertoirem zachytí tento úlomek vývoje dramatu. Shakespeare. Ibsen, Marinetti
arozjímání
Vildrac. oBlízkost
pak českýclž premiér je vděčným východiskem vánočního
dramatisacl.

Katolické

drama je naší dávnou Svatého Vojtěcha, který vrátil se do

touhou. Po řadě pouhých pokusu počíná
v poslední době rozvíjeli se !íastně
tvorba vážných her. Literární kritiku
radostně zaznamenala Durychuv dra

vlasti. aby se s ní rozloučil navždy.
Chvíle rozchodu s vědomí nutnosti v 
koupení vytvářejí nazapomenuteln' a 
kord. Když jsem odkládal Duryc ovu

báseň a snažil se viděti

jeho hrdinu

Ra
atický
triRonaiovy
tych Svatý
VojtěchlSt.
řed sebou, vzpomínal jsem oslav Mysl
íůe
l92lj,
duchovní
tra edie
SvatýVít (Brnol922)aSvatý ac hekových. Postava ulitá jaťozjednoho
lav (Brno !922), jakoži pašiiovou hru

kusu. zahleděná v jediný cíl, s jedinou
BělohlávkovuKrásné mi l o vání [Br touhou na rtech: služba Bohu. Ve
no 1922). Slibné ražení cítili na věech statní pozbylo smyslua účelu. Věci země
stranách. Olomucká „Družina literární ztratily svou barvu a nový pohled pře<
a umělecká" usnesla se vlistopadu. že hodnotil je od základu.mein vracelo
objedná u ředního katolického básníka se mně slovo legendy: pulchrum marti
teme je
duchovní ru; křižovník Václav Bělo rium. krásné mučednictví.
hlávek pracuje na původních dramatic v Bruneovi Querřurskěm. který napsal
kých básnich a na překladech : Cal
o sv. Vojtěchovi
leglendu.
jejíž
dsrona Jaroslav Durych snuje duchovní rytmus
i dnes mákrásnou
své kouzo
a půvab.
drama z mystického okruhu Siatého Durych vidí sv. Vojtěcha jako hrdinu,
Václava. piáe oratorium pro hudebního kde myšlenka a čin jedno jsou a spo
skladatele Kříčku; o dramatech na te iuií se v harmonii ideální. Není to rok
mata svatováclavská pracují básníci Jiří náhodného citového vzrušení, ale tvrdé.
Karásek ze Lvovic a Běla Pečínková. skoro kamenné vůle. jež nezv vkla ustu
V Brně se hlásí neúnavný Gabriel
ovati. „Bůh chtěl, aby mé srdce ztvrd
Ronaj s novou tragedií Judit.
Vy lb" — mluví sv. Vojtěch.Ajindez „Má
tváří se tedy cenný repertoir pro ka víra tak ztvrdla a zkameněla, že tvrdou,
tolickou scénu, o jejíž postavení mu chluhnou a radostnou vírou jest moje
síme se v dohledné době starati. — J an bytost celá." Život jest jen funkcí roz

Hurdálek.

Durychův Sva

kazu hožího. Proto vyvraždění rodu
Slavníkovců jest jen lidská věc. „Ajaký
pout, má smrt?
Vždy-ttoje zaajen ubohá lidská starost.

Vojtěch. Tn'pty bude můj život,má

chem nazval básnítkýtři scény ze života

_:
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Vie přijde správně. až bude čas.“ Tento
světec jest syn severní země. prostou
pené hustými lesy. kde nejkrásnější do
bou roční jest podzim, kdy tolik věcí
se loučí za mlhavých dnů. Není to ltalie
ani Francie se slunečním úsměvem. ale
chladné Čechy, srdce Evropy. Z této
země roste sv. Vojtěch,aby hořel vášnivě
touhou o naplnění vůle Boží. jež jest
jedině úležitá. Chvalozpěv smrti, na
počátku třetí scény. je místo. kde mu
site sc zachvěti až do morku svých
kostí. .,.lest velice krásná a dalekál

Dalekáakrásná, když se zjevíIRadost

ná to chvíle! Ale blahoslavené čisté
srdce. které o ni nevíl"
eho: „Ale
nmí nás výběr, jen touha. a Bůh dá,
jak komu chce, a počet lidský jest jako
dým bláznovství neužitečného. který
(*.lame vždycky, poněvadž nikoliv lid
ské přání. ale Boží milosrdenství ji od
měňuje" To jen nepatrnou ukázkou
: poesie Durychovy, jež vystupuje na
hory, aby. zbavena pozemské tíže, vzná
lela se krásným letem k nebesům. Tehdy
řeknete si: llle básník. jenž : postavy
minulosti vzkřísil podobenství života
stejně ohnutého a vášnivého. Žádná
historic á sentimentalita ani antikvařenl
nevedly Durychova srdce. ale touha po
řádu a kázni. Proto nemylme se: ryt
mus a melodie Durychovy básně jsou
utkány z naší látky. nalich snů. V době,
hýřícl dohročinnými spolky a lrázemi
lpatnc pochopenélio socialismu. kdy
zmírají lidé bez pomoci. jak zvířata za

plotem, je třeba silné

lásky. která

neodívá se pláětíkem tolstojovských he
sel, ale koná dobré dílo : Božího roz»
kazu. Ví. že požehnání dost-vl se. třeba
po staletích Tážete se po výrazu Du
rychovč? Nemá zbytečného slůvka a
co slovo, to přesnost a určitost. Tím
skladba i zevně působí jednolitě. He
roíckú le enda Durychova jest osilou
srdce. A aolutní jistota vane ílem a
nese je. Chápu, že mnohým řeč Dury
chova jest nesrozumitelnou svým jádrem
myllenkovým. Netřeba se proto oddá

ani jediná nebyla původní. Byly to u
zky : dramatické literatury ruské.
norské, italské. anglické, japonské a sta
roindické, podepsané jmény Averčenko.
lbsen, Goldoni a Marinelli. Shakespe
are, Takeda lzumo. Bhás. — Averčen

kova veselohra Hra se smrtí (Vino
hradské divadlo 29. listopadu) dělala
dojem ochotnické scény založením i pro
vedením. Děj, který nepostrádá vese
lýcha vtipných scén. opředen je kolem
churavěho spisovatele, jenž prohlásí před
Taldykinem, obchodním podnikatelem
pochybného jádra. že mu lékaři vyměřili
už jen tři měsíce života. Taldykin se
uchopí první myšlenky. jež mu při tom
napadne, dá pojistit Kazanceva na l00
tisíc. sám platí prémie. těie se, že za
tři měsíce shrábne smluvenou polovičku
vyplacené ojistky. Lékaře ovšem pod
platí. aby churavce ani neprohlědl. Za
tím Kazancevova nemoc mizí. pacient
vůčihledé sílí. snad také vlivem lásky
k neteři Taldyklnové. A konec? Taldy
kin vyčerpán : peněz, jež všecky strčil
do prémií. je na mizině. ale Kamencev se
zasnuhuje a jeho neteří apojistku pře
měňuje na dožití. »
oldoniho vese

lohra Mirandolina

(Stavovské di

vadlo 8. prosince) působila svěžím hu
morem s výborným podáním. Kavalír
di Rapaíratta. zapřísáhlý nepřítel žen,
dostane se do hostince, jehož majitel
kou je rozkolná a dovádlvá Mirandolina.
Po přání umírajícího otce má se státi
chotí sklepníka Gabrizia, leč své ano
nebo ne stále odkládá. zřejmě se bavíc
námluvaml a dvořením zchudlého mar
kýze di Alballorlty. Podrážděna pohr
dáním Rapalratty oužije vetkeré žen
ské chytrostt, ně y, úskočnosti, aby
srdce nepřístupného kavalíra roztálo
a on jí vyznal lásku. Dosáhna toho a
pak se ovlem kavalírovi vysměje a ruku
podá po vůll otcově svému sklepníkovi.
Mirandolinu hrála Olga Gzovská a bylo
požitkem vidětí její dokonalou hru,
slyleti jeji kultivovaný, krásný smích.
těřiti se dokonalostí gest a pohybů. Její

vat smutku, nebol nejdeopřízeá ulice

Gajdarov
hrál životně
omického
nepřítelerovněž
žen a podal
skvěle
a salonů. Ti, kdož milují poesii tragic Eartner
kou. která sestupuje až ke kořenům žl různé “.se jeho —- odpor a výsměch
viemu ženskému. probouzející se zami
lovanost, žárlivost. posléze hanebné
zklamání a vztek pokořeného dobyva

votaupoděkují
tiše básníkovi
za skvělý
dar.
ení osamoceným
balvanem
v Du
rychově tvorbě, ale včleňuje se organic
ky základní myllenkou v kruh autorova
díla. které v celku jest 'ednou jedinou
hrdinskou písníl -—Dr. oset Dostál.

tele. Nasi herci nijak nezůstali oudu
za ruskými. — Japonská hra Ěakedy

Izum Vesnická

lkola

(Švandovo

diva lo na Smíchově 16. prosincejvy

Pražské činohry vy ravily v pro bírá děj : japonských dějin devátého
sinci celkem sedm novýc

her, z nichž

století. Mičizane. druhý říšský kancléř
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císařův snažil se zmařiti protidynas
tické pikle prvního kancléře. abyl při
činěním tohoto vypovězen. Neimladšího
synka ieho uial se va Genžo autekl
s ním do malé vísky. kde vydával
saie za vlastního. vystupuie iako vesnic
ký učitel. Pomsta prvního kancléře sla
až sem. hoc měl býti stat. Matsuó.
jemuž byl Mičizane kmotrem, vyslán
byl k vypátrání a popravě synkově. Po
něvadž stále cítil vděčnost k Mičizanovi.

nasšrěil
vlastního
toho Zachránil
prohlásil
za
usaie.
a dal hocha.
popravili.
tím Šusaie. třeba mu srdce krvácelo nad
ztrátou vlastního dítěte. Hra ie drama
ticky silná, třeba eticky nasemu cítění
na hony vzdálená. lná až rafinovaně
působivých scén a osáhla i u našeho
publika hlubokého doimu. — Slaroin
dická Bhásova hra á r u d a t t a m vzata
ie z omamného ovzduší indických hetér.
Prosličk děi. iak si zamilovala bohatá
etéra asantaséná, zchudlého, ctného
kupce a iak ho posléze získala. rozdělen
ie ve čtyři akty. dle naiich představ
trochu rozvleklé a místy mdlé. llru uc
vyniká silou dramatickou. ač není bez
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rozšiřiti oasy, zbudovati horská jezera
a dráhy v poušti. Nechce potírat mno
hoženství. ač sám žiie v iednoženství.
Věří ve letiie. ale boiuie proti lidoied
ství a lidským obětem. Nenávist k ci
zině ie mu barbarstvím, ctí židovství,
křesťanství i budhism. Jeho žena Ma
bima žárlí na Sinrun. na nějž skoro
všecek záiem Kabangův se soustředuie
& ie ochotna vydntiSinrun i nebezpečí
ztráty ulou ením. jen aby zkusila. zda
i potom ií ude muž patřiti. K těmto
dvěma postavám druží se dva ctitelé
Mabimy, básník a lékař Lanzirica a sluha
Bagamoio. První ie intrikán. který Ka

banga posléze olupuie o Sinrun. druhý
ie skvělý syn pouště, neúnavný myslivec

a běžec. Tato čtveřice prchá před ne—
přítelem. Odolává úžehu slunce, mrtvol
ným výparům ze hřbitova karavan. zá—
pasí s lesem hadů, zahání řiiící a roz
zuřené slony na útěk Ozývá se třcskoí
bubnu. Kabango se těší, že to bratr se
blíží na pomoc. leč [ anziricn se chechtá.
Blíží se to nepřítel. iei! oznamuie oh
nivý hohen. věčný nítič a zahiieč nad
lidských snů. Demaskovaný zrádce La
naivního kouzla. —-—
Za přítomnosti au ziríca zabit ie iedním skokem od Higo
torovy sehráno bylo v Praze drama lu moic. U mrtvoly nalézají uloupený Sin
turistického básníka Marinelliho. Oh n i run Ale už na záchranu náčelníka i“

v ý b ube n [Stavovskě divadlo 20 ro pozdě lištknuta' noha hadem vypondu
služ' u a liigamoio sam zachraňuje Sin
since). Marinelli ie nesporně velký
ník živelní síly a Ohnivý lmlmn ie dů I'll" I.llulll (O Kuben " ll Millllllloll
kazem, že autor marně plýtval sve sily " nohou vydává se statečně střelám ne
v „syntetických drnmatech",1n než se
idealučlměka
lidské
o. |enž „Krvavé
skace zvítězství
umírajícího
mu dostalo výsměchu asi hodně zaslou přítele
ženého v ieho vlasli. Ustřední postavou do clověkn živého, vitězství doliylé na
s rysy lrngické velikosti iesl civilisovnný lvrdošípnem nepřátelství hmoty." ani
a přece své půdě neodcizený alrický tel a tvůrce ideie umírá, ideu však za
náčelmk Kabango. Z evropské kultury chráněna životu. Hra byla právem na
sděluiesvým rodákům ien dohréa zdravé. zvána dramatem žáruabarvy. anluvu
Zdokonaluie princip úspor, olíra' lenost světla a prudkých barev.at už to byla.
černochů. odstraňuie nadv ádu žen nad
řirými
obzory,primčrních
či les hadu,bnrc
věru
yln |sepřes
surovost
muži. hnusí si lež. na práci hledí jako poušť
na rozkoš. Rozněcuie černoáskou hrdost. úchvatná. Herci podali vesměs výkon/
vybízí k samostatnosti v obchodmání. znamenité.
akespearuv \eč
Jeho snem iest zavodniti alrickě lány. lříkrálový (Vinohradské divadlo 21 pro

zuáiechlili kmeny uleb ez kazucvrop
ské kultury. Vextasi vůdce a reíormá
tora volá: „Vy nectíte ani vlastnictví.
ani krásy. ani bolesti. Jediný cit, láska
k matce. Ale ieátě i iiná matka čeká
od vás všecko a ta se imenuie Alrika.
Síla. hlad. touha po ženě neznamenaií
celý život." Sám řídí se tou zásadou.
Miluje sice vášnivě Mabimu. která
prchla s ním svému otci. ale neztrácí
vlád nad sebou. Nad Mabimu iest
mu inrun. dvaadvacet popsaných koží.
v nichž obsaženo celé štěstí Afriky.
Sinrun. hotový plán. iak zachytiti vody.

sinccl zahrlln byl před čtyřmi měsíc-\

moskevským "Studiem" u premiera do
mácích sil v zápase s n'm neobstala an
po stránce. výpravy ani herecky Pro
ty, kdož neviděli skvělé hry Studia
n mená ovsem uvedeni „Tříkrálové o
večera" uměleckou událosta lze se jen
těšili na Kvapilem
Sha
kespearova
„Cym e nchystaného
——lbseno

velkolepá epopei Brand (Národníodi
vadlo 22. prosince) ie dramatem kniž
ním a ien ctižádostivost Hilarova pře
konala obtíže scénického provedení
Třebas Ibsen nechtěl podati dílo nábo
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ženské. přec jen stěží lze se ubrániti
úvahám
re0!
A
IJ' nabolženským,
[
]"
IL I paraleltnů,
I1 l
“tn

vtírají se v mysl srovnávání puritanis
mu protestantského, drsného a neú
prosného a věčně radostného, svěžího,
zpěvného katolicismu. Jsou tu nadho
zené otázky odvěké. o zodpovědnosti.
o osobní svoboděaiejí hranici, kam až
a kdy je zodpovědný dědic za hřích
rodu. Akcentovény velké pravdy o věč
nosti, jež není _jenom součtem nakupe
n c ro 0 a jmen, akcentovůní pro
testantského principu. že s ésu zrodí
jen vůle a víra, ale i kato ického. že
vrchol oběti jest toužit po ní. chtíti ji.
Je tu výsměch z laleěnéa papírové hu
manity, jež nema zřídlem věčnou lásku.
Je tu nadhozena takova řada myšlenek,
jež vyzývají a drůždík polemice, ajež
by si vyžádaly svazky studií. Brand,
tvrdý ve své zésadě o nekompromis
ností, odpírů umírajícl matce nábožen
skou útěchu. vraždí vlastní děcko ne
hostinnou a vražedné chladnou íarou bez
slunečního svitu, olupuje svou ženu o
památky po mrtvém děcku, staví slce
chram. ale po jeho dokcnénl vrhů klíč
od něho do moře a itve lld za sebou
do kammenného chrému přírody, do
hladu a ěílení náboženského —-a zasy

nosti Boží a pravdu o jeho lásce a kráse
shovívavosti. Není to povaha ve své
tvrdosti sugestivní, takže autor dává
jedině jeho ženu zaplésti se do sítí jeho

rřítažlivosti
ideové, sugesci
kdežto Brandovy
lid, pod
ehnuvší na krátko
velikosti. stévé se mu nepřítelem. když
vidí, že nedostavuje se zázrak spisy.

Hranoznamenitých
bylo celkemtypů.
dobře
vrvořena
řada
— aNe
yl tedy
konec roku v Praze divadelně neplod

ný. — B

Bečvan.

Brněnské činohra předvedla v pro

sinci ukázku z dramatické literatury
německé a počátkem ledna jednu hru
původní. Katolický konvertita Bahr u
veden na brněnskou scénu vtipnou hříč

kou
Dět|m“Národní
divadlo
9. prosince),
kterou
ířsky dosti
ětastně
vy ravil
pan Jandl a kterou rutinovaně, a e bez
potřebného tepla zahráli osvědčení br
něnltí

erci. -—Poměrně již dosti zná

mému dramatickému spisovateli Vlčkovi

zahraliveselohruNail republikénl

(Staré divadlo 3. ledna), zajímavou svým
maloměstským prostředíma bezpečnou
kresbou tigur, slabou vkoncepcl a vý
stavbě. kterou stěží zachraňovala vý
borné hra jednotlivých herců. *Starlí
repertoir hran byl s chutí a se zda

rem. » Milo! Babor,

ťěn
slyží ()
hlas,
jenž mu
ukazuje
lud lavinou,
jeho života
tvrdosti
a neúpros

Krise i naděje

českého

filmu. Český film ocitl se na bez

FILM
radnémrozcestí.Je-li nutno o něm mluvili, je třeba mluvili ter
minologií krise. Neméme dnes téměř jediného nového dobrého tilrnu. Výrobky,
které až dosud byly zhotoveny, udlvily by sice svým počtem. velikým na české
poměry, ale dobré díla by spočítal na prstech. A mezi tím, co vlecku energii
poslední doby vyčerpalo řemeslné vyrábění bezcenných nebo aspoň bezvý
znamných lilmů, nadečla v české produkci povážlivě krise. Není peněz Tímto
nedostatkem je ohrožena celé domécí výroba. Dále je tu nedostatek odnika
vosti a řádné organisace, nebot výrobní odnik roz adaií se v ce ou řadu
rozptýlených a celku neužitečných částí. )ůsled y to 0 jsou už zjevny. Celá
řada 9 olečností, mezi jinými i společnost A, trpí nedostatkem investičního
kapit u; Weteb lilm je v likvidaci. Je třeba už veliké odvahy, věřiti v budouc
nost českého filmu; na druhééstraně vlak pozdvihuje naději okolnost, že psaní
libret ujímají se nyní skuteční umělci. literéti, kteří až dosud pomíjell sedmé
umění lhostejným, ne--ll pohrdav'ým mlčením.
Poslední týdny nepřinesly, vyjímaie„ Kor atoviče“ , ničeho z domácí produkce,
co by nějak usilovalo prestyž českého fi mu Takové pokračování „Venoule
a Stázičky“ (ro nekonečna těžko tuto restyž zachrání. A z poučných íilmíl
slibné „Hygiena manželství“ změnila se v giogratový „“ělagr. jehož provedení. přílil
drastické, pobouřilo návětěvnice-ženy, že odcházely z představení zhnuseny.
Zato : cizí produkce uplatnilo se několik dobrých výrobků. Jsou to zejména
„Čtyři příěerní jezdci apokalyptičtí“ , „Umírající orli" , „Zkáza Jerusalema" a „Proč
dívky 0 ouřtějídomov“. Nad průměr nijak zvlutě nevynikly íilm Parisette“ .„Pe
kellný krť', a „Uličník", „Zponurných
hdní“ „,Úkladya láska“, „Když světla zhasí
nají“ , „Divy džunglí", „Vládkyně džunglí", „Právo na lásku" , „Kazan“ (dle románu

J. 0. Curwooda) a „Křik“, zfilmovaný Przybyszevski. — Vaclav

Kaspar.
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atovič. Dramatickálegenda: dě kteří po znovunastolení Bourbonů od
iin P karpatské Rusi. Dle Fi dora zfil umírali „na polovičním žoldu“ beze
moval Vasil Pačovský. A. B., raha. — slávy. zachovávajíce věrnost císaři. 
..Koryatovič" znamená okus o histo povězenému na ostrov sv. Heleny.
éze důstoinici
rický iilm. Podkladem ila ie le ends tuto věrnost umíraií
o zázračném prstenu v rodu La orců „polovičního žoldu“ na popravišti. ne
s osvobozenská legenda Podkarpatské slevuiíce ze své naprosté oddanosti. —
Rusi. kterou ze staletého maďarského Tedy hra iisté morální tendence, hra
otroctví vysvobodí kníže Koryatovič. dobrá. Souhra neobyčeině zdařilá. rov
Pokus. který zůstal prozatím ien nů něž iotograiie dobrá. Některé nedo
béhem, třeba velmi slibným. Dishar statky, na ř. pohyb Napoleonových
monii zaráží na některých místech ne voisk, neuce ený a nedosti přesvědčivý.
ucelenost; postava Koryatoviče trpí lze přehlédnouti. Mistrovsky sehrál svou
nedokreslenim a neúplnosti. Rovněž roli plukovníka Montandera známý Se
kostymy neodpovídaly dobře duchu verin Mars. iemuž isme se obdivovali
doby. Na celém filmu ie patrno, s iak
malými prostředky musil režisér pra
covali. Co nutno iilmu vytknouti. ie
ná adné množství zbytečných titulků.
iic ž smysl vystihuii následuiicl scény
zcela zřetelně. Neilepli roli vytvořil
Otto Zahrádka v úloze Madara Zoltána.

Po něm následují Teodor Pištěk, Ollie
Augostová.
Karel
Fiala. Hu“ yzet,
Svobo
a.
Karel
Lamač.
Ladowskii.
Bro
nislava Livia a Sperger. Práce režiséra
Karla Justa nese známky opravdového
s vážného úsilí. Otto iieler dobře io
tograiovai.

——

_,

Čtyři
spoksl p
tičtl.
Dlestrallivi
románu Jezdci
icente Biasca
a
něza. Chicagoiilm.
Vise čtyř iezdců
: A okaiypsy sv. Jana le známa. Bylo
ii o ratě použito pro přítomný iiim,
položený déiem do světové váik . která
svou hrůzou skutečně připomně s iizdu
čtyř přilerných iezdců _ Nenávisti,
Války. Moru a Smrti. Ve iilmu ie ně
kolik zdrcuiicich scén, na př. ona. kdy
čtyři iezdci vyiižděií do světa, aby roz
nesli na podkovách svých koňů bídu,
hrůzu, zničení a smrt, nebo válečné
scény na Marně. nebo scéna, kdy žena
pobloudilá chce opustiti osleplého muže
a vrací se opět k němu. Ruka obrat
ného režiséra Res ingrama učinila tu
přimo di . Mistrnou konstrukci děie
doplnila tkvělou iotograiii. vynikaiici
zeiména pečlivým rokreslenim detailů.
Pro své postavy vy ral sl lngram herce.
kteří vytvořili celou galerii charakterů.
Tendence hry je ullechtiiá. Je to dosud

ve iilmu „J'accuse“

(„Žaiuii").

Zkáza Jernsalema

—-VK——

(Jeremiáil. Bi

biický iilm o 6 děistvích.

Monopol

Tempo-Film. Praha. ——
Voisko mocného

krále Babyloňenů, Nabuchodonozora.
obléhalo dlouhé týdny Jerusalem. iemul
prorokova! Hospodin ústy proroka Je
remiáše zkázu. Na přímluvu Jeremiá
lovu uzavřeno mezi obléhaiicimi a králem
Zedekiem příměří. Jeremiál varoval
krále. aby nerulil uzavřeného příměří,
leč iaielný prorok Bachur rozeltval
lid znovu k bo'í s babylonským voi
skem. Prorok .ieremlál. označený za
nepřítele vlasti, byl uvržen do cisterny
a pak naplnilo se slovo Hospodinovo.
Na Jerusalem přilel den zkázy. Město
bylo dobyto, chrám zničen a poklad
chrámový odvezen do Babylonu. Jeru
salem změnil se v trosky. Jen rorok
.leremiál s hrstkou věřících řeži i zká
zu.

uio událost pokusi se ziilmo

vati německý iilmový průmysl; možno
říci,že poměrně se zdarem. Nebylo
tetřeno nákladu na bohatou výpravu,
stavby. kroje. Film je přímo nabit rul
nými scénami. dobové zabarvení neni
viak všude přesné dodržováno. Hře.
iež ie iinak dobrá. vadi také to' že po
stava prorokova není vždycky dost ře
svědčivá. Velmi dobře ie vykreslen ál
Nabuchodonozor; ieho představitel hra
e v pevně

vyznačených

liniích. --—

Film celkem dobrý a ie slibnou naděii
dalekosáhlých možnosti. z nichž iii
mova produkce může čerpati. V bohatý
okruh biblických námětů saháno v dra
matické práci dosud poskrovnu s s úz
neilepží propagační pacifistický Vi|i(lm. kostí před zdánlivě nemožným úkolem.
realisovati příběh . o nichž Písmo

des aigles)
dleUmáralict
románu orlt.
M. G.(L'agnie
D'
arbése
upra pravuie. Film vla může iíti neskonge
vil M. B. Deschamps.
olirarniilm. — dále. -VK-—
Hra mohla býti nadepsána „Věrnost“,
Orkán (The Storm). Americké drama
nebot iest oslavou této ctnosti. Vystu
puii v ní voiácl armády Napoleonovy, z kanadských pralesů. — Londonovský
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příběthanady,

někde poněkuddivoký. vida Stewarta a srdce Manettino za

někdy víc citový, boj dvou mužůosr dce
ženy, jak už ani nemůže býti Ovšem,
že samotářský Bu
urr Winton zvítězí
nad flirtem velkoměstského dítěte Da-

chvěje se konečně v mužné náruči
Wintonově. — Film zábavný a neškod
ný, přírodní scenerie raíinovaně
bí
rány a dobře totogralovány. —vl(——

LITERATUR
Poznámkak
literárnímu
Sebe
pronikavější kritický
ostrovtip by dnešku.
asi neb l býval
s to, aby na počátku světové válk , o jejímž trvání. smyslu a podstatě by jinak
měl tušent rovnající se jistotě. tře a jen co neipovšechněji načrtl, jakými
cestami,

k jakým stani cím bude se bráti poválečnáslovesná tvorba. be

roucí všechnu životní mízu z půdy proměněné v krvavé bahno. ze vzduchu
proměněného v dusivý ozon šílenou střelbou. a ze srdcí. vržených v sáms třed
vírů, utvořených z pojmů a hodnot, pokládaných za neměnné a nevyhladitelné.
Literární historii nezbývá. než ex post, : plodů básnických budovati plán ——

bludiště cest. jimiž se sily. o plodech pracující asi bráti mohly, ba mu
sely. Je pro ni výhodné. analysuje-li díla básníků. jichž literární prvotiny
padají v léta předválečná
a kde tedy zkušební materiál se jeví výsledkem
více než jednoho ostře vyhraněného údobi. Těžším úkolem jest, rozebrati
a tříditi knížky autorů. kteří vystoupili po prvé v prvních letech po vá
lečných vydávajíce tak počet ze svého vnitřního vývoje. který se dál v nich,
chlapcích a jinoších, během válk Jim nejlépe sluší název nejmladší
n vý

znamnédílo FrantiškaGótze [Xnarchie

v nejmladší

české poesii

2. vyd. Brno 1922) snad jen z důvodů vnitřních jejich vztahů k básníkům
dávno už prošlým údobím mládí jak tysického tak literárního. zahrnuje pod
onen pojem i zjevy, o jichž přístupnější analyse svrchu jsem se zmínil. Ti nej

mladší — ne řekročivší dosud třicátý rok svého věku —js ou literární
generací.
.ljsou důkazem, že pud slovesné tvorby válkou nezeslábl. že vše
to, čím doba je plna, musí najíti svého výrazu, nejjasnějšího. poněvadž po
jmového a slovně stabilisovaného & symbolisovaného, právě v literatuře. Byly-li
děje válečné jen novým potvrzením životnosti lorem historického dění, lze mlu

viti o oprávnění

historismu,

dějinným útvarům staré

lze reklamovati právo hledati k novým

idějinné analogie a viděti v tomto druhu retrospekce

ověřování
si tradicecot žhavě
. základních
vždy
novým
obsahem
tekutým ty
koipůemsvětovdého
k modelacidění
určeným
naplňovnných.

Básníci, o nichž je řeč. (počítám k nim především skupinu

Gótzem jako expresionismus značenou. pak nejmladší vitalisty a J. Seiferta.
noví debutuií Nezval Přibek atd.) jsou přesvědčeni o tom. že jejich sunlbou
jest pracovatl () nové tvářnosti světa. o zrození nového člověka schopného uvést
v život tvořhý a kladný nové 'rády společenské a mravní. Taková čistá \ tra

bezvýhradná jak se na takovou víru sluší, ide ruku v ruce s úplným

mítáním stavu autebellum.
nulem.

s voláním mha za námi.

od

s úsilímo přervání oněch pout s mi
A tu se v člověku, opírajícím se o histo

rismus.
shlukkterý
pochybností.
Vymkneminué
se féenerace
takového
pře»
svědčeniozve
osudu,
prožily všechny
generace
literární?ideového
Její nástup
v boj se děje za týchž průvodních zjevů, za jakých vcházely do dějinné areny
všechny její předchůdkyně l ony byl mladě bezohledně. neviděly takřka nic
za sebou majíce rozhořelé zornice touhou viděti kýžené cíle ukryté v budoucnu.
l ony hynuly a odumíraly. nebylo--ll v ní tvůrců, dávajících žádoucí míru svalů
a masa na kostru vybudovanou jejími teoretiky. l v nich se odbývala tříbení
duchů, individualisováni : prvotního kolektivního nerozlišování. ] jejich nositelé
sudbou mládí viděli budoucnost příliš hotovou a nezměnitelnou, věříce. že vše
bude probíhati způsobem. jehož jen nejprvnější začátek jimi byl teprve pro
žíván jako první krok v něco, co bylo vůbec neurčitelno. U všech vedoucích
zjevů všech minulých generací se v prvních chvílích zapomínalo, že nelze
konstruovati slohově čistý a příkladný obraz vývoje beze stálého zření k tomu,
že život, individuálně uskutečňovaný jedním každým : nich. je nevypočitatelný
ve všech svých údobích budoucích, že ten budde zasahovat s naprostou vol
ností v dílo, plniti je po svém. určovatij eho rytmy a te.mpo Žije-lise v době.
kdy příslušníci nejútočnější generace (lelt devadesátých) vydávají revidované
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své životní dílo. v němž lze. zcela blízko u sebe. čtením ani ne půl dne třeba
trvaiíclm, porovnati proměny básníkova díla průběhem dvacíti. třlcíti let, upev
ňuie se v duli víra v iedinečná, věčně lidská dramata básnických srdci, na
bývá se nádherného poznání básníkova složitého boie, ale také nelze se zho

stiti zvyku hodnotiti novou generaci. neirevolučněišl
ze všech. co iich
dosud bylo, toužící býti neioprostěněiží
od starého světa příkřeodsuzo
vaněho. nastupuiící podle mínění ieiich uskutečňovatelů. cesty úplně nově
a ne známě. týmiž měřítky a dohady, které v tolika případech dosud se uká
zaly iedině přípustnými. Znamená to odmltnutí všeho, čím se chce rozraziti
věčný řád tvorby, iehož se dosud nikdo v minulosti zříci nemohlanedovedl.
Je to předpokládání. že těm. kdož jsou ti povolaní v nové generaci. nemůže
iíti o nic iiného, než oč ilo všem velikým tvůrcům minula. Je to přání, aby
se tato a ne iiná tradiční kontinuita pokládala za něco skoro absolutního. aby
se tak uskutečňovala i v světě tvůrčích duchů plynulost prvků. z nichž celek ——
organon se skládá, aby iednota prostorová věcí a bytostí, ieiímž rozpoznáním
se vstupuie v neiužžl vztah ke zduchovělé realitě byla — prostě příkazem
úplnosti
doplněna i iednotou časové souvislosti s myšlenkového růboie.
Toho teoretikové nové generace buď dosud. nemaiíce odstupu. nevi I. nebo
vidět nechtěií. zdůrazňuiíce dosud nebývalou novost pramenů, sil a cílů, což
vže iest obsahem nového umění. Tu popírám aspoň vtě absolutnosti. v iaké' |e
dokazována. vždyt samy velmi iemné rozbory Gótzovy o dilech neimladžích bála
níků vybízeií k iasným poukazům na analogie údobí dřívěižlch a ien tradicionalis
mem tohoto stupně a druhu se unikne dvěma chybám: zkřivené děiinné retrospek
tivě t. i. neuvědomiti si poměr určitě minulé generace iako nové k té právě před
chozí (dnes ie totéž). a brisknlmu ndmítnutl velkerěhu snažení nové básnické

generace [dálo se vždy při zrodu takovém v minulosti).

Vojtěch

Zelinka.

Vzácný český epík. Podivno. že při známém českém nedostatku ryzí epiky,
mluví se tak málo o .loseíu Svítilovi.
obvodním lékaři v Novém Městě na
Moravě, ienž iměnem tím podpisuie čelně své prósy. tiltěné v nalich llstech
denních statě kulturní. literární. kritické, životopisné a ilné, a pod iménem

Jan Ksrník

píle varle. iež vydal iiž souborně ve třech sbírkách, přídav

k ním i román Soumrak rodu Jambornva.
Ve Světové knihovně otiskl
Vsianskéhn
básně (Herodes a iiné básně) n Dvě povídky Kukučinovy
s poznámkami a slovníčkem. Jet Svítil u nás velkým znatclsm literatur slo
vanských. zvláště pollliny s slovenžtiny. Kdo u nás nezná Karníks. zná Svltila
jistě. Nomen omen. Z každé jeho práce svítí světlo domácího iasu a tepla.
Zdá se mi, že na viem, co píle ie požehnání Boží. nebo iest to muž vzácný.

charakter
nezlomnz.
dulea věčně
hořící plamenem
a lásky.
R se
dule
bez (alle.
o orná
vžem neustále
sloužící. nadlent
at prscuie
iako lé
ař, česká
nebo
básnik. nebo pu licista, ienž sleduie tlukot srdce svého národa a přispěchá
vžude. kde vidí, že nutno radili s pomáhali. Krásně to pravi ve verži
svých bratří službě pokorně se zaslibuii slavně. ..

Kdykoll na Karnlka vzpomenu zní mi duší ieho nezapomenutelné verže:

Tam, kde začíná se svaté České země

v líři roztepaný. obrovitý kalich.

gahorků
smrčlnvětrů
krai neurvalých,
hovoří ke mně.
ičovaný ametlou

s poličky iak pestré ěachovnicev
áv buď kraii rodný. teskně Ždárls-ké—
horyl

Svaté České země v šíři roztepaný kalichl Tak ien pravýbásník
může vidětil Je to bílkovsky grandiósní a je v tom tolik svaté lásky k naší
zemil Sloha ta ie vzata z basně „Moravská symionie'h iež otištěna ie v druhé

ieho sbírce Moravská

symfonie

a iině básně. Přerov1919.Báseňhym

nická, iiž bych krásou přirovnal k Vrchlického úvodní hymně k dílu Ottovu
„echy“ . s tím rozdílem, že u Vrchlického iest více hugovskě retoriky a zde 10
vše slovanštěiží a vroucněiží. intimnější.
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Je mi radosti největli, mohu-tiu

ozorniti na některé nové jméno, novou

naděj. nového umělce, třeba nejmlau ěího. Zde nejedná se o nováčka, ale o muže
v plné tvůrčí síle, o dílo zralé. živné, posvěcené skutečnou poesii. Zdá se mi,
že jen veliká a nemistná skromnost zdržovala Karnika,ž e nepsal vice verěů,
než mi je známo. Pozoruji bedlivě vše, co kde tiskne. a vidím. že roste azraje
jako žťavnatý plod živný, plod našich luhů, jenž voni našim nejlepším ovocem.
Chci na to upozornit, aby se to vidělo s uznalo.

Karnik
kzačal knihou Chudobná žeň (1904),už tam ronikl jeho hudební
ráz veršů. v Moravské symfonii (1919) už vás o íj
ásou mluvené řeči,
a v nové, právvě vydané
ize Večery u krbu %ové Město na Moravě)
dochází svého mistrovství. tu s rozkoší hlasitě
celou knihu a od oručuji ji
čtenářům & přednááeěům, našim akademiim, básnickým večerům.
do je hu
debník. pochopí mne, proč tak radím, kdo hudebníkem není, pro toho jest ta

knihasedmerýmzámkemzapečetěná.Karník nikoho nenapodobil

Hned

předem to pravím, a přece naučil se mnoho od Březiny. Je to až úžasné, jak
jsou verče jeho hudebně stavěny přibuzně na hudbu veržů Březinových. Ovšem,

že je to vše odvěd omé, nic tu není dělaného, umělého. je to vše samo
rostlé, jistě Kar-niksám otom neví a až bude číst tato slov má, sám se nej
vice podivi. Je to zralá oesie národního básnika naleho. tu, a je mi, jako
bych byl na besedě s ickiewiczem, s Nerud ou. Čechem. Slád kem - rozu
mějte mi dobře — nevidim. neslyším tu reminiscenci, ale duch je tu, česká
duěe se ozvala, slovanská nota v ní zpívá. Jsou to skutečně Večery u krbu,
titul je volen mistrovsky. Krb' je nejposvátnější misto domu, odtud vlecko teplo
se rozlévá. zde staré tradice se tísni a dům neopouštěii, zde je požehnání
dědů, otce i matky. zde nová rodina se rozvíjí, zde je kořen. z něhož celé
potomstvo roste. A tak je celá ta kniha te lá. domácí, věrně staročeská ale

lovsky

a manesovsky

kreslená, a syěite--li píseň a hudbu. je to píseň

národní a hudba Smetanova.
Kurnik má své nové obrazy, nová přirovnání ze života věedního vzatá a
vzdor tomu poetická, zvláltě ve svých epických selankách ze vsi a z rodu
vlastniho vzatých. má své nové, zvučné a nenásilné rým
m.y má mnoho slov. jež
na nás působí jako zjevení, nebo! jste je neslyseli léta dlouhá. Slytte kousek

ldylického chvalozpěvu:

Na pustém strnisku, na slunkem vysmahlých mezích
zdravim vás bradaté tetičky. strakaté koz |
Z ollinek. rozrostlých na křivých potoka březích
zvědavě patříte. pastvinek smělni, vousatí bozil
Úvozem vymletým hopkáte jako srnčata v poklusu krotkěm,
za provaz vedeny vlasatým mudinem, domácím lotkem,
jenž kolem očima střílí, jako by tipy srěely z luku

Žlássje zpupně, že se dnes nelekne ani atnáctl kluků!
ehnána budte
těžká jakgszdin
odin buclsté
kostelních
veménka
růžová.vaěe
jež veménka
jako slovenských
džbbzávaží,
nesete z pastvin do nízkých chaloupek na stinná zápraži,á
kde vlidným úsměvem hovorných matek jste vítány.
Hned na to,j ako když májový deltík hustými provázky prli,
do lesklých plecháčůy bilé paprsky srěi.
Neni to homersky krásné? A hned to zdůrazňuji, Karnik má velikou vlohu
k epice. Jeho vzácný zpěv Nad dubovým stolem, klasická moderní balada
Tiěi hosté, kde duchové padlých vojínů v noci navltěvuji svou rodnou osadu
& vlem jim blízkým a drahým se o nich v noci zdá, ldyllcký
chvalo

zpěvI Bábinka, Blednouci selank

a Ba lada každodenní, tojsou

doklady jeho epické sily. malířského vidění a hudební krásné řeči. V době.
kclzožepos
by nám
dát Kamík
nějakého naěeho
„PanaunTadeáěe",
jsemhy-ne,
často mohl
při čtení
„Večerů
u krbu“ vzpomněl.
——
Sigism
d B ouška.ns

Sborník Dante . Čeět byl jednou : nejvážnějěích publikací. které oboha
dala ná

tily českou literaturu. Olomoucká „Družina literární a umělecká“
kladné dílo k velkému jubileu “Dantovu (Olomouc 1921) a předstihla

všechny
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velké kulturní korporace, od nichž se podobné publikace právem očekávaly.
Z článků, prohlubujících naše vědomosti o Dantov-i, uvádím studii Jaroslava

Hrubana, „Ravenské mosaiky v Božské komedii" a článek Dominika
Pecky „Via Pacis“. Článek dra Hrubana chce naznačiti
jako pravděpo
dobné, že „některé části „Božské komedie", zvláště pak 28. zpěv „Očistce",
vznikly pod přímým vlivem mosaik ravenských; naztraje na ně, Dante přímo
formuloval své básnické vidiny. Mosaikální vliv neprojevuje se pouze v námě
tech, ale proniká patrně i v slohové kvality velebásně“. Článek Peckův osvě

cuje
Dantovu
pout, Fokud
jest Bělohlávka
symbolem hledání
pokoje. Krátká,
ale
případná
je úvaha
. Václava
„Dantevnitřního
budoucnosti".
Zabývá
le ldeou potřeby „českého Danta" nebo o přípravě na „českého Danta". která
se vyskytla v naší literární veřejnosti, a o podmínkách, za jakých by svět mohl
dostati básnlka. obdobného Dantovi. Sedmi pracemi, delšími a kratšími, pů
vodními články a přeloženýni verši. přispěl do Sborníku Alois Stanislav Novák.

lnlormační jeho článek „Dante Alighieri"
podává mnoho zpráv o životě
a díle básníkově, ale obsahuje, jakotaké článek „Po sto ách Dantových",

některé údaje méně správné. Tak na př., že Dante proži „po boku" Beatrice
nejkrásnějlí dny svého života, že Beatrice byla dcera Folks Portinariho, že se
stal hned po smrti Beatricině ghibellinem. což nazývá Scartazzíni báchorkou,
že Corso Donati „po odchodu Karla z Valois" přepadl Florencii a že té doby,
tedy o odchodu lrancouzského prince. byl Dante vypovězen, kdežto Karel
odele : Florencie te rve v dubnu 1302 a Dante odešel a byl vy ovězen již
v lednu, že římsy ne oli kruhy „Očistce" jsou spiralovité, že „pravdípodobně“
můžeme v „Božské komedii" znamenati i vliv antické literatury klasické, „Odyseie“
a jmenovité „Eneidy"
nebol, co se týče „Eneidy". je t to jisté, a jisté je to
lvzhledemk jiným latinsk y m básníkům atd. Výklad o erných a Bílých v Pistoji
a pak ve Florencii jsou nejasné, a Guido : Monteřeltra. o němž je zmínka ve

článku téhož autora „Po stopách

Danto výc h", neocltl se v Dantově„Pekle“

roto, že „stal v čele Pisánských", nýbrž proto. že dal [dle [)anta ovšem)
Bonlláci Vlll. latnou radu, kterak by se zmocnil obléhané Pslestriny. Nelíbí se
mi. když se Beatrice nazývá milenku u Dantovou. Milenku může míli nějaký
nepovedený syn bohatého tatínka, ale llantovi byla Beatrice „madonnou". paní.

paní srdce jeho. Quaestio
ckloiy, věci

de aqua

et terra

není věc dantovská. listy a

ochybné autenticity. Ze Dante byl dán na vychování Brunettovl

Latinimu,
po obá se fantasie.
dle Scartazziniho
ravdé a Dantových
že studoval(Giotto.
v Bologni,
je plod Boccacclovy
Co se týčemálo
„pucrobizen“
!
cagna atd.), prohlaluje Scartazzini bez okolků. že podoby hásníkovy neznáme,

protože vůbec neexistovala.V článku „Božská komedie

a její ilustrá

toři" byl bych rád viděl zmínku o kresbách Botticellových (vydal Lippmann
v Berlíně 1887), Signorellových (vydal je František Xav. Kraus ve Frýburku
v Breisgavě 1892). zničených Michelangelových a o velmi pěkném obraze Aryho
elíra „Dante a Beatrice" (vstupující na nebesa), jakýsi to protějšek k obrazu
téhož malíře „Františka z Rimini", o němž se Novák ve svém článku zmiňuje.
Z 19. století bylo by přidati jeltě více ilustrátorů „Božské komedie".
Sborník přináší tři ukázky překladu: prvního zpěvu ,.Pekla" od mladého
básníka Frantilka Pokorného. třetího zpěvu ..Pekla" od Karla Dostala Lutinova
a osledního zpěvu „Ráje“ ode mne. Můj překlad je nerýmovaný. Překlad Fran
tiška Pokorného svědčí o velmi dobrém překladatelském nadání, ač bych přece
vytkl, že pardál „se tměl" před očima básnlkovýma. Lutinov chtěl svým pře
kladem 3. zpěvu „Pekla“ podati ukázku své překladatelské bravurnosti. Proto
vedle originálu staví svůj rýmovaný překlad tak, aby český rým zněl úplně
nebo aspoň odobně jako rým italský. Přes to přece všecko leckdo asi neshledá
mnoho podobnosti v rýmech tinta » stinná. coloro — tvorů. guai ., drahý.
uro ——kůrou,

molto — stroho,

pronte

-— on tam.

spoglie — holá, rote —

růže, parenti — pokolení, íoglie — neodolá, bruna — tůně, atd. Volnost větší
s menší je pak arci v překládání nutna. O svoji překladatelské teorii pojed

nává Lutinov v článku „K

dáváliterárnístat „Kd ž
Také italské danti

řekladům

rchlický

z Danta“

a benediktin Bouška po

překládal Danta.

by jistě zajímala krátká práce Frantiěka Pacáka „První

stopy Dantovy v echách'. Verše Kažparovy„Dante“ a Střížovského
.Dantovi", vřelepsaný článek Antonína BořkaDohalského„Dante a svatý
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n m ě n í“. Kolískova črta

František“.
Konaříkova
v českém
mí „Dante
nk
oje Danttsov
ské vzpčšta
a několik
jiných drobností : estřují tento
Sborník. ozdobený také rázovitými Ee
odVáách.ala Duňi a Adámka a reprodukcí
sbami
Wellloner
vými.nněkolišb
a“dkřevoryty
ku s vý
Bílkovy
sochy
Dante.
mluvnou hlavou Dantovou důstojně maloval Jan Kóhler. —-Dr. Karel “Vrátný.

Naše literární mravnost. Vliterární probudilo nebez ečnou zvědavost. A na
tvorbě katolického ovzduší, (schválně
neříkám „v literární tvorbě katolické"),
at beletristické. at kriticky estetické,
ozývají se někdy tóny, které se ozývají
ivovzdusí naplněněm cynickým pohr
dáním vsí křesťanskou morálkou. a ne
ozývaií se t tóny, kterých b katolík
očekával Abych se dotkl těchto tónů.
jichž není slyšeti.m slím tím relerování
o divadle, o biograřu. o literatuře. Bý
vají dávány kusy a objevují se knihy.
které jsou výsměchem křesťanské mrav
nosti a které jsou jistě způsobilé, roz
něcovati a živiti v divákovi, ve čtenáři
nejnebezpečnější představ a náruži
vosti. Ale v našich novinác se mnohdy
objeví takový relerát. že člověk neví,
co si z něho vybrati. Patrně se reíerent
bojí, aby snad jeho reíerentětí kolegové
se mu nevysmáli, že chce uplatňovati
na jevišti a v literatuře "pokryteckou“ .
..mělíáckou", .,!osáckou. "zaostalou" ,
„překonanou“ morálku. Někteří áni
z našeho ovzduší velebí leona gloy
pro jeho geniální nadávky. jimiž chce
podpořiti katolicismus. Nejsem přítelem
nadávek. zvláště když jde o propago
vání božské věci. ale divím se, že
v kruzlch. které se írancouzskému tvůrci
nadávek obdivují. se nenajde statečný
muž. který by nestydatost nazv ne
stydatostí, svinstvo svinstvem.
i to
mravně cynické ovzduší utlumilo křes
ťanskou mravní vnívavost již tolik, že
nechápe. co je dobré a !patně, co uži
tečné a co nebezpečné? Jaké je to
katolictví, když nemyslíme při oně
tvorbě především na to. jak tento vý
tvor, tato věta, snad toto jedině slovo
bude působiti na lidskou lantasii, často
příliš vznětlivou. a tím na náruživosti.
je! dovedou spáliti vse ušlechtilé v lid
ské duši? Já v takových zjevech vidím
nedostatek mravního křesťanského cí
tění a smlouvání se směry, kterým křes
ťanství jest jednak překonaným stano
viskem. jednak předmětem posměchu.
Snad by moderní spisovatel jisté stance
Tassova „Osvobozeného Jerusalema"
okládal za nezávadné. Ale Clemens
rentano vyznává, že mu v mladých
letech velice ublížily. Stačívá někdy je
diná věta, ba jediné slovo. aby nadě
lalo v duši mnoho škody neb aspoň

duši má katolický názor světový pře
devším mysliti. Nepřesná íraseologie se
nemá rovněž v našem ovzduší vyskýtati,
ani ze strachu před tím, že by nás
cynikově pokládali za šosáky. ani proto
že jsme odlehli vlivu otráveného o
vzduší. ezi cyniky a námi musí býti
propast. ale ta propast se musí křes
íanským lidem ukazovati. Vaše řeč
budiž ano. ano, ne, ne, řekl náš Spa
sitel. To se týká také pojmu mravnosti.
Co je mravně dobré a co mravně zlé,
to nám. věřícím, povídá církev Kristova.
která nám tedy také poví, co je mrav
ně nebezpečně a co mravně přípustné.
S názorem církve naáI na mravnost a
nemravnost skutků lidských musí se
srovnávati také způsob. kterým se
„naše" literatura vyjadřuje. a dojem.
který svým vyjadřováním v čtenáři [na
divadle v divákovi) způsobuje. To ná

leží také k té katolicitě,

o níž loni

v „Lidových listech" tak pěkně psal
Jaroslav Durych. ——
Dr. K nrel V r átný.

Hospicečvan
u zlatě
hvězdy.
Ko
nařík
vydal
druhé,Bedřich
o ravcné
v dání románu, známého z
asince"
[lZnižnice Evy, svazek 10., Olomouc
1922). — Pře racoval jej látkově isty
lově dosti důkladně: aspoň četba jeho
působila nyní na mne mnohem inten
sivněji. a třebas děj byl mi v hlavních
rysech znám, outal mne román až do
poslední stránky. Již z toho je patrno,
že síla jeho není v napínavé románové
zápletce. Fabule je zcela jednoduchá:
Proíesor Holas, typ nadšeného absti
nenía-idealisty, pojme myšlenku zaříditi
u nás po příkladu ciziny léčebnu alko
holiků. Založí družstvo a vybuduje na
Valašsku ústav „Hospic u zlaté hvězdy".
Jest mu při tom překonávati spoustu
nesnází. nepochopení a předsudků se
trany veřejnosti i úřadů. a když pak
dílo iíastně dokončí. dočkává se znovu
nesčetných zklamání, útrap a nevděku
od chovanců i od předsedy družstva,
ziětného advokáta Rozehnala. Dílo jeho
ztroskotává. zvláště, když zasáhne do
toho rušivě světová válka: chovanci
jsou většinou mobilisováni. Holas vrací
se ke svému původnímu povolání a za
čas odchází také na vojnu. kdežto Hos
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pic proměňují dobročinné ruce vdétský
útulek „Českého srdce“. kde i vlastní
dceruška Holasova nalezá druhou mat
ku v Helence, dřívější trochu roman
tické lásce Holasově. Kdo zná dřtvěišl
činnost pana spisovatele ve hnutí absti
nentním. pochopí snadno. že vložil do
románu jistě mnoho ze svých zkuše
ností. a bližší znalci poměrů dovedou
asi přímo ukázati na určité osoby, jichž
celou dlouhou řadu zachytil do svého
příběhu. Všechny pak. od přerůzných
figurek chovanců-alkoholiků v ústavě
domácím i anglickém až po advokáta
Rozehnala, barona Vozába. lékaře, ta
ráře atd. jsou kresleny s takovou vý
raznou životností, že je přímo vidíme
před sebou. Třebas autor používá k o
střejší charakteristice se zálibou také
různých moravských dialektůa zpe

tesknoty, tužb a oba svých pacientů,
že jsem dove l až p iš třást se jejich
strachem do budoucna, jejich lítostí
plakat nad zmařenými lety života, jejich
utrpením tr ět až do nemožností. Mnohdy
jsem to nebyl už já. tolik mně uměly
vystřebat jejichrozbolněné duše.. .Smá
vali se mně lidé. že
edím na svět
uzoučkýmmozečkem abstinenta, že jsem
si utvořil celý životní názor abstinentní.
Atsil Přece byl ten životní názor lepší
než jejich samoláska. Přece byl ten můj
život bohatší, složitěišt. nežil jsem sám
sobě, ale ve stálem kontaktu a užiteč
ném kontaktu s tolika bytostmi a udá

střuje

hyne & oživne po vá ce...
ivot je
krásný. i ten člověk v něm . ,. Není
te Credo samého autora? » Em anuel

svou

společnost

i Němci

a

Poláky,
ze
vnějšími nespokojuje
prostředky. sel
ale jen
dávátěmito
znčasté
nahlédnouti i do utajených hlubších
zdroju duševního života svých na po
hled ubohých íigurek, takže čtenář 3 při
citem tiche soustrasti vžívá se zvolnn
do jejich osudů. Spisovatel nezapřel
ovšem v sobě znalce a propngntorn ab
stinentního hnutí. ale snažil se také.
aby jeho román nebyl vtíravé tendenč
ním, všude počíná si umírněné v této
otáice, nepíše to npoštol střídou-sti.
ale především umělec, jenž těmito,
mnohdy zdánlivě vedlejšími věcmi sle
duje hlavní svůj cíl: vytvořltl a psycho
logicky oduvodniti postavu ideálního
nadšence jcnž sice není prosí osobních
tužeb. ale dovede je spojiti
pří
padě | obětovali své vyšší myšlzznce, a
ani po všech zklamáních neztrácí víry
v lidi a v lepší budoucí život. Tento

životní optimismuszdá se minei

význačnéjši známkou románu a zároveň
nejlepší charakteristikou jeho tvurce.
Jest to jistě pokrok od smutné perspek
tivy prvního románu Konaříkova „Da
lily". jehož hrdina-kněz také ztroskotal
a svým neštěstím zešílel. llolas si do
znává. že práce několika let je zničena
a ti, na jejichž léčení obětoval poklady
své láskyatrpělivosti. většinou ve válce
padli. Ale nehledí na to tragicky. Od
svého spolupracovníka-kněze i vlastním
utrpením naučil se věřiti v Prozřetel
nost. jež' ! slzami vede člověka ke štěstí.
Uvažova jsem
pravi — často a
často na vojně. měl-li jsem pravé po
volání a posvěcení pro svůj úkol. Jedné
věci sám si nemohu nepřiznat, že jsem
se dovedl v-mysliti a vcítit v bolesti,

lostmi. Ne. ne, můj život nebyl uzoučký.
malichemý, hříšně hlou . snažil jsem
se o zlepšení tolika li í, () rozuzlení.
šťastné rozřešení tolika lidských ra

mat...

yla-li naše idea dobrá. neza

Neumannova erotiku. V třetímsvaz
ku souborných „Spisů Stanislava Ka
mila Neumanna'H vydávaných pražskou
nakladatelSkou lirmou Aloise Srdce,

vyšla Kniha erotiky

(Praha 1922).

milostná lyrika z let 1895 1914 uspo
řádaná v oddíly časově vymezené. la
kovn retrespektivn o lecčems poučí.
llkamje na př jasné. jak i v erotic é
látky postupně vnlkala mohutněiící zna—
lost složitých dějství řírodních uměrně
s šířením se oblastí liásníkovu sen.—ma
lismu. který. ač ne hned, šel k věcem
přírody venkovské římo, bez stilisace.

bel. knižních symbolll. Názorná je cesta
lyrikova z výlučného individualismu
bytostí krajně chtivých svézákonnosti

vlastního žití k intimismu vlastních krisí„
jež později jsou jen článkem trpícího

co u, ředevším zaujme však tvárný
rozvoj hásníkův, oj o zákonitosti
volných rytmických řad na jedné. a
parnasistní kázeň znělková na druhé
straně. Nejčastěji připadne analogie
z Vrchlického a díly ty, (poslední a
předposlední) vykazují nejvíce čísel
kladných. Tu básně mají svou dynamiku
a dramatické jádro. organisujt se v celky
úměrné složkami svého. rožitím zprav
divělého. lyrismu, mají. kd: třeba, pointy.

kterých neprozrazují praemissy.a
jejich mají pevný profil architektonický.
neroztřepený nesourodou dekorací. Z o
statních kusů sbírky cenil bych nejvýše
ty. kde veršem. třeba nebarvitým. za
chycen smutek a hořkost po erotickém
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opojení. kde člověk k člověku promluví jasněnost zásad rytmických. přílišná
trpkým prozrazením náhle okuženého násilnost jaz ka a nedbalá korektura.
rvavého rozčarování. Ostatek „je kvítí žalostná nese opnost sepnout rozmáchlě
sulené, vyvětralé." — V. Zelinka.
myálenky v kontury. občasné úplně při
lnutí k emlasi Březinově, k raiinova
Básník vitalbmn. Tisíce horkých němu tónu Wildeově, nebo k baladic
a zlatých vln života. stříkajících v ly kému lyrismu Sovovu, beze snahy o jas
rické knize Miroslava Rutteho „Zjas nou ražbu symbolu, o odstín, o vypá
něné oči", jejíž vitalismus by jednou trání složitých vztahů mezi subjektem
zasloužil úvahy. ja že se zrodil ze a objektem. o hutnou duleslovnou mo
snového a aristokratického artismu své tivaci, je výslední dojem slušně jinak
ho tvůrce, až k nebi dorážejí' | v druhé vypravené knihy tra ný. tím trapnějčí.
sbírce Rutteho „Ohnivá vlna" (Plzeň že nejde o prvotinu. o Toulovy prósy,
1922. Beníško). Prudce smyslově vjemy Výpravy k srdcím (Praha 1922),
barev, vůní, krásné pohyby plných zdra nevykazovaly tolik začátečnických zá
vých těl, vzpírajících břemena a zápa porů. -- V. Zelink
sících. letní horka. červencové růže.
těsto, k utí, zlatý kruh, uvědomování
Durychovy Obrazy. Přečtete-li no
si mno anásobné jsoucnosti, tisícové vou knihu ovídek Jaroslava Durycha
lidnatosti pojmu lidství, bouřlivé, ruben Obrazy (l?raha 1922. Kuncíř) jedním
sovské opojení z 1 sického zdraví, rázem. výslední dojem, který vás za
z krve rozjaaané a o.houzlené z hýři chvátí, je podoben účinku těžkého vína,
věho presta obrazotvorného rytmu — jež sotva dozrálo v severních krajích.
to je asi pouhopouhé schema rozváž Nevíte dobře ani, zda pohybovali jste
něné knihy básníka. jako by opilého se na pevné zemi či v oblasti snu.
červencovou horkou jásavostí o v r c híl Logika přirozeného rozumu vypovídá
věcí. těl a tkání, vskočivěícg do slu službu a jen tuěíte v podvědomí, že
nečných peřejí letních dnů. Ten hurný, nutno se vrátit ke stránkám. jež tolik
zápasnicky sebevědomý a dravý gestua rozvlnily vali obraznost a útočí neod
objetí. provázeného nejžhavě',lírn pleo bytně na vaši duěi. Leccos i při dru
nasmy, polysyndety, apostro ami. iden hém čtení zůstane zastřeno závojem, ale
tllikacemi a příměry překyp ujícím las jinde přece podaří se navázati důvěr
káním dne. sebe, bližních. města, unálí. nějlí vztah. Pod jednou podmínkou:
od úst bere námitky, to že je stereo nesmíte jíti empirickou cestou, která zde
typní. to že má své analo ie řekněme nevede nikam. leda k hanebnému ztros
u Nerudy už. to že u básní ů nejmlad— kotání. Realita. s kterou se v nize
lích; ale tam. kde podle bezpečného setkáváte, řídí se jinými zákony než
postřehu Gčtzova zemitý & krevnatý obvyklým pochodem. mechanicky na
obsah lyslologického proudu života se vazujícím a spojujícím minulost, pří
umoudřuje a uzrále utiluie (v číslech tnmnost i budoucnost. .le transformo
str. 30 n.) nastává potichlý akt sbratření vána básníkem nebojácně ve svět du
subjektu a objektů, rostoucího ze vzá chovních dobrodružství, které vnášejí
jemného pochopení a spolutvoření. : vě svůj zákon a svůj řád. třeba krátkozra
domí vzájemně užitečnosti a společného kým nepochopitelný. Mezi nebem a
s novsíví. „Návrat marnotratného" a zemí
tak snad by mohlo se určili
„řijímání“ zpívají o tom ryzí píseň jeviátě těchto povídek.., Země je tu
z hlubokosti. — ..Z
jen podlahou pro let k výlinám pravě
vlasti těch, kdo nade vše staví svůj
Básnický omyl. Ludmila Vojtěch sen a své dílo, zdánlivě sebe více pov
Karel Tau! vydal své básně z let 1919 zemštějlí.. Durychův idealismus je po
až 1920pod titulem Dobrodružství
někud jiného rázu. než jaký se traduje
váění (Publikace Národního Obzoru. většinou u nás. en dvě jména vás na
sv. 1.. Praha 1922). —- Neměly vyjít! padnou: O. Březina a F. X Šalda. Ale
O svých prudkých citových krisích, i zde jsou velmi podstatné rozdíl. jež
světluje živá náboženská víra ury
o dějích strašných vážní, o svém o
brazu světa — předpokládám-li jich sku chova. Jeho idealismus není slabošské
tečné prožití autorem ——není tu ani žvatlání. které skutečnosti bud nezná.
jediným veršem, ani jedinou zkratkou, nebo od ní utíká. Je vítězstvím. které
ani jedinou gnomou pověděno něco. co kladně poznalo všechny překážky a
by mělo aspoň špetku básnického vi nástrahy. aby tím plněji rozkvetlo. Přís
dění. Přistoupl-li k tomu úplná neu ná linie kreslí — nemaluje — postavy.
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situace, děie. Užasná ekonomie pro
středků výrazových ie vlastností. které
nemá kde kdo. Snad někde neubráníte
se doimu iakěsi strohosti a zastekne se
vám po melodické kantiléně a myslí
roidou stránky románu „Na horách'.
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..“Císaře
plastika, viděná
dramaticky,
že musíteiemy
básníka
A:s.ela

A co říci o poslední povídce., Obrať?
Temné kouzlo ieií opět a opět vábí
k sobě jako podmanivá moc. Závěrečný
akkord zní neiděle iako poselství iiněho
Břiznávám se upřímně. že při první světa . .. Čísti urycha. znamená spo
četbě „Obrazů“ pociťoval isem určitý lupráci čtenářovu a zvýšenou pozor
chlad. Než čím důvěrněii seznamoval nost. Neide totiž o virtuosní výkony,
e 0 výraz duchovního dění,
isem se s knihou, slyšel jsem proud
spodní melodie, iak plyne spoutána vyvážený z hloubi a po svém způsobu
pevnými břehy. Vzpoměl isem Bacho odpovídající na rytmus doby a ieií kul
vých koncertů. kde pod neosobní tor turu. »- Dílo Durychova klade základy
mou tryská silná vášeň, hoří plamenem. k budoucnosti. Nevím. iaké další
nikoli rázem stráveným, ale strašnou boie budou značiti cestu básníkovu.
silou, která žehne i mrazí zároveň. Jste ale mám víru v Jaroslava Durychal —
svědk zápasu horkého srdce a s slů Dr. Josef Dostál.
s inte ektem vladařským. Z toho zrl—
Pohlavní šilent v české lyrice
livého protikladu roste Durychova dílo,
osáhlo vrcholu ve sbírce Otakara
stavěné iako staré chrámy, tvrze ducha.
torcha Martens. l.ilie v kor-setu
Detail i ornament nežiií samostatným
životem. nýbrž ien ve vztahu k celku. (Aventinum. sv. 55.. Praha 1922). "—
Proto nikde nenapadne vás myšlenka V iednotné idei sestavená sbírka má
o vedlejším a odružném. iež zastírá za svůj příznačný motiv ženinu ohlav
(hvílemi zákla ní linil. Ta svítí neza nost, výstřední. iak fedměty c ttčů a
stteně a suverenně. 'l'yto nově povídky stupni síly, tak i sickými podmínkami
maií povahu dtevorytů starého mistra. ie provázelícími. edone tu bere na se
které naleznete naiednou v zákoutí ga orrny perverse. esaltace, enthusiasmu.
lerie a odkud vyšlebne záře, že zastí vilného šílení. utrpení. A ostroíaml. bu
ráte si oči v překvapení a radosti nad dovanými : prvků podro né. zhusta ro
krásou pro vás právě objevenou Život zumové deskripce. monolo lckými zpo
zpodobený Durychem má znamenitou vědmi,předvádí se tu [a erie typů
rozlohu. Nic není dost nízké a ovržené, ženské sleruálnostl. proievuiícíse
aby nemohlo býti zvednuto e světlu
s prosvíceno aprskem básníkovy lásky, v tanci divadelním, nabízením se dan
Kosmický pohled ie dárcem rovnováhy. ceusy komukoliv, měštky boserovi. ne
dobyté často nad propastí a srázem. věstky chodci. staleny dvacetiletému,
Mechanický sled dnů
to není lormn hrbaté urostlému. Tento stoupaiící. vyv
života Durychových lidí. Jejich horečná počítavě konstruovaný hnus. proložený
aktivita vznáší je nad tíhu země. Jináá, portrety obětí pudu potlačovaného a
vyšší logiku ovládá jejich činy, z nichž zakrnělého, nebo chorobou odumřelého
mluví k vám krása ihrůza lidského a tělesnou olklivostí otu ovaného, se
měnívneisilněišíchčíslechknihyvšílené
srdce, iež boiuie o své naplnění...
Jsou tu stránky, kde děs vami zaclivěie apassionato perversní sestry. lkaiící ne
a iinde uslyšíte radostnou píseň osvo nií nad tělem milenčiným. Stylistika
bození nezemskěho ladění . .. Sedm autorova odpovídá obsahu výběrem epi
thet, metaíor, příměrů a přilehavých
povídek,
iež tvoí'í obsah
knihy, jsousvět, íigur.
aždá o sobě
celý uzavřený
Z.
kde těžko hnout větou, abys nerozrušil
*
skladby. Hned první „Sen" působí jako
dvoidílná sonata. kde po grave násle
Pranostika na rok 1923.
duie allegro pokory a odevzdání. Tra
gický svět „Dítěte“ vystřídán iest slad
kou primitivistickou vidinou „Sen Al Socialisti
brechta Dtirera“. která má krásu kla dnem ani hodinou nebudou iisti.
sickou. Zkratka moderního světa, ieho Všichni dle pravítka rovnosti
mechanické civilisace a vraždy lidské a stei
duše, iak ke mně mluví „Tvář-" a „Pece“ budoun biti v hoinosti
ie nezapomenutelná a místy působí silou a iubileině.
Joseí Doležal.
středověkého mystika. Tragické heslo
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SLOVENSKÉ

Kdežto
násbezohledu
na drahotu
papíru
auvysoké
tarify sazečské,
tis
kárný chrlí co týden spoustu literárních novinek z péra autorů již známých
i četného. více nebo méně nadějného dorostu. na Slovensku i po jeho osvobo
zení je literární ruch v plénkách. Po těžkém. staletěm kulturním hladu je to
ovšem přirozeno. Zato je tam každá nová kniha skutečnou událostí a každé
nové jméno radostným objevem
Nejnovějšíslovenskou beletrii přinášejí úhledné sešity „Slovenských
Po
hladů". vydávaných Slovenskou Matic! za obratné redakce Štel. Krčméryho.
Hned prvý sešit letošního ročníku phnesl súbeh (konkurs) na nejlepší práci
novelistickou, v psaný Spolkem slovenských umelcov. První cena přiřknuta ne
dávno Janu llrušovskému

za novelku„Madonna Pompiliova“ jež

vyšla právě v nejnovějším sešitě. Jan Hrušovský, člen redakce Slovenského
denníku. jenvnoýz ev v novelistice slovenské. Vedle něho debutují v letoších
Slovenských Pohlazclechdalší homines noví: Janko Aleexy ,J. C. Hronský
a tit“.lo
J. nejzajímavějšího,
a.špar Co jméno,
to skutečný
talent, mladých
nadějná umělecká
.A co
celá tato
nadějná družina
prosatérů osob
tihne
zřejmě k lilosolickému směru novoidealistickěmu. Pravý opak českého oficiel
ního dorostu beletristického. pro jehož naturalistický primitivismus neexistuje
nic jiného mezi nebema zemí nežli po laví. enepřeháním.dosvědčí vám každé
číslo našich literárních týdenníků i měsíčníků, kde můžete se dočísti i takové
nechutnosti. jako že milenec při pohlavním nktu okousl ženě nos. Slovenská
beletrie bývala odjakživa morálně svědomitou a zdá se,že tuto dobrou tradici
mladí nehodlají porušili.
Děj cenou poctěné črt llrušovského
čerpán je z dnešního Říma. Sedmde
sátilelý beznohý žebrák Fompilio celý svůj život proseděl před portálem chrámu
Santa Maria Maggiore na Esquilinu. Dovnitř nikdy se nedostal. až hoří touhou
a prodchnut je věrou. že by Madonna jistě zázračně uzdravila jeho chromé pa
hýly. kdyby jen mohl rositi ji uvnitř chrámu před zázračnou sochou. Konečně,
() Květné neděli dostnlb se mu obzvláště hojné almužny, takže mohl podplatiti
sakrislána. aby ho na noc zavřel do chrámu. Atu zu měslčné noci umírá Pom
pilio v radostném vytržení. že nohy jeho jsou zdravé a že veden Madonnou
ubírá se přímo do Ráje. Je to jemná psychologická studie úměrně stavěná.
styl skvělý, vybroušený. kolorit města u Květné neděle sytý, a vpravdě bás
nic ý
nic na této zdařilé novelce neprozrazuje začátečníka. Ostatně llru
šovský ani začátecníkem už není. vydal 1920knížku crt „Zo sietov vej vojny".
Velmi dobré jsou i ostatni beletristické práce letošních Slovenských l'ohlndů.
Janko Alex y, kter' tu má črty ..Kóň". ,.Viera". „Sokovia“ a „Rógo“. pracuje
hned ve dvou oborech umělecké tvorby, jsa také talentovaným malířem. jehož
kresby slovenských typů i u nás vzbudili zasloužeuou pozornost. llome'nou
Alexyho doposud je oblast \zpomínková. Co to podává jsou procítěné, životně
a působivě \yiruvované obrázky z mladosti. let studentských i zážitky \ojen
ské z bolševického vpádu na Slovensko. Z\láště rodinná kronika ..Kóň" svědčí
o hlubokých citových londech mladého umělce.
yspělým
umělcem \l/aravurního
slyluprvními
a na Slovensku
nezvyklépokusy
vervy výrazové.
je l'ido
J. Gašpar.
stoupil I919
novelistickými
v Národ.
Novinách. Co letos pti/Jáává. jsou už věci vyzrálé. ryzí. umělecké hodnoty. Vjeho
široké paletě najdete sytě kolorované obrázky života námořnického zajímavé
krajinářsky, se zdařilou lícní charakterů žhavých vášní. výbušných a dravých,
ale také utěšenou slovenskou idylu ze starozemanského života, projevující au
toruv vážný smysl pro rodinnou i rodovou tradici a sladkou. kouzelnou něhu
v podání. Typem prvých črt je „Srdcová ravola lanka Holuba"a „Adam Ču
paj a božia ruka" . typem druhých „Prade Peter'
ivým porozuměním pro romantisující tradici zemanstva podobá se Gašparovi
J C. Hr onský v črtě „Petro", kdežto ostatními obrázky: vesnického života
kráčí velmi slibně ve šlépějích Kukučinových. Hronský jevy spělý znalec slo
venské dědiny, jak žila před ipo převratu, šťastný lotograf lidových typůsduší
básníka, který dovede ve škvárech všednosti nalézti takový klenot krásného
lidového zjevu jako je „Ratkovský poštár“. Svojskost, kterou Slováci tolik ak
centují a na níž jsou nemálo hrdí, jeví se tu v podobě nejsympatičtější. Hron
ského vábí vedle zemanské také lesní romantika.
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Mladá slovenská novelistika nevyhýbá se arci ani námětům erotickým (.Srd
cová pravota Janka Holuba" od Gašpara. „Vílalahotských hór" od Hronského),
ale její erotika zůstává na míle vzdálena sexuální pornograíii. do jaké čeští au
toři tak snadno zabředají.
Do vlastní duše nejhlouběji dává nahlédnouti Tido J. Gašpar, když vypravuje
krásnou životní historii svého praděda. Byl to šlechtic ducha. „Statočne bojoval.
vlastne slúžil a plnil vůlu božiu. Boj či statočný (poctivý), či nie, vždy krvaví
a raní. Ale plnit vólu božiu znamená zvelad'ovat v srdciach zásoby dobra,
ktorým sil pracovitý človek vyslúží krajší. volnejší zajtrajší deň svojho dejstvo

vania.

o úst mu klade toto napomenutí: „Len Ducha svatého

ne

vytvárajte nikdy zo seba. Musíte byt jeho hradmi. deti moje Na
slúchajte jeho svatému vnuknutiu a učte sa dobrému. Bude treba
moc dobrého semena pre budúcu zahradu rajskú, do ktorej nás
vedie Duch sviitý.. . Ale nezabúdajte — i zlý duch má svojich prorokov.
Ak sa im ludia poddajú. bude zle. Bude mnoho biedyakrví Život bude hroz

ným otroctvom zla. A z tohoto otroctva zas iné nespasí l'udí, ako ry
tieri Ducha svitého.
.Dajte pozorl Zlýduch láká sladko. Marný-in,ničom
ným svadbením. Sám vznieti v nás víchricu vášní a hádže nám hriešne póžitky..
Z autorů starší generace zastoupeni jsou beletrií v tomto ročníku Slov. Po

hladů Josef Gregor- Tajovský výbornou loutkovou hrou. o níž jsem už re
teroval v Lidových listech. a Jan
aják povídkou.. Ecce homol" Čajákj e
poctivý realista. jehož román „Rodina Rovesných", vydaný před 10 letyazob
razující velmi věrné utrpení slovenského učitele pod knutou madarisačního zá
konna Apponyiova. zůstane trvalým dokumentem zle doby. V přítomné povídce
předvádí Čaják kus života lidových sektúřu na Slovensku a dociluje jak zruč
ným zvládnutím látky tak plastickou kresbou neVAedních oslav náboženských
blouznivců úrovně skutečne umělecké. lalent jeho očlvi ne dospěl zralosti a
možno se od něho ješte hojně dobrého nadíti. Čaják je učitelem v hanátském
Petrovci. slovenske osadě dnešní lugoslavie. muž zasloužilý a ůct hodný.
Slýcháme tolik neutěšeného ze Slovenska. Tím více se rnduime ze slibně třeba
jen řídce vyrážejících květů jeho tvorby umělecké. Oč krásnějším jeví se Slo
vensko v povídce llronského, v kresbě (inšpnrově. nežli v tisku politickém.
A je jisto, že pravý obraz slovenské duše nenalezneme ve špinavých poleiul
kách novinářských. nýbrž v krásné róse slovenské. Tam je vnitřní pravda o
svobozena od všedního nánosu. Mlatlli slovenská beletrie čerpá z nitra národa
k stavbě svých čistých výtvorů tolik etické ryzosti, že nezastírá nikde hranice
mezi dobrem a zlem, (o je tak povážlivě častým zjevem u našich novelistů
Proto krásná literatura na Slovensku svým zdravým směrem stane se bohdá
i lékem a posilou lidové duše, olitickými a třldníngrštvanicemi bezútělnč zmí

tané a ohlušené. Zdar rytířůmgvateho Duchal --

.Josel

Svítil.
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POLSK
Anthologiez
moderní
Poláti
nemohou polské
si jistě 'stěžovati.
že poesie.
bychom
si nevšímali jejich literatury. Máme přeložena skoro všechna význačnější jejich
díla prosaická i básnická a také z drobnější lyrické i epické tvorby jednot
livých
máme
-- vedletak
četných
překladů [V.
rozptýlených
v časopisech
.
pěkné básníků
samostatne
vý bor
z Mickiewicze
tulc. J. Nečas.
Fr. Kva
Ea),
Slowackého
Mokrý)
Krasiňakého
(Fr. Konopnické
Kvapil), Syrokomly
(J. Nečas),
leskeho
(R. Po O.
orný).
Asnyk
a (F. Kvapil).
(F. J. Pavlišta,
P.
Maternová). Tetmajera (F. Kvapil) a j. Než nechybělo u nás také pokusů o cel
kový výbor z polské poesie. Vedle J a n a N e čaasa, jenž r. 1884 pod názvem

„Kvety : polských

luhů" vydal dosti obsáhlý (446 stran) „Výbor nei

lepších básní a veršovaných pověstí vynikajících poetů polských", sluší připo

menoutihlavněvýznamnédílo
Fr. VDymazala
Poeezije"
vydané Maticí Moravskou v Brně.
Druhý svazek„Slovanská
této sbírky. vyšlý
r. 1878.,
obsahuje na 400 stranách velkého iormátu anthologii větších' ! menších polských
sto
básní
poesie národní
i umělé Vod azalovými
století 16. objevuje
až do počátku
druhéjméno
polovice
Meziletl
přečetnými
pracovníky
se již také
nej
pilnějšího našeho tlumočníka polských básníků Fr. Kv a pila. Dosavadní své

se
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překlady korunuje nyní Kvapil dílem, jež bude důstojným doplněním a pokra
čováním
rozebraného,
málo „?dnes
spisu pVym
vydalsvětové
právě
1. část své
nové anthologie
o l splrístupného
ká m o d e rní
0 e si e“ova;
(Sborník
poesie, sv. 141. Str. 216. Cena 25 Kč. Nakl J. Otto v Praze 1922
2.)
Na rozdíl od svého ředchůdce dělí Kvapil svůj výbor podle uměleckých
skupin a směrů polské literatury. Nemíní „moderní poesií“ jen poesii posled

ních desítiletí, ale také nezahrnuje již do ní poesie velkých romantiků. začíná
dobou přelomu. kdy ve výtvorech jednotlivých básníků zápasí sklony k tradici
a k romantickým zálibám s novými uměleckými i myšlenkovými proudy. Nazval
řípadně tuto část „Dozvuky romantismu a hledání nových cest". Zahajuje ji
Berwiůski a Norwid, jako první zvěstovatelé obratu, následují pak z význač
nějších pěvců Lenartowicz. Ujejski, Kondratowicz [Sy-rokomla), Falenski, So
wiňski, Romanowski až k Mich. Baluckému. Asnyk s Kono nickou, Gomu
lickim a ostatními typickými představiteli dob , jež předcháze a t. zv. Mladou
Polsku. budou zastoupeni ve druhé části antho ogie, kdežto třetí a čtvrtou část
zaujmou ukázky z Kasprowicze. Tetmajera, Wyspiaňského a celé řady mladých
i nejmladších básníků.
Již první část jest důkazem, že výborem Kvapilovým dostane se naší lite
ratuře díla ceny trvalé. Překladatelské jeho umění jest dávno uznáno, a k po
souzení stačí srovnati jen několik překladů třebas K. Ujeisk
k.ého T. Lenarto
wicze a j., teří jsou zastoupeni mnohdy týmiž ukázkanu také v anthologii
Vymazalově. Zkušebným kamenem mohou býti zvláště překlady těžkých, hlu
bokých básní Cypr. K. Norwida, jehož ovšem Vymazal ani jménem nepřipomněl:
byl teprve před 20 lety „objeven“ mladou kritikou. — Zhuštěně'ššía výraznější
než u Vymazala jsou také úvodní proíily jednotlivých básníků, obsahující vedle
charakteristiky
jistě pro
první lnlormace. nejnutnější
třebas. jak data
autor životopisná
sám doznáváa bibliofraíická.
v dos ovu, pro Stačí
nespolehlivost
olských pramenů nemůže ručiti za naprostou řelnost a správnost všech dat.
Esto
jistě mnohým
by vítánai fodrobnější
ibliograíiedojak
děl básníkových.
savadních překladů
češtiny.
tak literatury
o němbyla
a konečně
Překladatel seřadil básníky chronologicky, podobně jako Vymazal, jen že
zachoval tento postup zcela přesně e dat narození, což má ovšem své vý
běr ukázek je v celku dobrý, charakterisujlcl dosti úplně
jednotlivé
básní V atolický čtenář ovšem si povšimne, že autor mnohdy až
hody | nevýhoda.
se ostýchá básní rázu náboženského, a to i u básníků, u nichž právě tato struna
nejvýrazněji.
Někde
ovšem ja
bliomocně
zrovnapůsobily
nemožnonáboženské
zcela ji pominouti,
takže
látky a nábo
lzněla
z Kvapilova
výboru
je patrno.
manuel Masák .
ženské clty na rozvoj poromsntícké poesie polské, _,

Z nových polských románů. V čelo ných poměrů dotýkají se také romány
literární produkce polské z poslední
doby staví kritika nové dílo St. Že

romského „ | tr od morza".J ko ve

Andrzeje
Sturu&,a
..Mogilanie
zanego žolnierza"
a
a cl.
Be r e nt a

kamienie"
, kdežto
K. Zdwie
owski
v románě
„Zbrodnia“
(Zlo
rom— „ hywe
ski | zde vyjádřitinejtajnější bolestí'| na činjozašel zase do Ruska za carského re
děje svého národa: zpívá tu písen pol žimu. — Jak ási ochablost jeví se v o
ského moře, symbolu nekonečnosti, od boru historického románu, kde po po
něhož však větrem mohou vanouti sledním velkém díle Reymontově („O
i zhoubné síly. — Přirozeno, že spiso statni Sejm Rzeczy ospolitej" ] nevyšlo
vatelé čerpajíydosud hojně látky z doby nic význačnějšího. ťisty zaznamenávají
válečné i revoluční a hlavně také z po jen knížku povídek Edw. L'| 3 o c ké b 0
en o Dwernickim" a novely Ce :.
měrů v Rusku. Tak známý u nás J erzy
B a n d r o w s k i v románě _Wšciekle J elle n ty „Baletnik a „Jasny Hubert",
pty“ líčí Rusko anarchistické a bolše jimž však vytýkají nekřestanské nazory
tvých dřívějších spisech dovedl

vické.kdežto,V/acl.Sieroszewski

v románě „To let" (Pro
] vede čte
náře do své o líbené Si íře na počátku

o manželství. —em—

Anthologíe novější
do poetów
poseto
války a podobně jako
Slo &s ki pod názvem „0 Amytolslsé
v rom
máně „Syn"snažís se ukázati, jak wielkiej wojny" vydal nedávno mámý
zhoubně působilo ruské okolí na 01 lyric
cbk ásníkJos. Mírskl.Kritika chválí
ského člověka. Válečných s pováfeč výběr ukázek i ůvody. —em—.
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Nový
olaký překlad hlavnich dové poesii“. B. Gubrynowicz: „Oná
církevních hymnu pořídil a samo- rodniumění", J. N. Miller: „O zvukové
statně ve Vilně vydal mladý kněz- básník

Tad. Karylowski s názvem „Celniejsze
hymny košcielae w nowym przeklad

zie“. —em—.

harmonii v novém básnictví“. -——em—.

*

Tilicuetý kalendář.

Nový líteráml a vědecký časo ls Předpověď na rok se začíná
pod názvem ..Ponowa" začal vyc ázeti ve Varšavě. Charakterisuje jej re
akce proti hypermoderním směrům.
úcta k tradici. a zvláště také návrat
k lidové poesii, v níž hledají čisté
zřídlo uměleckého výrazu. K užšímu
básnickému kruhu náleží ze známějátch autorů řekladatel z češtiny W.
Bunikiewicz, lltosa Czekanska, Heyman,
Orirz,Miller. Brzeczkowski Maykowski.
a j. Ze starších vědeckých spisovatelů
přispěl dosud kritik Kar. lrzykowski

viděním doktora Rašína:
„Za doby krále Holce
byla jest za groš ovce.
Avšak až přijdou časy Kramáře,
budem se smát Němcům v špejchaře.

Stoleček prostře se. humor vzkvete.
přijde království tisícileté.
Švanda s Honzou jsou už za vraty.

zajímavým článkem „Náš
„Futuryzm
JJosel
dukátB" oležnl.
cky".Kolaczkowski:
poměra kszali- Nesou v pytlích zlatě
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SLOVINSKE

“

,

Když se vzpomínalo l9l4

adesáteho

výročízaložení
„Slovenske
Nratice",
po

mýálelo se především na to, že se vydá památnlk, jenž by byl obrazem kulturní
a lvlážtě literární práce matiční v prvém půlstoletí. Ale zrovna tehdy dala ra
kouská vláda znma zcela jasně na jevo svoji lásku k Slovincům a své ornz
umění ro jejich kulturní život tím,že Matid rozpustila a její mění zabavila.
Je pocljopitelno že zu těch okolností s památníku sešlo. Dnes atlce již zase
pilně pracuje. ale nynější (lrahotn jí nedovoluje. ahy vydala tak oháírný pamětní
spis. na jaký se původně pomýšlelo. Náhradou za něj rozeslala mezi matičními

knihami za rok 192! spisek dra Ivana [ aha „Zai elkiSlovenske

Matice"

Nutno- li, bohužel, říci. že Matice neměla valného ltěstí s výběrem publikací
onoho roku vůbec, nutno zvláště zdůraznili. že jí nejméně prospěly knihy dra
l,aha, který je prototypem onoho (lrnhn literátů. kteří mají jisto'u dávku žurna
listické ohotovosti a sběhlosti, větší dávku lehkomyslnosti apředeválm nesmír
nou doll.. smělosti a proto udivnjí obecenstvo zarážející psavostí. Dr. lah do
vede vsecko: dnes píle tlustý román, zítra dějíny kulturní instltuce. pozítří
essay o některém vynikajícím zjevu cizího písemnictví, pak novelku a hneddse

zase pokles
přihlásívnitřní
s velkou
antholořií
atd Uměrně
rostoucí —pokud
psavostí běží
jde
arci
hodnoty
|e|o překladů
literární práce,
která sis nezadá
o práce literárně historické — ani dost málo na př. s obecně odsuzovanými
nedochůdčaty naiich Frýdeckých a Pallasů. A tak také vypadají jeho „Začátky
Slovinské Matice". Je pochopitelne že 12 stránková knížečka. jež operuje na
mnoze doslovnými otisky novinových článků a zpráv, nemůže podati podrob
nějlího přehledu a bylo by i omluvitelno, že opomíjí tu či onu význačnějs'l
osobnost, ten či onen důležitější rojev nebo akci, které nezůstaly bez vlivu na

založení
a první slovinskě.
léta Matice.
dr Lah
hisstoriogralemtěto
dů
ležité
korporace
Alekdyy
jlž v bl oledaru
z prvním
roku 1865
vyšly první dějiny
lublaňské Matice z pera Fr. Levstika a po nich se smělo. ba muselo očekávat
od dra Laha mnohem více než- li dnes odává. Už ú'vod je pro autora ty
pický: Dr. Lab v něm vypočítává. kdy která slovanská Matice vznikla, jenom
o zadan-ské se nezmiňuje, ačkoliv zrovna její založení 'ohnnlo znovu otázkou
Matice slovinské. Jasneho obrazu o vzniku lublaňské a'tice ze spisku Lahova
vůbec nenabudeě. Už proto ne. že téměř výlučným pramenem; z něhož autor
čerpá, jsou „Novice“ a to ještě jenom z let 1845 1863 a 1864.
se takto
stavíjedosamozřejmo,
popředí skoro
skupiny
Bleíweisovy,
je samozřejmo.A právě
že jedině
vývoj osoby
m členky
a osudy
snahy pozaloženíslovinské
Ma
tice nejsou sledoványod začá u až ke konečnému uskutečnění. nýbrž jenom

ss
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ve dvou obdobích. mezi nimiž leží celých 18 let. Tím, že si autor práci takto
usnadnil. zřekl se předem možnosti. aby osvětlil celou řadu zajímavých pro
blemů a aby řekl k dějinám Slovenské Matice také nějaké nové slovo. A toho jest
ravdu litovati. —- Nepoměrně lepší je druhý ze spisů vydaných slovinskou

braticí za rok 1921.Nazýváse .Politiěno
jej dr. Dragotin

življenjeSlovencev“

a napsal

Loněar. Je to vlastně druhé vydání spisku napsaného asi

řed 15 lety pro informaci české veřejnosti. ale přináší velice mnoho nového.
Ěéměř celá druhá část knihy je nová. Autor v ní dokresluje osoby a události
politického života slovinského ' rozpadávajícím se Rakouskua zachycuje urych
lenýv voj národních tužeb od anexe Bosny do konce světové války. Tak se do

stalo
lovincůmepochy
na prahu
první
jejich politické
od nového
4. lednaživotavosvobozené
1797. kdy vyšel vlastivy
první vyljšsánícelé
s vinský časopis
(Vodnikovy ,.Novice“). až do 6. ledna 1919, kdy vyšel manilest vladaře prince
exandra oznamující Srbům. Chorvatům a Slovincům den osvobození a sjed
nocení v národním státě Lunčarova kniha je povahy informační: popisuje a
sleduje události, aniž by se pouštěla do hlubší analysy anebo do dalekosáhlej
ších zavěrů. Každou stránkou svědčí o poctivé přípravě a je psána s klidnou
objektivností a vzácným taktem. pro něž si jí bude vážiti jak Slovinec, tak
zvláště cizinec, jenž v posuzování současných olitických ideí a jejich nositelů
nutně podléhá vlivu oněch 2—3 krajně zaujatých jihoslovanských denníků. které
najde v našich čítárnách. Bylo-li první vydání Lončarovy knihy věnováno Če
chům, zasluhuje druhé tím spíše, aby se přeložilo do češtiny. protože by mohlo
v širších vrstvách našeho národa vykonati mnoho pro lepší poznání Slovinců.
Ty, kdož sledují politický život Slovinců podrobněji, upozorňuji ještě zvláště
důtklivě na bohatou bibliografii, již Lončar svůj spis zakončuje. Čítát plných
42 stran a podává chronologický přehled slovinských politických revuía novin.
abecední seznam životopisů politiků, publicistů a žurnalistů jakož i abecední
seznam politických spisů. — Z ostatních knih maticních za rok 1921 jest se mi

dnes ještě zmíniti o l.ermontovově
byl v dán v překladu dra Vladimíra

„ rdinovi

Borštnika.

naší dohy", který tu

Překlad je podprůměrný.

úvod e knize (hlavní data Lermontovova života a pár slov o jeho umění) bez

jakéhokoliv vážnějšího významu. — Dr. Bohuš Vybíral.

Divadlo v Lublani. Zvýšený zajem slovně doporučuje. je české drama za—
stoupeno jedině Stroupežnického „Na
šimi lurianty". -Druhý svazeček Nové

o divadlo, o němž svědčí mimo jiné také
opětné lublaňské i mariborské pokusy
oaktí,uul
dobrou divadelní revui a cenné mezi

Talije nazývá se „Lepa maska" a

obírá se speciální otázkou, maskováním.
ničce „Nova T alija' . již vydává luh— Jeho autor B. Na Vll'íšek snesl vněm
laňská Zvezna tiskarna. Možnorli soudili v hezkém přehledu hojně typických
podle prvních svazečků, bude věnována příkladů ze své dlouholeté raxe ve
patrně ochotníkům. Sblrku zahajuje před službách velkých světových divadel a
dojde jistě vděčného uzna'ni všech kdoz
ní slovinskýrežisér Milan
inše
řadou pokynů a rad shrnutýeh v kní budou u něho hledati rady. — Neoby
žeěku „Dilatentski oder" (Ochot čejný úspěch,sntmž se potkalo kolek
nické jeviště). Vychází od výběru kusů, tivni drama „.R U. R.", rozmnožil ne
zabývá se dosti podrobně nastudováním valný oěet "českých divadelních her,
a provedením dramatu (obsazování úloh, jež byry za posledních let řeloženy do
zkoušky, řežisér a jeho práce, řeč na slovinštiny, ototo šťastné ítko drama
ap ka. Přeložilje
jevišti, představení, maskovaní), neza tické musy Karla
est a vydala
pomíná ani na zvláštní kapitolkuo po správně a svěže Osip
tlesku a děkování herců. oceňuje význam je (1921) rovněž Zvezna tiskarna v Lub
e také uvedeno koncem roku
kritiky a končí stručnými. ale jistě ve lani.
lice vítanými pokyny ohledně divadel 1922 na scénu Národního div.ad|a
ních dvoran. Příručka Skrbinškova. v níž
*
se obrážeji všude přebohaté zkušenosti
autorovy, je psána jasným, živým slovem
Humanita. Humanita jest residuum
a přispěje jistě k podstatnému zvýšení
umělecké úrovně ochotnických předsta morale těch, kdo zavrhli křesťanství a
vení. My jenlitujeme, že mezidramaty, jež byli příliš zbabělí. aby svůj atheism
spisovatel slovinským ochotníkům vý domysllhdo konce. — JoseÍDoležsl.
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Není ani jinak možno, politická. hospodářská
krisevevšechobměnáczasahující
do každo

denního života občanského. zajisté musí zrcadliti se iv současném umění. Ale
všechny děje přítomné doby jsou příliš vážné. pronikavé a příliš náročné, než
aby bylo lze kulturním pracovníkům přestati jen na pasivitě zrcadlení.
ocný
proud je strhává. Všechno umění prodělává krisi sebou. A snad nejtěžší pro
dělává umění výtvarné. — Orientace tíhne opět k západu
Paříž uhajuje své
vůdčí postavení aspoň v malířství. v architektuře ne. v sochařství jen tak mi
mochodem. tázka pokračování v kubismu a otázka neorenesance klasicistické
jsou aktuálními. Viděli jsme na pražské výstavě Pablo Picassově (pavilon
„.Manesa" říjen 1922). jak v jeho tvorbě jeví se oba směry jako problem jediné
otázky. na níž jsou dvě odpovědi: jedna kubistická. druhá klasicistická (realis
tická). A za každou z nich stojí celá řada vážných zastánců, Proti Gleizesovi.
Survageovi a jiným z družiny kubistů stojí Lhote a hlavně Kiesling i řada ii
ných se svým neoklasicismem, eventuelně pařížský Japonec Fužita se svým o
rientalismem. Pařížští Rusové. Lavrienov a Gončarová nemohou se uplatniti leč
v divadelnictví. Ale otázka dalšího vývoje přerozené Evropy jest nesmírně dů
ležitá již proto. že umění musí býti v kontaktu s celým životem, který dnes se
v tváři zcela jinak než druhdy a zcela nově v nových podmínkách. Kritické
okolnosti zračí se velmi výrazné již dnes v mladé české literatuře a v mladém
výtvarnictví. A zejména výtvarnictví české probijí se již řadu let. od Kubišty
a ,.Tvrdošíjných" až po „Devětsil", velmi čestně a dosti samostatně k novým
cestám vývojovým
Proto různé
výstavy[922]
umění
expresionistického[()ldřich
v imský
aviloně
..Manesa"
v listopadu
nebo
dokonce implesionistickéhKonlíčlelh
o
v Topičově salonu v listopadu 1922) nebo dokonce
uhova| lvRpražské So
kolovně) jsou nečasové a neupoutávají k sobě značněišího zájmu umělecké ve

řejnostiStejněnečasovávšakbyla i výstava obrazového

díla Františka

Bílka [l)ům umělců. listopad 1922).předvádějící soubor člvrtstoleté práce pa
desátiletého umělce. Ale postavení Fr. Bílka. v dějinách českého umění osamě
lého, jest tak pevné. že nelze jakoukoli akci tohoto umělce přehléduouti. Nic
méně s hlediska čistě výtvarnického umění llílkovo se nevyrovnává s moderním
prouděním. že ho prostě nezná a nechu: máti A to proto, že umělec vlastně
není výtvarníkem. ale literátem, básníkem s výtvarnickou názoruvostí. Umělec

František

Bílek jest velkým básníkem. jenž nemůže sáti, ježtonení

myslitelem jako Březina, ale může gestikulovati a jaksi mimicky znázorňovatl
výtvarnickými hmotnými prostředky. Proto v Bílkově díle setkáváme se stále
s výtvarnickými paradoxy: když vytváří obraz, počíná si sochařsky. když pra
cuje na plastice. vyjadřuje se malířský a když se projevu'e architekturou, vy—
jadřuje sc malířsky. sochařský i literárně, jenom ne tekto ogicky. Staví roman
tické, malebné sříceniny, neho vytváří malebné stavebniny, ale ne účelné stavby.
To je dlužno konečně dobře si uvědomiti o osobnosti a umění Bílkově již proto.
abychom si dochovali náležitou úctu k jeho výminečnému dílu a k jeho vými
nečné osobnosti. jíž se rojevuje Genius tak nezvykle. Nicméně v dějinách českého
umění bude státi dílo ílkovo protějškem k umění Alešovu. -—'Emil Pacovsh ý.

V české architektuře jest živo. Za— s počátku stavebního ruchu někdo zkla
tímvykazuje se tu práce jen papírová. mal. jest to projektant Legiobanky [pa
ale prOjekty k různým četným soutěžím, láce na Poříčí), který celé s\é umění
na výstavbu representačních budov stát zůstavil jen na fasádě, umělecky nezna
ních i jiných. divadel. uměleckých domů. menající pro architekturu nic více. než
radnic, na regulace měst a jiné. nasvěd pěkná předsádka pro lhostejnou knihu.
čují. že vzrostla nám četná a zdatná ge A jak ukazuje příklad ve Vodirkově
nerace architektů. kteří v příštím sta ulici. lze takovou předsádku přelepiti
vebním ruchu ukáží své vyspělé umění na každý činžák. V oboru ochrany
„in natura". Zatím se nevystavělo nic památek byli naši architekti postaveni
pozoruhodného. Stavba velikého domu před zajímavý, ale velmi obtížný a zod
povědný úkol v soutěži na přestavbu
parlamentu není rozhodně ukázkou naší
moderní architektury. stejně jako jí není „Tyršovad omu" (Michnova paláocelna
Malé Straně.
Mezi
četa architektů
Ob.-g
stavba na Albertově. A jestliže hned projekty
byl to
projekt
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varda Hniličky a Fr. Hrušky. jakož i pro
jekt architektaO Tyla, teré si zaslou
žily zvlášt.ní pozornosti. (Ostatně památ
kový úřad ečlivě sleduje prováděné
adaptace.) Sliejně důležitou a zajímavou
jest poslední soutěž na regulaci Kamp
a malostranského

pobíieží.gV soutěžmích

tak důležitých jedno jest na závadu a
zcela disgustuje naše mladé architekty:
protekcionářství a „klikaření",které jsou
často pod patronátem ministerstva, t. j.
některých rozhodujících činitelů úřed
nických z těchto vysokých míst. Kdyby
padl „Neumanův zákon". jak se to při
pravovalo. kdyby byl včas nezakroěil
„Syndikát výtvarných umělců". nastaly
by v těchto záležitostech oměry. které
byly by s to udusit všec no umělecké
činění. _7 Emil Pacova

V uměleckém průmyslu českoslo
venském lze pozorovali dobrý pokrok.
.lest to hlavně naše odborné školství.
které vychovává zdatný dorost umě
leckému průmyslu. Toho dokladem byla

Výstava státního odborného
! k o l s t v l pořádaná ministerstvem škol
ství a národní osvět [Umělecko-prů
myslové museum Obc odní a živnosten

ské komorvaraze. říjenalistopad l922).
Bylotu zastou eno jen školství rázu umě
lecko-průmysl:) vého a vyloučeny školy
směru jen teibnického. Asi čtyřicet od—
borných škol několika oborů vystavilo
zde výsledky své práce spolu s něko
lika odbornými kursy. Ukázky vesměs
zdařilé a po stránce technického pro
vedení povětšině výborné. Nejokázaleji
vystupují odborné školy pro 1 racovéuí
řc\a Zejména škola 2 Valašského Me
ziříčí representuje se honosně a pro
jevujc zvláštní pochopení pro moderní
požadavky a potřeby. Státní odborná
škola sochařská a kamenická v llořicích
měla exposici význačné úrovně urně
lecké školy. Podobně královéhradecká
škola pro umělecko-průmyslové z ra
cování kovů. Nicméně zdá se, ze t al
covské, textilní a krajkářské vyrábění
nejlépe svědčíčeským rukám i srdcím.
Tu možno sledovati inteligenci, sensibi
litu a charakternost našeho mladého
dorostu ušlechtilých řemesel. Konečně
i v jiných oborech dodělávají se naše
odborné školy dobrých výsledků. Jde
jen o to,aby absolventi těchto škol vě
novali se opravdu v praktickém životě
práci řemeslné. at již jako samostatní
mistři. nebo dllovedouct umělecko-prů
myslových závodů a, aby nesklouzali
_sesvé cesty na místa tak zvaných in

ženýrů nebo architektů. eventuelně ú
ředníků, kde není jejich působiště. Kdy
by se tak dělo dálee, pak by se staly
odborné školy zbytečnými. ba dokonce
i nebezpečnými. — Také v ýstava

uměleckého průmyslu „Spoloč
nosti umeleckého priemyslu“
(SUPijratislavěinstalovanávpro
sinci 1922 v Topičově salonu v Praze.
řesvědčuie. že umělecký průmysl čes

oslovensaý stává se důležitou složkou
nejen všeho kulturního. alei hospodář
ského pocmikání. Exposice slovenského
podniku SUF jest velmi pěkná a uka
zuje dobré snahy podnikatelů: uvésti
na světový trh svéráznou práci sloven
ského lidu,využíti přirozeně jeho schop
nosti ve smyslu hospodářském. Jest tu
však jedno veliké nebezpečí. jehož ob
chodní s olečnost málo dbá, zničení Ii
dové tra ice umělecké. lidového instink
tivního vkusul Jestliže by měly býti
návrh malířů, odchovanců pražské n
mělecko-prúmyslové školy, směrodatné
ro práci slovenského lidu. pak to je
onec rázovitého umění slovenskéhol
Na výstavě jeví se markantně veliká
propast mezi uměním vpravdě lidovým
a vyumělkovanými výrobky podle ná
vrhů českých umělců vyrobenými. Stačí
pohlédnouli na jednu dětvanskou píš
talu ve směsi různého barevně lakova
ného dřevěného zboží. abychom se pře
svědčili, že naši, v Praze vyškolení u
mělci. nikdy se nemohou přillltžiti k tra
dicionelnímu umění lidovému, neřku-li.
aby mohli mu dávati nějaký impuls nebo
dokonce směr. A kdyby se jim to přece
podaří-.lo pak by pokazil: překrásné,

nenahraditelné lido\( uměni slovenské.

Exxposice společnosti SUI“ přesvědčuje.
že hospodářská organisms: tohoto pod
niku je v dol—rých, zdatných rukou. ale
kulturní organisace tu vůbec není. Bude
li společnost postupovat takto dále, zničí
slovenský svéráz a tím ztroskotá i hos
podářsky. Se slovenským lidovým urně
ním a s bohatými a skvělými schopnostmi
selského lidu slovenského se hospodaří
špatně vůbec a ve společnostiSUP zvláš
lě. Bude-li se takto pokračovali, bu
deernc brzy svědky smutného úpadku

slovenského lidového umění.

Pacovs

Emil

Bílek a Březina. Arnošt Hello Vy
slovil tuto delinici krásy: Krása jest
rovnice mezi ideoualormou. Tam. k e
se hmotnými symboly podaří zachytiti
ideu v celé její hloubce. tam se doko
nale zdařilo umělecké dílo. Dokonale?
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víska úplně zbytečné sporyotom, je-li
či není-li katolicky pravověrný.
okolnost má jistě hluboký význam pro
spásu duše každého člověka, jak věříme,
ale nevysvětlí nic o podstatě Bílkova
umění. Že gesta jeho výtvorů jsou pod
vlivem katolického ritu, jest viděti na
první pohled. Podvědomá tradice jest
jasná. Ale examen tidei 'nemá smyslu
voje.V gotice naproti tomu idea vy při výtvarném výkladu. Říká se. že Bílek
rostla vysoko nad hvězdy. Nebylo možno se v poslední době odchýlil od svého
ji pozemskými symboly zachytit. Gotika positivního katolictví. Nevíme. Ale jest
jest proti antice jistě méně dokonalá, těžko začíti theologickou kontroversi
ale je vznešenější. Azde by snad byla otom, v jakých intelektuálních pojmech
i lilosolická formule pro dílo Fran sochař myslí, sochař rázu Bílkova, v němž
tiška Bílk
yrůstá ze země. ale ne mluví něco zcela jiného, než rozumové
zůstává na ul, idea rozrušuje jeho lormu. pojmy. Ale jisto je tolik. Nebylo by
ale právě proto dodává jeho tvorbě
nežně
je
vznešenosti. Opět nutno připomenouti Bovolanějšího
ílek. Myslím, stavitele
že kdybychrámu.
se vyskytl
legendu o sněhu llorentském. Michel kdo. kdo by dal Bilkovi stavět chrám,
Angelo rýstvořil sochu zesněhučerstvě že by splnil největší touhu jeho života.
napadlého. Zdálo se mu však stále. že Nenašel se však nikdo, kdo bylo po

Což není umění tragickým problemem.
což jest vůbec možno nějakou ideu za
_chytitidokonale pozemskými symboly?
Hello vykládá. kterak v antice bylo u
mění dokonalé. Proč? Protože jeho idea
byla na zemi. Bylo ji tedy možno zachy
titi. Umění bylo krásné, ale nemělo ta
jemství. Řeklo vše a tím se uzavřelo
do klasicismu. neschopného dalšího vý

socha nemá dosti života. A hle, teprve
v tom okamžiku. když snih začal táli.
zdálo se mu, že sochu nahyln duše a
života Tato „spirituální dclormace",
o níž mluví Walter Pavel. půsohíi v dlle
Františka Bílka. leho idea je vyšší. než
Leoly
možno
pozemskými
relativními
zachytili
Vzpomeňte
na jeho sym
sva
tou Terezii. která chce prolomili klenbu
nebeskoul Bílek bývá často srovnáván

s Otakarem liřezinou. Jest pova
žován takřka za jeho výtvarný pendant.
Není to tak správné jak by se na první
pohled zdálo. Březina je duch Iiluso
lichý, při veškerém svém mystickém
zahlouhání duch myslící ve. velmi přes

ných pojmech, jak nasvědčuje každá
jeho metafora. Ne tak Bílek Nedovede
vyjadřovali ideu pojmy Kdyby to uměl,
nebyl by patrně výtvarníkem. nýbrž li
losolem. V Bílkově tvorhě je daleko
více pudového, zemitého. něco. co vy
růstá z hlubokého podvědomí ragy.
Všecky jeho výtvory nesou pečet smutku.
že není možno Absolulna dosíci. Všecky
jeho postavy, nesoucí tento kosmický
smutek. říkají podobně jako hudba da
eko více, než lze říci slovy. A proto
nedejte se másti slovy. Nedejte se másti
komentáři, byt pocházely od sochaře
samotného. Nápisy jeho soch spíše od
vádějí. než aby vysvětlovaly. i jeho
přednášky i jeho slova mluvená daleko
nevyjadřují touhy po Bohu tak, jako ji
dovedl vyslovit výtvarně. Umělcivýtvar
nému není dáno. aby mluvil vpojmech.
Rodin kdysi o sobě řekl. že „myslí v mra
moru".Platí tos jistou obměnouiomistru
Bílkovi. Proto jsou svýtvamého stano

chopil. Kdož ví. zda-li se v případě
Hílkově neopakuje tragika Dona Lorenza
Perosi-ho za okolností daleko tragičlěj
Šltll V každém umění jest skryta pla
tonska idea. le ne tak. aby ji bylo
snadno slovy paral sovat. Kdyby tomu
tak bylo. pak by didaktické básnictví
bylo nejhlubší poesií na světě a na roli
tomu vidíme, že jest poesií nejmě čí a
protivnou. Ani Bílkovo dílo nelle sevříti
do lormulek. Správně se ptal kd si
Zeyer. jakou tendenci má Sixtinská Nl,
donna. nebo Beethovenovy symlonie.

Dnes ovládl církevní uměníintelektua
lism rázu Beuronských. Má nepoplra
lelné zásluhy, Zabránil mnohému ne
vkusu. Ale ke slovanské duši by mluvil
Bílek. Promluvil by k jejímu cilu, nikoli
k jejímu rozumu. |)ejte postavit Bílkovi
chrám. uvidíte. že stvoří dílo, před nímž
se pokloni svět a jeho dílo bude daleko
lepším vyznáním víry, než jeho nejasná

lilosolickárčení.

Jan Parnlus.

Družstvo Melodia. Katolickácírkev
bývala vždy ochránkyní a pěstitelkou
umění. Katolické chrámy jsou pokladni
cemi uměleckých skvostů. Cestuji-li svě
tem. neopomenu v první řadě navštíviti
chrámy jako ukazovatele kultury toho
kterého města. Cennými dokumenty kul
turními vnaší vlasti a historii jsou na

še chrámy od dávnověku:Vneistarších
monumentální tvary románské. v poz
dějších ušlechtilá gotika a renaissance.
potom hýřivý barak. který čím dále tím
více stoupá ve vážnosti, pak ještě ukáz
ky em
mpiru, ale co
poněm.j sou
už jen padělky a konglohieráty, ne-li
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stodolovité bedn , jejichž ubohému ze
vnějšku odpoví á také ubohý obsah:
bezduché oltáře, obrazy, sochy. Anebo
někde ccnné oltáře, znešvařené tyrol
skou sladinou, ulízanými soškami s ma
lými hlavičkami, bez výraazu a rázovi
tosti. Škola Nazarénů byla počátkem sto
letí 19. posledním pokusem o čistě umě
ní náboženské, ale zanikla u nás s Fůh
ricbem. Jeneweinem a Hellichem. Umění
Bílkovo má sice hluboké náboženské ko
řeny, ale nedovedlo se přizpůsobiti ú lně
katolickému ovzduší a vyrostlo zc á
mu ven. A i
je vidět úpadek ve vel
kém, tak nastali úpadek v umění drob
ném, na př. v těch obrázcích svatých.
Samý Mnichov, samý Muller. Povstali
mužové vážní a znalciumění, jako Leh
ner, Karlach, Podlaha, na Moravě hlavně
hrabě Silva-Tarouca. a činili okusy

adá jim punc, označí je svou značkou,
která bude rekomandací. Družstvo ne
bude všechno vyrábět samo, nýbrž roz
dělí práce stávajícím závodům. A jaké

Gráce
budou
spadat průmysl,
do oboru nejen
družstva?
eškeren
umělecký
bo
hoslužebný Družstvo bude obstarávat
návrhy a umělce pro stavbu chrámů,
oltářů, soch, obrazy, pomníky, diplomy,
paramenta, plakety, reklamy, nápisy,
zařízení bytů. bibeloty, medaile, devo
cinalie, hračky, loutkové divadlo atd.

Opatří práci našim umělcům a řeme
slníkům. Už nějaký čas zanáším se myš
lenkou, aby „Družina literární a umě
lecká" příštího roku uspořádala v Praze
výstavu katolické literatury. K tomu by
se vhodně přidružila výstava katolického
umění, kterou by už pořádalo družstvo
„Metodia“. Proč jsem nazval družstvo
o umělecké prohloubení. rlťa rlach ,.Metodia“? Bylo mi uloženo. abych
založil Křestnnskou akademii v Praze. našel případně jméno. Hledal jsem po
na Moravě hledal cesty „Nový Život", dle abeced : Ara —oltář? Archa?
uváděl do chrámů a přibytků Jeneweina, Revue „Archa“ bude orgánem družstva.
Koehlera a jiné, obchodně snažila tento Luka? Podle malíře sv. Lukáše ? Gloria?
směr zachytili I,lkona" v Olomouci, ale Lumine ? Světlol Eiréné? Mírl Ale bylo
všechno ztroskotávalo o olověnou zvyk přání, aby to bylo něco moravského,
lost zkaženého vkusu našeho lidu a jeho oněvadž Morava jest středem repub
vůdců. Ved'te je do zaslíbené země, liky. steině blízká echámiSlovensku.
oni stále touží po masných hrncích Nuže tedy: Methodial Sv. Metod, za
egyptských, po sladkostech mnichov kladatel naší víry a kultury, byl sou
ských a tyrolských. A kde není pocho časně malířem, výtvarným umělcem.
pení v lidu. tam není ani nadšeníu u A jest světcem všech Slovanůl Nuže
mělců. nebot „die Kunst geht nach tedy, nechat jeho jméno vznáší se nad
Brot". A tu je třeba jakési „blokády", tímto ústavem. nechat jeho duch jej
roniká, nechat jeho pracím žehnál
organisace na výboj a odboj. která by
bděla nad tím, aby se chrámy naše a Cruhrice výtvarnické najde „Methodia"
domácnosti neznešvařovaly různým bra svůj orgán, svého mluvčího -- . D.
u ti n o v.
kem &aby každý člověk, křesťan dobré
vůle věděl, kde nalezne jen dobré umě
Ruské ikoně věnovaly své poslední
lecké předměty a poradu bez bázně, že
by byl sveden a vykořistěn. V Čechách dvojčíslo „Volné Směry". Krásné inlor
v tomto směru vykonala mnoho Křestan mační články otiskujl zde Sergěj Ma
ská akademie, na Moravě zakládáme kovskij Svět ruské ikony a P. Mu

družstvo „Methodia"

v Brně. Dne 1, ratov Období, škol

října 1922 sešlo se nás několik v bývalé

ruské ikono

isy.

a osobnosti

ějin ruskéiko

benediktinské tiskárně a rokovali jsme nopisy učiní do ře,vyloučl-itři oblasti
o tom, jak vzíti věc do ruky. Bylo u svých soudů řemeslné ikony, řídíce se
.ŠIIU ' nvuau
sneseno. zaříditi družstvo 5 podíly po
200OK!—,aby mohlo býti členů co nejvíce, šetření, kriteriemjakosti. Potom zůstanou
Družstvo bude míti čtyřčlenné ředitel jen ikon ,representující uměnl té či oné
ství umělecké a čtyřčlenné ředitelství škol soby a stojící na vysokémstupni
obchodní. Zdílen družstva nesmí vyjití umě eckého pojetí a provedení. Mezi
nic, co by nebylo schváleno uměleckým těmito ikonami pak najdou seitakové,
ředitelstvím, v němž bude zasedati i po které ještě převyšují povšecbnou vyso
radce duchovní. Účelem družstva není kou úroveů. V nich žije síla výrazu,
artistická pohotovost, která v každém
Eoškozovati
stávající obchody
umělec
ými a boboslužebnými
předměty.
na umění je neklamným příznakem indivi
opak: družstvo má je podporovati, do duálnosti. Při veškeré anonymitě a zdr
dávati' jim dobré zboží za výhodné ceny, ženlivosti lyrického i osobního živlu
bude doporučovat jejich dobré výrobky, v ruské ikonoptse pocitujeme v ní jámě

REVUE ARCHA
umělcovu individualitu. V ní však tkví
také hlavní potíž pro každého. kdo se
pokouší ruské ikony seskupovat a hod
notit. Vime o existenci individualit v rus
ké ikonopise. ale bohužel neznáme o nich
nic konkrétního. Neznáme jmen mistrů.
jejich posloupnosti. jejich vlasti, doby
jejicb života, stupně jejich odvislosti od
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školy a doby. Tož individuálnost umělce
je jakoby zákonný důvod pro chyby
v našich soudech o ikonopise. Pouze
vysoké měřítko výtvarné jakosti ochrání
nás v takových případech před hrubými
omyly. Přes dvacet krásných reprodukci
provázi oba články. — B ed řich K 0
n aří k.

Soutěž na katolické drama. Vý

borolomucké„Družinyliterárniaumé—

lecké" obdržel od místo ředsedy poslanecké sněmovny dra Mořice Hrubana
dopis tohoto znění: ,.V Slomouci 28. listopadu 1922. P. T. předsednictvo Dru
žiny literární a umělecké v Olomouci. Každý národ musí míti národní ideu,
která jej povzbuzuje. povznáši a pomáhá jemu překonávat všechny životnl ob
tíže i bouře a zabezpečuje jemu budoucnost.U nás takovou ideou je idea jednak
cyrilometodějská. jednak svatováclavská. První je více kulturníaslovanská. tato
národní a státotvorná.
Správně vystihl význam této ideje pisatel úvodniku v „Národních listech"
dne 28. září 1920, když napsal: „Svatý Václav je první jasná myšlenka našeho
národního života. našeho češství. Svatý Václav to! již myšlenka zcela jasná. tot
program. idea. která se potom rozvíjí celými děiinami národa. až se vyvrcholí
v době husitské. váe co potom. po tisici letech národ velkého vykonal, vyvěrá
: počátků položených Svatým Václavem".
Cituji úmyslně „Národní listy", oněva'lž je v tomto uznáni velké zadosti
učinění pro ideu svatováclavskou, tecl)yideu eminentně katolickou v našem národě.
V písemnictví českém posud nebylo ideje svatováclavské tak využito, jak toho
jeji význam vyžaduje. Postrádáme velkě epos, postrádáme zvláště také drama.
V dramatickém pisemnictvi stalo se sice několik pokusů ideu tuto uvésti na
jeviště. Pokusy tyto. i když cenné, přece jen nevystihují plně celého významu
velké této myšlenky a proto také nemaji té životnosti. trvalosti a účinnosti.
Proč. dá se vysvětliti i tím, že nejsou inspirovány vroucně uvědomělým pie
svědčeniin katolickým a láskou ke katolicismu, který byl. jest a zůstane naším
náboženstvím národním.
ád bych přispěl k tomu, aby Svatý Václav, nositel ideje naší samostatnosti
a národní patron byl i na českou scénu postaven v celém lesku a významu a
vnikal i v tomto prostředí do všech vrstev našeho národa jako náš patron. o
chránce. který nedá zahynouti nám a budoucím dle mého přesvědčení ovšem
jen tenkráte, když zůstaneme věrni jeho dědictví. Z těchto příčin dávám Vám
obnos dvou tisíc Kč. abyste touto cenou. nepatrnou sice. alez vroucí lásky po
skytnutou, odměnili neb povzbudili toho spisovatele. který by českému lidu se
psal drama. jehož vůdčí ideou by byl vatý Václav, tento hrdina a vůdce, svě
tec a patron našeho národa. Přeje Vám v ideálních snahách mnoho zdaru. jsem
s řátelským pozdravem Váš vždy \! řlmně oddaný dr. Mořic llruban."
n výborové schůzi „Drnžiny“ v (glomouci dne 15. ledna přečetl předseda
Karel Dostál Lntinov Hrubanův dopis a výbor přijal pak jeho návrh. aby byla
ve smyslu tohoto věnováni vypsáno soutěž do \. ledna 1924.

Soutěž na původní katolický ro žuje, že cenou poctěné romány vydá
mán. Na žádost několika spisovatelů svým ná adem. Ksoutěži jsou připuš
„Družina literární a umělecká“ v Olo těny pouze ráce dosud tiskem nikde
mouci prodlužuje lhůtu soutěže na pů nevydané. lgráce čitelně psané. pod
vodni román o půl roku. Vypisuji: tři hesly a se znpečetěnou obálkou. obsa
ceny na úvodní romány. bud' hující jméno aadresu autorovu. buďtež
historické nebo ze života soudobého. doporučeně zaslány Družině literární
psané v duchu katolickém. Rozsah ro a umělecké v Olomouci. Wilsonovo nám.
mánu budiž nejméně 20 tiskových archů č. 16. nejpozději do 1. července 1923.
běžné osmerky. První cena je 5000 Kč. Porota. kterou sestaví Družina a jejíž
druhá 3000 Kč a třetí 2000 Kč mimo členy později oznámí. rozhodne o ce
obvyklého honoráře. Družina si vyhra nách nejdéle do konce roku l923.V Olo
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stála Lutinova. aby r. 1923 uspořádána
byla v Praze výstava katolické litera
Lutinov,
kpředseda, Ladislav Zamykal. tury; po vývodech místopředsedyViléma
pokladník.
Bitnsra usneseno, aby rozsah vystavené
Soutěž o „cenu Hrubanovn" na literární produkce omezil se na tvorbu
úvodní dramatické dílo o sv. Václavu beletristickou. Provedením celého plánu
ružina literární a umělecká obdržela pověřen redaktor Bitnar. — Na druhé
velkodušný dar 2000 Kč od poslance výborové schůzi konané v Olomouci
dra Mořice Hrubana. místopředsedy po 15. ledna 1923 probrán byl podrobný
slanecké sněmovny u příležitosti jeho plán na uspořádání této výstavy, který
áedesátin s výslovným přáním dárco předložil a vyložil Vilém Bitnar. Ve
vým, aby tento obnos věnován byl nei smyslu tohoto plánu usneseno dáti v'ý
lepší katolické práci dramatické :) sv. stavě hlubší smysl & utříditi iivduchu
Václavu, nebo zieho doby Vypisuieme revise dosavadni historie literární po
tedy soutěž na původní katolické dílo kud se týká krásného katolického čes
dramatické o sv. Václavu o „cenu Hru kého písemnictví. Jedná se mimo dobu
banovu
Kč mimo obvyklý ho novou, hlavně a rehabilitaci doby t. zv.
norář. Družina si vyhražuie. ie cenou „ú adku" nebo „temna".o období čes
octěné drama vydá svým nákladem. ké () baroka, iemuž Vlček dává rozsah
soutěži isou připuštěny práce dosud 1621—1780, tak macelsky odbývanému
nikde tiskem nevydané. Práce čitelně současnými hodnotiteli literární české
sané. pod hesly a se zapečetěnou o produkce těchto let. Výstava má uká
bálkou. obsahuiící iméno a adresu auto zati, že kontinuita mezi dobou starši
rovu. buďtež doporučené zaslány Dru obrozenskou byla udržována spisovatel
tině literární a umělecké v Olomouci. katolickými. píšícími česky (ovšem i Ia- '
Wilsonova náměstí 16., neipozděii do tinskyl. o nichž se bu neví. nebo u
1. ledna 1924. V Olomouci 22. ledna myslně se o nich mlči.Zatou příčinou
1923. Pokladník: Lad. Zamykal. Jedna budou požádányismí úřady. knihovny
klášterní, veřeiné isoukromé, musea atd..
tel: Fr. Večeřa-Stříiovský.
aby přispěly svoií ochotou k prozkou
Výstava katolické literatury v Pra mání příslušného materiálu a k ie-ho
ze 1923. Na ustavující výhorové schůzi za ůičení pro výstavu. Práce se rozdělí
„Družiny literární a umělecké". kona je notlivým komisím v Praze. Brně.
né v Olomouci 31. říina 1922. přiiat byl Olomouci a Bratislavě.
lednomyslně návrh předsedy Karla Do
mouci. 15. ledna 1923.

7— K. Dos tál

Nákladem Družiny literární a umělecké - Odpovědný redaktor Lad. Zsmykal.
Tiskne Lidová tiskárna v Olomouci.
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ANTIKA JAROSLAVA VRCHLICKÉHO.
K SEDMDESÁ TÝMNAROZENINAM BASNIKOWM NAPSAL VOJTĚCH

ZELINKA.
Cítil-li se Vrchlický. jak sděluje Albert Pražák, dotčen větou

kteréhosi referenta, že antiku

pro českou literaturu objevil

Machar. je to pochopitelné u básnika. jenž ve svém tvoření
epickém a dramatickém vyhradil tolik místa látkám antickým ne
snad jenom proto. že toho vyžadovala koncepce jeho e opeje,
a který se nikdy ve své lyrice reflexivní netajil svým o divem
pro ono údobí lidské kultury, tolikrát zbožňované a tolikrát na
padané. Nynější doba, v níž znovu ožívá takový „dvojího pojeti
spor" ve spojení se snahami reformy středního školství, opět
nabízí otázky, jak hluboce, široce a přesně pochopena byla an
tika Vrchlickým v srovnání s básníkem generace následující.
vystoupivší gestem polemickým a protestním proti dílu předchůdců
a která ne snad jen bezvýznamnou pozorností svého příslušníka
k životu dávno minulému a uzavřenému snad mimoděk ukázala,
jakými, na první pohled neviditelnými a snad i trochu za íra
nými pouty je spiata s myšlením a tvořením generace předchozí.
Diskuse o tom. co klasické studium gymnasiálními osnovami
organisované by ještě české kultuře dáti mohlo, může býti uka
zatelem postupu takovému přlměru: Přiznání obou, Vrchlického
a Machara vylučuje soud, že hy školský obraz antiky, jak jej
.oběma podávali jejich učitelé středoškolští, se stal základním ka
menem jejich básnického pojetí. Tím se stal obsah antiky. jak
jej smyslný a přírodě vášnivě se poddávající Vrchlický poznal
u svých francouzských vzorů b ez mocného vlivu autopsie aspoň
jednoho, římského, centra antické kultury a za částečné pomoci
četby antického písemnictví z části v originále, z části v pře
kladech (zvláště asi autorů řeckých). Obé. autopsie antických
trosek zprvu v Carnuntu a pak v Římě. pozorná čtenářská re
ťrisa
antického
písemnictví,
lňovánasyntetických
poučeními &
jak
děl od
orných
a analytických,
tak do
ve koryse
pokoušejí
cích se o dějinné filosofické zhodnocení antiky protivou ke křes
ťanství, je pramenem soudů Macharových.
Organickou vadou školského pojetí starověku bývalo a bývá,
že bud' se estetické a myšlenkové hodnoty jeho kladou hodně
daleko za cenění jazykové zákonitosti &krásna, nebo, vlivem te
rve se rodícího poznání všestrannosti antického žití. předčasně
lásala se zázračnost a výlučnost jeho bránící rozboru, jímž by
se poznalo, že antika, a právě ona, je přebohatá všemi formami
života a myšlení. Také oba čeští básničti vykladatelé antiky našli
v ní apriorně tušené klady jako podstatnou součást svého po
kusu o syntesu lidského tvoření. jenž jednou se jmenuje. epopei
lidstva a po druhé svědomí věků. Oba dodávají ve své pojetí to.
o čem se nesnívalo interpretaci školní, a v souhlase se svými
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disposicemi duševními tvoří dvojí obraz antického světa, lííšíci

se od sebe spíše kvantitativně

než kvalitativně. Rozdíl má

svůj neposlední původ i v pramenném poznání obou básníků,
odlišném jakostí i mnohostí.
Mluví-li se o Vrchlickém jako o českém Hellenovi, vystihuje to
úhrnné rčení asi tyto složky. On, tragický vyznavač slávy a jed
noty života, jak zvučí tisíci hlasy přírody. hymnik krásy tvarů
a těl a aoidos titanismů lidského ducha, hledá tyto hodnoty v an
tice &vidí je ve složitém, o básnické vlohy řectví opřeném krystalu

naturalistického, antropomorfistického mythu pře
devším. V něm se stýká historické řectví s barbarskými prů
pravami & tady spojení s pravěkými, orientálními a biblickými
náměty je pro Vrchlického nejharmoničtější. Odtud přirozeně

vyplývá i kult nahé krásy,

ženiny především,a tu vyznavač

%eniů
v prostředínaze
rodícím
ryzí typy
Herakleů
rfeů. seV ocitá
šeru mythickém
se zjevuje
tuhé pouto
osudu, a
[rovlečené lidskými životy. Proto index antických zjevů u Vrch
lického obsahuje tolik jmen mythických. Proto antická historie
politická, ze tří čtvrtin římské výroby, jen potud dává jemu ná
měty. pokud v nich mocné vášně a vůle lidské dozrávají v děje,
jimiž se uskutečňují směrnice lidské epopeje a pod nánosem
doby vystupují hodnoty obecně lidské. Pro díla racy latinské,
zrazující tolik podivuhodné schopnosti, státotvorné a organisačni
v náhradu za těžká minus umělecké tvořivosti, nemá vědomý
ctitel románských literatur a vyznavač všech forem umění po
hledu spravedlivě soudícího. Věc ta je nápadnější ještě tím. že
Vrchlický skoro intuitivně uhaduje nové poetické hodnoty stře
dověku, který mák antice římské přece tolik vztahů. Je tu jakési
přerušení onoho jeho spravedlivého chápání, které bylo dáno
snahou po harmonii, v různých obměnách dějinných údobí v jedno
světlo a nový ráj na zemi spějicí, jak zní dějinná filosofie Vrch
lického humanity. Pak ale také tu není ostrého postoje křestanství
a antiky čely proti sobě, nepřátelství dvou světových názoru.
Ve formách života středověkého Vrchlický postřehuje přečasto
touž orientaci jako v projevech starověku, totéž cílení k jednomu
ideálu, jehož zorným úhlem jsou tu obě epochy měřeny.
Uhrnem, Vrchlický : valné části cení antiku podle uměleckých
výtvorů a schopnosti plného upokojenísmyslůapotřeb těla v užším

rámcí řectví ladného & vyrovnaného. Tím, že historické

ná

měty jsou u něho v menšině, je zmenšeno nebezpečí u impro
visačního ducha, jako byl Vrchlický, zvláště na snadé jsoucí:
těžké, rušivé anachronismy & nedbání podrobností kulturně hi
storických i scenických. Mnoho tu napomáhal mocný lyrický
prvek ve Vrchlického epice. Skvělé popisy krajin & apostrofy,
oblíbená forma, že zjev sám vyznává svůj osud nebo příběh,
ve spojení se šťastnou & opatrnou intuicí lyrikovou — to vše
valně ztenčilo počet pokleskú proti básnickému realismu. jehož
zákoník v beletrii historické má tolik závažných paragrafů. Týmž
způsobem, sloučeným s důsledky, plynoucími z myšlenkového
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monotématismu básníkovy epopeje, obeplouvá Vrchlický úskalí

psychologické a myšlenkové nepravděpodobnosti a ideových
anachronismů. Vidí-li v Arachne prototyp tvůrčího titanismu. na
který ještě tolikrát cestou staletími se přijde, je tím nerealistická
psychologie v koloritu mythu učiněna básnicky
pravdivou. Vše
řesvědčuje. že posledním epitetem pro antiku v pojetí a výraze
Vrchlického může býti jen: antika romantická. antika bócklinovská.
Rodový znak Macharův, r e a lis m u s, nabyl zřejmýrn úmyslem

básníkovýmsoudit

určité údobí

lidského

vývoje

určitého zabarvení. Sama podstata realismu jako tvůrčího
postupu je ideální pro epiku. Tendence jeho, zachytiti věci &
jevy pokud možno jak takřka jsou samy o sobě, brzdí příliš
rudké vnikání tvůrčího subjektu v akt poznávání. Chtěl-li pak
Ktachar antikou soudit křesťanství,tuše už předem, jak bude
zníti rozsudek, musil, aby jeho závěry měly všeobecnost roz
sudků dějin, ukázat život antický pokud možno úplný, analyso
vaný v historické, významné episody, předvedený v řadách hi
storických osobností i jedinců vymyšlených podle přesně daných
disposic toho kterého úseku dějinného. S těmito základními lon
mami každého literárního evokovánt dob minulých, přesně svým
rázem sociálním, myšlenkovým a krojovým nrčitelných, vzal na
se Machar i úkol kulturně historické řesnosti v podrobnostech
lásnické evokace a obtížný problém historického dušeslovného
portretů silných jedinců. Podává tedy v rozsahu dějinami určeném
antiku řeckou a také, ba zvláště římskou. řadou vypravování
ryze epických, často s užitím antických citátů & prokládá je,
opakem proti Vrchlickélnu, jen kratičkými piecami lyrickými,
uváděje mythus jen jako zlomkovitou součást antického myšlení
a muže se zato, často formou totožnou s Vrchlického „zpovědí",
nakresliti. zcela zmizev za ději vypravovanými, postup antického
;ivota politického, sociálního, filosofického, uměleckého &z části
i náboženského. Tímto řazením dějinných skutečností i pravdě
podobných Íikcí je skládán obraz života řecko-římského, který
usiluje o vyrovnání všech sil a harmonické jich využití zde na
zemi formou mocné & jasné inteligence, praktičností slátotvorné
a organisační. účelné a zákonitě učlenéné krásy k získávání
jistot vědění a poznání nezměteného a nematoucího. Jasný jazyk
& nerýmovaný verš je už pak jenom komposičnt důsledek evo

ace realistické,

podrobnou přípravou uchraňované před lá

kadly státi se v historickém kostýmu hlasatelkou idejí doby
básníkovy, to jest myšlenkového anachronismu.
Tento braz antiky jest, jak patrno, kvantem bohatší onoho
Vrchlického, přibližuje se ideálnímu obrazu, jaký, dá-li škola
žákům. uhájí si právo bytí. ale není také úplný. Nevadilo by.
že místo nových výkladů starých hlubokých mythů, jak je po
dává Vrchlický po vzoru tragiků řeckých a místo zjišťování toho.
co je v nich a v dějích historických obecně lidské, se to spíše
zachycují ději prostředí a podmínky vzniků oněch projevů bájivé
tvořivosti a dějotvorného pudu lidského. Antický život se pro
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jevil ieště mnoha iinými formami myšlení a života. I on měl
mocné záchvaty mysticismu ortického a novoplatonského, neušel
extrémům ženské emancipace &sociálního myšlení. mechanismem
atomistiků. dualismem spekulace Platonovy, empirií Aristotelovou
amonismem novoplatoniků pokoušel se o poznání. Buď jak bud',
Vrchlický a Machar tím, že učinili antiku součástí své synthesy

dčiinné. nezmařili

drahého tvůrčího času a ukazují svým

dílem, každý po svém & podle řádu nitra a prazkušenosti své.
kolik inspirační síly je utaieno v antice poznávané bud' spíše
intuici & nápovědmi duchů kongeniálních, nebo přím mi prameny
a iasnou řečí vědeckých výzkumů. e by dílem rchlického a
Machara byl účet antiky u české literatury vyčerpán. ani dnes
tvrditi nelze.
*

POHŘEBNÍ

PÍSEN ZEMI. : NOVÉ
KNIHY
suunsx

ZEMĚ,JIŽ NAPSALBOHUSLAVREYNEK.
Nevěsto, iako modřín v listopadu
uto-tla. zlatistá, v krvi hladu
vzněcovatelko a těšitelko
zemřevěí v spanllosti.
cihle. všecka promění! se v kosti ledové ..
Shromážděny viz nás, všichni nčmi.
ran iest neivíce.
Ale mnozí krásní, zemi. pohled:
straky. veverky. lasice . . .
V osykovém křoví sýkory
& pod ním ietek v listí,
mnozí neohrabaní.
však také v srdcích čisti.
Lásku přinášíme vsickni.
Já pak mimo ni ti jeětě křížek : ieřabin

na tuhá! nesu. na rsa.
A tmavé vlasy ti hadce sčesam.
Studeny jsou,

mlha se v nich srazí perlovým čepcem
hustým a krásným.
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SVATÝ VÁCLAV KRÁL A MUČEDNÍK.
ZE S VATÝCH OBRAZU ČESKÝCH. NAPSAL A ZDENCE BRAUNERO VE

VÉNO
VAI.
PAULCLAIJDEL.

PŘEL.MILOŠMARTEN.

Ni surová pohanova rána, ani vztek kacířů,
ni zrádci, učenci, politikové,
ni ti, kteří na slavném prahu, kde visi zabité tělo,
sebrali zlatou kouli & korunu, jež spadla,
ni sirý národ, jenž ho zapomíná, nejsou s to,
by odtrhli od nebeské brány velebného Václava,
by odloučili od Církve a od brány Boží
královskou pěst, jež ji drží za kruh a střed.
Zakořeněná mučedníkova ruko.
na které celé tělo visí,
ukazuj Bránu rozptýlenému, bludnému stádul
Jiní nabyli zlatem, jiní vytvořili železem,
j'ní podědili, jiní vysnoubili své země.
echy však svého krále vstřebaly: není pole,
uenasyceného jeho tělem, neprolnutého jeho krví,
není srdce. jehož královská vláha nezruěitelně nezbarvila
Po jednodenní žni, po práci dne robotního.
vystupuje na znaku Evro y a znovu vydává svědectví,
kde jest Evropy střed, k e jest uzel jejích vod,
zas vystupuje, zas svítí a zkvétá & objevuje se zase,
zas vydává svědectví, nesmrtelné nová a čerstvá,
skvrna, již děla krev Svatého Václava na sněhul

Vydrž, svéhlavý Čechul nepouštěj kruhu, Václavel
Modli se závratně v nebi za velkou obilnou pouš! zde dole,
a příkrými údolíčky neočekávanými
& s širými spícími rybníky,
za Čechy, které vězí mezi svými Čtyřmi Lesy & čekají

za muže vášnivé a lstné,
za zavalité ženy modrých očí,
za nesmírnou a plochou obilnou pouštl
Všecko je ploché, ale samotnu na nebi zřítí
je dlouhou. cibulovitou zvonici,
&, daleko od černé čáry jedlí, bažinu,
hospodu a tři domy,
tam, kde dřevěným křížem se začíná cesta.
jež vede až k Bohu,
lemovaná smutnými jablůnkami,
jež se sledují bez konce dvě a dvě.
*
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šOUŘE. povím.„Sums

RÉVILLON.
m.

LOŽILJOSEFKRLÍN.
Paní Baudoinová jest bohatá soukromnice. Její otec, statkář
v kraji cauxském zanechal ji teprve pozdě jmění, které by byl
jistě její manžel propil, kdyby ho nebyla včas skosila smrt. Paní
Baudoinová, vdova, umínila si oženiti jediného svého syna s bo
hatou dědičkou, aby se bohatství ještě zvětšilo. Na neštěstí se
Ludvík Baudoin zamiloval do chudé dcerky jednoho rybáře, který
neměl ani lodice a rozhodl se pojati ji za ženu. Vdova odepřela
své svolení. Nepovolil. V tom kraji mají tvrdé hlavy.
Rok trvala bitva mezi matkou a synem a poslední slovo mat
čino bylo nemilosrdné: „Chceš-li. ožeň se. ale já nechci tvoji
ženu vidět a dokud budu živa, nedostaneš ode mne ani haléře."
„Děleite. jak chcete," odpověděl jí Ludvík.
Za nedlouho měli svatbu.
Uplynulo pět let. Chudí manželé měli již tři děti. Ludvík jezdil
na moře se svým tchánem. Jeho žena ošetřovala dítky. Třeli
bídu. Ale láska ji zmenšovalaanenaříkali si. Nikdy za tu dobu
neprosili paní Baudoinové, aby jim vypomohla.
Pnzdravili ji v neděli, když po mši ji shlédli před kostelem,
poněvadž to bylo jejich povinností. Ona pak zachulila se ještě
více do svého hnědého pláště a spěchala, neodpověděvši na jejich
pozdrav, jako by ji uštkl had do paty. Ani se nenavštěvovali,
ani si nedopisovali. nikterak se nestýkali. Jenom ten pozdrav.
kterého stařena neopětovala.
Ve středu moře se rozpěnilo takovou bouří, že domy až pra
skaly ve svých základech.
Paní Baudoinová žila sama se svou služkou Aničkou, zdatnou
dívkou normandskou, které jako by se zrodily, aby nosily na
hlavě bavlněnou čepici s cípem. Anička sepjala ruce & děla:
„Jaké počasí, paníl To jest asi mnoho lidí neklidných"
„Jací lidé?" vpadla vdova, přecházejíc podle svého zvyku
po „pokoji
a všeho
všímajlc,
nu, rodiče
těch,sikteří
jsou jako
dnes by
na neměla
moři." o nikoho strachu.
Paní Baudoinová stanula,
„Přestan již." okřikla ji.
Usedla & šila; ježto bylo nebe pod mraky & kolem přítmí,
usedla k oknu.
Anička stála u okna & zírala do ulice. Poněvadž měla mlčeti,
nenavazovala dlouhých řečí, jen chvílemi něco prořekla, jako:

„Bertrandův komín se zřítill... Conchouova miska na holení
tancuje po silnici l . . . Oh, pan Chardon sestupuje k přístavišti! .. .
Petr Guichard rovněž a Denis Geoilroy a Magdalena Goiranovál . ..
Všichni jsou zvědaví, co se děje tam dole, na břehul"
„Netlachejl" zahučela Baudoinová.
ta Škuiřfčka
'.
zmlkla, ale ještě těsněji přitiskla svůj nos k okenní
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„Ne," vykřikla, uskočivši, „nikdy ještě jsem neviděla takové
ne ohody."
'
Bani Baudoinova svinula své šití a opět se procházela.
Bylo slyšeti hluboké dunění hromu, chvílemi výkřiky, skřípot
železa. bouchání otevřených okenic o zed'. Oceán vypadal děsivě.
Vdova přistoupila ke služce & pravila jí:
„Když jsi tak zvědavá, obuj se a podívej se ven. co je nového.“
Anička byla hned připravena.
Vycházejíc ze dveří. zastavila se ještě při slovech paní Bau

doinové:

„Brzy se vrat. abys mi ověděla. nestalo-li se nějaké neštěstí.“
Stará Normandka chodil: sem tam z kouta světnice do kouta,
ruce majíc skříženy &rty sevřené &tozhlížela se netrpělivě kolem.
ěhlo deset minut.
„Ta Anička se nevrací.“
Vítr zmohutněl, nebylo slyšet nic mimo jeho sykot. Pojednou
sebou pant Baudoinová trhla: utkvěla svým pohledem na dětské
postýlce, stojící v rohu světnice. V těchto domech jest vše stále
na jednom místě.
Byla to postýlka jejího syna, toho syna, který nyní jest na
moři. Již hodinu myslila jen na něho. Ale v její myšlence ob

Levoval
jen .,Děleite,
velký Ludvík.
siln muž,
terý jí se
řekl:
jak pětadvacetiletý
chcetel", kdyžrybář,
mu brán'a.
aby
se oženil. a který se oženil proti její vůli.
Nyní viděla dítě se lněnými vlásky, s tvaHčkama, jež krášlily
dva důlk s modrýma očima. Připomínals si jeho první slova.
jeho smíc i. jeho štípané hubičky &plány, jež snila u jeho kolébky.
I když jest člověk z kraje cauxskěho, jest bohat a paličatý,
i když jest jako z kamene, zachvějí jím přece při vellkě bouři
tyto vzpomínky.
„Ta Anička se nevracíl"
Oblekla plášt & vyšla za ní.
druhé ulici ji zastavil zástup lidi. Tlačil se kolem dvou nebo
tří rybářů. z nichž crčela voda a jejichž ruce a obličeje byly
zakrvácený. Stanula a vykřikla: „Vrátili se?"
JeAden
.. no.“ z kolem stojících ji zaslechl & odpověděl:

Ubírala se dále. Tu jeden rybář odkvapil ze zástupu. běžel za
ní a volal:
„Paní Baudoinovál Paní Baudoinovál Kam jdete takhle ?"
„Tam dolůl“ & ukazovala na moře.
Chytil ji za kabát.
„Proč to? Jest škaredý čas. Vraťte se domů, vždyt všichni se

vracíme"

Upřeně na něho zírala.
„Všichni ?"

..Jistěl"
..Přísahejte."
Námořník se třásl.
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„Paní, ti, kteří zde nepřistáli, přistáli asi u Yportu nebo Fé
campu, kdož ví?“
Odvrátila se a chtěla iíti dále. Ještě jednou ii popadl za plášt.
Anička, celá zděšená běžela proti ní.
„Ne, ne." volala na svoji paní, „ne, pani, nechoďte taml"
Stařena se zachvěla. Zbledla. Přivřela oči. Opřela se o svoji
služku. aby neupadla.
„Je to má vina, má vina," iektala mezi zuby.
Chtěli ii odvésti domů, odmítla.
..Aničko," pravila, „chci je vidět."
Jakým zázrakem se to událo, ale měla iiž v sobě dosti sil.
Obě ženy zamířily k domu, v němž hydlil Ludvík Baudoin.
Anička stiskla kliku a paní Baudoinová vkročila do sednice.
Vnitřek byl iako ve všech rybářských domech. U veliké o
stele s bílými záclonami stály dvě postýlky a kolébka. Neoby
čeiná čistota byla ozdobou všech těch chudičkých věcí a tak
prostičkého nábytku rybářského pomocníka.
Mladá matka seděla, chovaiíc nejmenší děťátko, kní se vinuly
druhé dvě děti, třesoucí se strachy. Nepokoi zvětšil ieií ctnostnou
bledost. Nemohla vyiíti a proto poslala své rodiče, aby pátrali po
Ludvíkovi. Sotva zadržovala slzy. Vidouc matku svého manžela.
chtěla povstati a vítala ii:

"Pant“

Stařena šla přímo k ní a pravila:

„Má dcero.

Potom vzala do náruče obě děti a. sednuvši na dlaždice, líbala
ie, lačíc. V slzách mluvila:
, bohé maličkél . . . Co je?
Nevíte? . .. Můi Božel . . ."
Anička spustila podivením své ruce.
Poiednou zaslechly z ulice křik.
Dveře se opět otevřely. Mezi rodiči a přáteli stál na prahu
velký Ludvík.
zde| Již ie zde|
\;žolreamžiku byli všichni na nohou. Mladá žena vyskočila ke
svému manželi a děti se íulily ke svému otci.
Jen paní Baudoinová zůstala na svém místě, ani se nehýbaiíc.

podobná soše.
Vtom na ni pohlédl Ludvík
Odhodil čepici a spěchal k ní volaie'
„Maminka
S pláčem ho tiskla na svá prsa.
*
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K NOVÉKNIZEBASN!PANENKYNAPSALJAROSLAV

DURYCH.
Nenesu vám než chudičké kvití
svázané metlict do věnečku,
chudou íen krásu mohu v něm skrýti
iak ptáče u cesty ve hnizdečku.
není to kvítí ze zahrad pánů.
u cest jsem znaven trhal ie k ránu.
Chvěie se v ruce. snad ie mu zima,
v mlhách se zrodilo na kraji cest.
chycena duše v dlani mé dřímá,
řasy má zavřeny slzami hvězd;
z osiřelé & vyprahlé země
žlznívou krásou volalo ke mně:

Žebráku! Dttěl Počkei zde chvíli,
nevldlě, či si už nevzpominaě?

Co! ti to hvězdy nevyzradily?
Jeden byl v ráji tvůi domov í našl
Vezmi nás sebou. budem tě vésti,
() lásku iebrat. o slzy štěsttl
Nesu vám květy dětské & teskné.
bolestí úhorů vůně ětka : nich,
v kalichu krásy duše se leskne,
ráje stud vylil se v panenský snih.

naděie divná. krásné a skrytá
iak hvězda Boží z dlaní mi svítá.
Panenky bílé, překrásné kvltl,
prostřené na zemí pro Boží čest,
: očl vam ráje vzpomínka svítí.
kam vas mém položit. kam vás mám nést,
kde vás mam zmachat v neičlstšl rose.
panenky bílé. panenky bosé?

16
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SOCI'IAŘOVĚ.KPADESÁTINAMMISTRA

BÍLKANAPSALSIGISMUNDBOUSKA.
Konečně jsem se rozhodl: ..Zaiedu do Prahy k Bilkovil Po
dívám se na jeho nová díla, potěším se s ním a napoiím duší
novou krásou. Na venkově kněz-spisovatel potřebuje časem nové
vláhy duševní, styk s prostým lidem odvádí ho od umění a vědy.
třeba by denně do půlnoci studoval". Těšil jsem se celou duší a
nezklamal se. el jsem s přítelem Bitnarem kolem vydavatelství
Kočího a zašel na skok dovnitř, abych si koupil Bílkovu Kří

žovou cestu. V administraci mi řekli: „Je už rozebránal" Nic
isem se neulekl a věděl, že pro mne tam ještě exemplář bude.
Slečna odešla do skladiště hledat a dlouho se nevracela. Přítel
povídá: „Vidíš, že už je rozebránal" Klidně jsem odvětil s pev
ným přesvědčením: „Ba ne, uvidíš, že se na mne ieště dostane."
A vskutku. Slečna se vrátila, podává mi knihu a praví: „Poslední
exemplářl" Usmál jsem se radostně: „Já věděl, že ta kniha na
mne čekala." A tak isme vyšli ven. Přítel se divil. a já vypra
vuii: „Dávno jsem si chtěl Křížovou cestu koupit. Někdy nebylo
peněz, někdy zase iinou prací jsem za omněl o ní si dopsat,
ale byl isem si uvnitř v duši jist, že to ílo tam kdesi u Kočího
leží a na mne čeká. Kdysi zašel isem do Artělu a koupil tam

poslední exemplář Bílkovy Cesty. Před tím v Umělecké Be
sedě isem žádal výtisk Manesových kreseb k Písním Kralo
dvorského Rukopisu. Hledali —- a našli poslední výtisk (původní
vydaníll Jsem od dubna 1914 farářem na poslední. neimenší.
řádové hře a vím, že kdyby byla ieště iedna, menší. posledněiší,
že by byla určena pro mne. Jsem tedy s posledním místem spo
kojen. Patří mi něiak řízením Božím.
Zaiel jsem až k Bílkově vile. Obeidu tady zahradu a zazvo
ním. Přišla starší dáma & povídám: „Oznamte mě mistrovi. že
Bouška přišel." Uvedla mě k dílně sochařské, ale ia seběhl rychle
a nedočkavě dolů a zastihl přítele vycházeiíciho. úsměvného.
padesátiletý, s řídkymi šedivými vlasy, sestárlý. s tváří otce sta
rostlivého, s iemným úsměvem mudrce, který vše chápe vlídně

a vše přijímá jako poslání a milost Boží. Křesťan
Podal mi ruce, ruce upracované. ztvrdlé těžkou
prací v kameně &dřevě, často v dřevě tak lvr- "

dém iako kámen.
Ruce čestné posvěcené
touto namahavou a trpělivou prací ve službě
Boží. Dívám se mu do očí a povídám zrych
leně & doiat: „Františku bude ti padesát let,
idu ti přát k tomu dnu hoině zdraví & milosti
Boží. idu ti poděkovat za všecku krásu, kterou
isi nám ukázal, za všecky tvé práce. jež si konal
ke cti a chvále Boží a k dobru všech svých
bratří! At ti Pán Bůh přidá novou sílu a nové

požehnání k nové padesátcel Chci také viděti

životem
;
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tvé posled
nipráce, a
bych onich
mohl něco
napsat ku
tvémusvát

\ku"

!
,
l "? _;,-_

Bílek

zavedlmne
pak do díl
""/_,ny.Chrámy

"..a-* %Šnašezavře

» > fer—É ny byly pro
jeho D í l o,

a tak si Bílek vystavěl svou vlastní Svatyni. svůi Dům Boží, vě
novaný výlučně práci tvůrčí a pobytu svých drahých. Svatyně
ta působí na hosta doimem obrovským! Cítím to vždy. při každé

návštěvě znovu. A kdo zde nebyl. neví, kdo ie Bílek. Prů
měrný český inteligent zná od Bílka tu a tam něiakou repro
dukci v ilustrovaném časopise. Vidí fotografii některé ieho práce

s iedné

strany

pouze

a často ie to bledé a neiasné, ne

srozumitelné. Mrtvé. Ale socha ie dílo v prostoru. působící svou
životností. Třeba sochu obeiíti. viděti ii celou. ze všech stran.
Viděti ii v pravém světle, aby hrou světel a vržených stínů oži
vila kámen či dřevo. Třeba se také někdy shýbnout, skrčit, abys na
hlédl v části skryté, ve tváře sehnuté. abys viděl všecky detaily,
přečetl nápisy. Třeba viděti materiál, jeho strukturu. barvu. iem
"nost či hrubost, viděti stopy dláts a iemnych nástrojů Nebo!
Bílek ovládá materiál. z něhož sochu pracuje, virtuosně, přiro
zeně, živě, v souhlase se hmotou. kterou oživuje pokaždé iinak,
úměrně ku vlastnostem daného kamene, nebo vyhledaného či
z nouze poskytnutého dřeva, Bílek ví, kde a iak vleie se život
do umrtvené hmoty. Umrtvené. ne mrtvé, nebo iten kámen měl
v sobě původně život a to dřevo rostlo, kvetlo a plody vydá
valo. Bílek mi kdysi řekl: „Nechci víc pracovat v sadře. ie to
nečisté & špinavé, budu řezat do dřeva.' A od té doby, co iiž
řezeb vyšlo z ieho rukyl
.liž Bílkův dům v Chýnově byl unikum domu. účelně sochařem
postaveného & účelně ve všech částech zařízeného a vyzdobe
ného. Pražská vila ieho zasloužila by si zvláštního díla s kresbami.
plány & průhledy do iednotlivých místností. Všecko je tu dílem
iedinečným, vše má iednoho ducha, vše „_ uf ie to dílna, pokoj,
studovna. obytná místnost, schodiště. sklepy, vše ievi iednu myš
lenku. bohatou & rozložitou, kde každá částička harmonicky sle
duie tentýž cíl. Všude sochy a řezby Bílkovy, první náměty
v hlíně, astelinu, v kresbě. rytině. Nápisy na dveřích vřezané
nebo vpálbné, ornamenty náboženského obsahu na dveřích. nad
nimi, na sloupech a schodištich. Výklenky ve zdech jako kapličky
se soškami & drobnými řezbami. Arcidílem vkusu a posvěcení
pravé lásky ie světnice. již vyzdobil mistr pro svou paní. Dech
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se vám tají a srdce rychleji bije. A je tu vše tak cudně čisté,
tak svatě vážné a důvěrně líbezné . . . Bílek i předměty denní
potřeby podrobil své suverenní vůli a myšlence ústřední. Hodiny
z drahocenného dřeva řezané, tak nevídaně nové a kouzelně
něžné, svícen pro elektrickou lampu s postavou života a kme
nem rozrůstajícím v korunu bohatých listů: každý list jest čtyř
lístek jetele.
Vrchol všeho je v Bílkově domě ohromná dílna, vysoká tak,
aby v ní místo měl obrovitý kruciíix do dřeva Iipového řezaný
i s oltářem pod ním umístěným. A vše je plno. Musíte se vyhý
bati kolosům a nevíte, kam dříve se podívati, kde dříve a déle
se zadívatil Vše vás vábí a táhne k sobě krásou formy a hloub

kou nové myšlenky. Vše je živé a vše tu mluvíl

A mluví

to všem lidem všeho světa a všech jazyků jednou jedinečnou
řečí, všem srozumitelnou, která bude jednou řečí vyvolených
v ráji: symbolem obrazným. Vzpomenete na Březinu, Bílkova:
Přítele. Hle, tam je veliká jeho hlava v nadživotní velikosti. pra
covaná dávno s nesmírnou něhou a láskou. Je to nejkrásnější
ortret, jaký v našem umění znám . . . A tady visí na zdi kresby

nové knize Březinově,druhému dílu Hudby pramenů ke
Skrytým Dějinám. est kartonů na šedém papíře, pracova

ných černou kresbou & ta světle vyvýšena bílou barvou. A Bílek
mi povídá: „Mám už jen dva, třetí má moje paní, ostatní jsem
prodal a již několikrát pracoval, a Přítel knihu nevydává, ne
může se k tomu odhodlat. Šalda tvrdí, že prý tu knihu již
vůbec nevydá." Proč? Znám Březinu, vím, jak těžce je mu,
má-li dáti jediný verš do tisku, že léta ležela některá báseň,
kterou jsem miloval, znaje ji pouze z četby Březinnvy z ruko
pisu, ve stolku, a že pro jediné slovo třeba uložil ji dlouhé vě
zení mnoha let. Na knihu mistrovu všichni čekáme, kdož ho mi
lujeme, a je nás dnes již veliká obec, kteří by si text ten radi
i opisovali. ba sami sázeli a tiskli. jako Portman ve. Vysokém Mýtě,
jen kdyby možno bylo. První díl došel mě 29, března 1919 z .la
roměřic, dočkám se druhého?
Roku 1918 byl jsem rávě návštěvou u Bílka, když do desky zimu
strázově ryl obrazy k Hu d b ě pr a me n ů. Příteli Březino, ustrň se
nad čekajícími... Hle, tady vidím droboučkou
,V
V
plaketu: hlava Březinova, ražená Anýžemm
Í
"
A dívaje se na ni, jak leží na mé dlani, vzpomí
nám na vzácně setkání, řízené Vyšší Vůlí: Bí
lek a Zeyer, Bílek aBřezina... (Proč i mně Bůh
dopřál té radosti a toho posvěcení? Nevyzpy
tatelny jsou cesty, kudy jdemel) Vzpomínám
pojednou: Kam asi přišly Bílkovy portrety Ju
lia Zeyra? Krásná hlava pálená v hlíně, potom
řada Zeyrových portretů v celek spojená:
Hlava jako skála a ve vlnách kolem stále se
v obměnách zjevuje vždy nový pohled na tvář
jeho. (Jsou v Chýnově.l A povídám Bílkovi:
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„Musí to být velkou
bolestí pro sochaře.
prodá-li své dílo a to
zmizí někde v cizině.
asto neví ani tvůrce,
kam jeho práce se do
stala. A zůstane v a
telieru prázdno. Smu
tek obklopuje to mís
to, kde dílo stálo, kde
bylo tvořeno, a kde tvůrce kus svého srdce vyrval &daroval světu.
usí asi bolest provázeti poslední cestu jeho z domu umělcova."
Tvář Bílkova sesmutněla. „Je to tak,“ řekl. „Stýská se nám po
tom všem. Můj Kristus byl zakoupen vládou a má přijít do nové
kaple ke svatému Vítu . . . [Bílek se zamlčel a potom řekl s bo
lestným úsměveml: To ovšem neznamená ještě, že tam státi bude
i s oltářem, který mám vypracovati. Ale naši, totiž sochařova ro

dina, už teď ho oplakávaií."
Byl jsem v této pracovně několikrát. Loni s Josefem Váchalem.
Seděli jsme v bytě Bílkově & Bílek mluvil výhradně jen k Vá
chalovi () umění. 0 lysické práci mistrově vůbec, o sochaři-mistru,
který si vychovává pod svým dozorem tovaryše—umělce, o tom,
že třeba každému umělci začíti zahy studovati &úmorné tělesně
pracovali, má-li jeho dílo jednou uzréti & přinésti ovoce

zralé a lahodné . .. Divil jsem se Váchalovi. Seděl pokorně
jako žáček u nohou mistru a vše to mlčky poslouchal a medi
'toval. davaje Bílkovi za pravdu jako svému učiteli a vzoru,
A při tom jsem měl vědomí, že Bílek nezná nejlepší díla Váchalova,
že Váchal zaslouží si již v nejedné příčině název mistra sám.
Ale pokora jeho a tichý klidný pohled učinil mi ho v té chvíli
drah m.
Jednou mi Bílek povídal, kolik set či tisíc lidí u něho za rok
bylo a všecky přijal pokorně & prováděl je svou pracovnou a
galerií. Je to nbět od něho převeliká a měl by to každý uvážit,
jak drahý je čas mistru a chvíle inspirace, z níž ho nemá vyr
rušili nikdo, kdo nemá vyššího poslání. A zase mi napadá, že
návštěva ctitele, který si některé dílo mistrovo koupiti může (a
to poměrně lacinolj, není zbytečnou. Kde má přítel mistrův dílo
jeho poznati?
eknete: Ve výstavě. Dobře. Ale'což, když na
ni jít nemohl? Nebo byl by si něco pořídil -— a nemohl tehdy?
A potom: Ke každému člověku mluví přístupněji jen určitá věc.
která se mu zalíbí a po níž zatouží. Bílek mi řekl, že kdo si
od něho nějakou práci dal dělat, že se znova vrací a objedná
novou. A Bílek ochotně i dílo prodané pracuje znova a znova
pro nové ctitele. Neznám nic vhodnějšího pro byt kněze, než
sochu neb řezbu Bílkovu. Stále mluví a stále novou řečí, každého
dne a při každém pohledu na ni.
Experto crede Rupertol Na svém psacím stolku a kolem něho

a nad ním mám Bílkovy práce. Na stěně visí karton: Tu pra
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vou ruku požehnej mi Kristel Suďte sami.zda se to hodí
na stůl íšícího kněze . . . Při každém pohledu ozývá se memento
shůry. rosba o milost. Vzpomeneš na sv. Pavla: Milostí Tvou
jsem. co jsem a milost Boží nebyla na mně mama . . . Na desce

dřevěnévisí připevněnahlav a Blah oslav ov a. Otočím-lirůzně
elektrickou přenosnou lampu, plastická hlava zasvítí vždy novým
světlem a tmí se novými stíny. Sedím &přemýšlím. A každý ten
pohled vede mne zase k Písmu. Písmo Svaté — a písmo mé.
Jaká to látka k meditaci! V rohu dvou zdí za psacím stolem na

etažéru stojí Bílkův Kristus: Já jsem přemohl světl Zvedá
tvář. obě paže k nebesům. A za ním a mezi ním a křížem šle
hají plameny ohně. A zase vzpomínám: „Já jsem přinesl oheň na
svět, a což chci jiného. než aby hořel7" Ve světle lampy bílá hlína
svítí čistotou úžasnou. Zdá se mi. že zjev Kristův roste. roste, jako
na pomníku v Kuklenách u Hradce Králové do výše pěti metrůl
Po obou stranách Krista jsou vása a lampa. Vásu mi praco
val Bílek před dávnými lety v Chýnově u hrnčíře před mýma

očima. Myšlenka její jest: Modlitba

květu

a modlitba

naše. Vasa má tvar květu: Koruna má tvar otevřené dlaně
k nebi se zvedající, obětující to nejdražší, co květ má: svoji
vůni. (Vůně. kadidlo ——modlitba.

Vidíte, jak jest to ryze kato—

lické7) Kalich květu, plasticky od koruny dole odstávající, jako
v jednotlivých lupíncích kalichu, představuje a sochařsky zpo
dobňuje modlitbu člověka. Vidíte oltář. z něhož se vine kouř a
ovinuje vásn. Řada postav jde za sebou po celém obvodu vásy.
První leží tváří na zemi. druhá klečí. koleno zdvižené a chytá
se oběma rukama hlavy, dlouhé vlasy poletují vzadu. Třetí stojí,
vysoká, vyšší než druhá. ruce bezvládně svislé. hlavu v modlitbě
skloněnu. tvrtá figura sedí na zemi hluboce sehnuta, tvář ve dla
ních skrývajíc v bolestech a hanbě. Kolem vásy nad postavami
vrylo 'tajemným písmem mistrovým: BOŽE, JAK SE K TOBĚ
nwm; MOULÍME! Kdykoli přijde host a přeje si vazu tuto
prohlédnouti, pozoruji, jak hluboký dojem na něho dílo to učinilo.
Podivi se. zamlčí — a myslí. To je hlavní zásluha Bílkova o nás:

Učí lidi nábožensky

myslit. Nutí je k přemýšlení.Řek

něme to katolicky: Učí je meditovati. rozjímati. A proto, že kaž
dá medita
ce je jiná ř“

anová, ni
kdy se ne-

opakuje,

„

,

7

vždy při
náší nový
zisk,

nové

ovoce mi
losti Boží,
proto díla

Bílkova

nikdy ne

\
*" *
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sevšední. Proto jsou v
bytě stále iako by byla
ode dneška. pořád jsou
nová, pořád novou řečí
hovoří. A je to známka
ryzíhodtlauměleckého
(a na to zvláště upo

zorňuji s důrazeml)
Velké dílo umělec

ké nikdynezevšed
nt, nikdy vás neomrzt nestane se obtížným a zbytečným, na

opak, ie vám denně dražší

a cenněišt. Nalezátev něm

stále nové a nové půvaby, odkrýváte, objevuiete věci nové jako
byste ie poiednou po prvé spatřilil Chápete ie stále víc a více.
Ono žiie, žiie vámi a s vámi. Sami do něho vkládáte sebe a sami
v něm sebe nalezáte. A dle různého stavu duše, různé intensity
vnitřního světla stoupáte i klesáte. Stává se vám zprvu, že to
i ono vás na díle tom zaráží, přáli byste si to jinak, tak a onak.
Zaráží vás něco, vadí vam to v klidném estetickém požitku . ..
Po nějaké době jako by náhle se zablesklo, závada zmizela, ba
naopak, co dříve vadilo, to ceníte nyní iako přednost, jako jemný,
vnitřně odůvodněný rys celku a na žádný způsob iiž byste ne
dovolili. aby snad mistr onu ..závatlu" předělal. Divák roste s (lt
lem & vysptvá duševně.
Dílo falešné, líhivé, kýč, módní artikl, vychvalované lživě pi
planě uměntčko, z rotivt se vám brzy, Znám kritika, který ho
roval o jakémsi velice moderním obraze, který si zavěsil ve své
pracovně. Psal o něm hymny chvály. Když jsem asiza dva roky
znovu ho navštívil, ptal jsem se po onom obraze. „Dal jsem to
na půdu," řekl mi. Z arcidtla vysoce moderního stalo se „to",
neurčité cosi, co překáželo zraku a s olubydlent, & teď už to
na půdě straší. To ie výmluvný příkla . Z našich kostelů mno
hých, kdybyste všecky kýče odstranili, zbyly by prázdné zdi.
Je trapno na to myslit , ..
Vracím se k svému stolku, Lampa Bílkova ie ruka v odobě
s ícnu, dlaň v hrst sevřená, do níž se naleie olei & dá nůtek.
Jak ie to prostě & iak symbolicky hlubokél Jak mnoho lze o tom
roziímatil
Na stole přede mnou malá socha řezaná v ebenu: Prorok
Oseáš. Kněžská postava, pravice ie vzpřímena jako svíce, uka
zuiíc prstem k nebesům. Levici drží se za hlavu, zabořuie prsty
v mohutnou kštici. Jako neustálé Memento, upomínaiící na Boha,
na povinnost, na poslušnost k Církvi, mluví tento prorok. Vybízí
k věrnosti a horlivosti. Znám proroka Oseáše. Na universitě isme
bo četli v originále, překládali a vykládali. Snad proto ocitl se
i v mé cele.
V bělostné hlíně pracována ie skizza neprovedená: Postava
Krista, který se ohlíží na pravo, o ě ruce složeny na prsou.
Laik řekl by: To nic není. A přece ie mi tato práce Bílkova velice
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drahou. Je živá celým držením těla, zády
dovnitř prohnutými, ramenem pod hlavou
zdviženým, otočením poněkud skloněné bla
vy. Vlas volně splývá přes rameno levé. Je
to část sousoší Cyrila a Metoděje, orby kří
žem, ke kteréžto Orbě mám původní veli
ký karton uhlem pracovaný, velmi vzácný.
Za dlouhých nocí, nemohu-li spáti, rozsví
tím elektriku a pozoruji tuto jasnou bělí sví
tící sochu. Vždy najdu něco nového. Pře
vyšuje světlem všecko v celém pokoji, temné
stíny jen zvyšují plastický dojem. Tvář je
jen několika hmaty sochařských prstů na
stíněna. ale přece mi mluví vždy jinak. Je v tom Kristu tolik
sdílnosti, soucitu, milosti k těžce orajícím bratřím . . . Pozorně se
dívá, celá ta socha nic jiného není, než Pohled Boží.
Na skříni, kde jsou matriky uschovány, je původní práce Bíl

kova: Kristus klečí na Kalvarii, ohlíží se — a slzí.— Pro
tějšek k tomu: Bestia triumphans
Postavačlověka,po zemi
lezoucího, jenž drží hřeb a kladivo, aby Pána znova ukřižoval.

Až tu bude stát omník Třebízského

(jeho utrpení a láska

kmi řlasti).
který mi Bílek v olší řeže, bude mi můj psací stůl zvláště
ým.
Říkávám často hostům: Umělecké dílo, které jsme si koupili,
je kapitál, který nese největší úroky a to denně. Při každém
pohledu a zadumání přináší vám radost & povzbuzení. Očištuje
váš všední život, obohacuje vás. Přijde-li člověk vnímavý a prostý,
zastaví se, obdivuje, a vy si uvědomíte, co máte. Radost vás a
jakasi čistá, nevinná hrdost zaleje, vaše slovo dostane křídla a
rozhovoříte se rádi o díle i umělci. Co jsou takové čisté radosti

roti všem nízkým zábavám a požitku dnešního světa? Jak bo
llstno jest, že český národ Bílka nepochopil a právě ti, kteří
byli povoláni, nepodali mu pomocné rukyl.
Dílo Bílkovo je
příliš pokorné
a pyšní tohoto světa je nemohou pochopit. Je

nevšední

a oni chápou jen všednost.
*
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BASENNAPSAL
FRANTIŠEK
ODVALIL.

Rostl strom ze zrnka hořčičného.
Malé a nevzhledné bylo, na posměch a pohoršení.

A půdu mělo tvrdou; která jest tvrdší:
skála kalvarská neb skála srdce?
Vypučelo, iak pučí semínko každé:
nitečka pouhá a na ní dva lupínky.
Bylo toho víc. když počalo klíčit pod paterým proudem,
který na ně až do vyčerpání lil Rozsévač?
Bylo toho víc, když pod křížem stála Matka & Učedník?
Takový tehdy byl ten strom.
A za chvíli rozkošatil se daleko přes zdi.
jimiž obehnal Hospodář vinici.
Ne, zdi již neisou na nic.
Do širého světa rozpínaií se větve.
ač všechny idou vzhůru,
A ptáci přilétaií a bydlí tam . . .

A duše, která ie podobna ptáku.
poutníku výšin a dálek, ta chápe to všecko.
Ú strome milý, komu líp než tobě svěřit hnízdo mláďat,
aby nesežral ie had, ienž o zemi se plazí?
strome, milý v dešti, k y eruíě moknou a tížíl
Malou střechou ie list, ale ve kou je veškeré listí.
O strome. milý v bouři,
kdy vichry tvou a odnášejí mnohem těžší věcil
Nitkou ie kořínek mladý,
ale nad kotvy a řetěz kořání staleté.
Jím držíš se veliké země
a pták svými drápky vrostlý je v tebel

O strome. milý na večerl
Hlavu pod křídlo a v hlavičce sen pod šumuou tvou střechou
za blikání hvězdl
A ráno ti všechna ptáčata píseň svou pěií.
A duše, ptákům podobné, tě písni rozuměiíl
A ta, iež věrna isou. iak mnohá duše sirá,
at aspoň havěť sbíraií. iež korunu ti zžtrá.
*
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STARÝOBRÁZEKZ PODBRDSKANAPSALJOSEF

FOŘTEL.
Varhany a fanfáry na kruchtě doznělLZamřížovanou &růžo
vými závěsy chráněnou oratoř, nad oltářem umístěnou, opustil
stary hrabě Karel Josef se svým dvacetiletým jedináčkem Albrech—
tem. Po točitých schodech vešli do sakristie, kdež se uklonilj še
divimu
par u. děkanovi & zvláštním východem spěchali do zámeckého
Hrabata procházela špalírem svých poddaných. Po levé straně
stáli hutníci, oblečení v bílé bluzy s lesklými knoflíky a s čagany
v rukou. Po pravici stála řada horníků v tmavých bluzách a s ka
hanci v pravicích. Zatím co majitelé podbrdského panství kráčeli
vážně, obdivování městskou honorací aselským lidem, hrála hor
nická kapela pochod, složený samým hrabětem Karlem Josefem.
Starý hrabě, statný muž s dobráckým kulatým obličejem, klonil
se na všechny strany a s radostí odpovídal na nadšené pozdravy.
Štíhlý Albrecht s oválným obličejem a unavenými zraky, kráčel
lhostejné po boku svého otce.
Mládí rádo předstírá únavu a lhostejnost. poněvadž jest nabito
vášněmi & dychtivou zvědavostí. Bylo by stačilo, aby mladý Al
brecht zabloudil svýma tmavýma očima přes řady horníků a utkvěl
svým zrakem pod některým rozkošným kloboučkem, jehož oválný
okraj chránil před červencovými paprsky rozpačitou tvář. Byt i po
zorovaná panna chránila své těkavé oči perletovým vějířem,mohla
její máti snadno postřehnouti, jak se její dceruška zachvěla a zrudla
jako pivoňka zámeckého parku.
Vrchnust vešla do parku, livrejovaní sloužící zavřeli mřížová
vrata, hutníci a horníci na povel se srazili ve dvojstup & šli do
zámeckého hostince. Hudba, kráčející v čele, hrála novou, oblí
benou píseň, složenou Františkem Jaroslavem Vackem Kamenic
kým, blovickým děkanem: „U panského dvora . . ."
Pod li ami u kostela živě rokoval četný cech krejčovský, oble
čený v d ouhé modré pláště s úzkými rukávy, volně visícími. Řez
nický cech v bélostných zástěrách a v červených sametových čepič
kách, vpředu ozdobených Iuňáčím perem, mířil pochodem do
Měšťanské besedy. Počestný cech ševcovský ve žlutých pláštích
vcházel právě do hostince „U českého lva."
Pod košatými lípami na hořejší straně náměstí, kdež stály domy
předních měšťanů, procházely se v květovanýcli krinolinách zá
mecké a městské panny, jimž se dvořili měšťanští synové a zá
mečtí úředníci ve vysokých límcích & malovaných vestách. Důs
tojné matrony v čepcích zlatem a stříbrem zářících, pohlížely s pý
chou na své čtveračivé, ale způsobné dcerušky.
Ostatek náměstí podobal se louce v plném květu. Naproti cukráři
stáli hoši zTisovce v bílých tenkých košilích se širokými, sbíra
nými rukávy a v kulatých, černých kloboučcích. od nichž vlály
černé pentličky. Bílé koženky sahaly jim po kolena. Jejich sval
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natá lýtka v bílých vlněných punčochách odrážela se od černých
střevíců s blýskavou přaskou. Rozepiaté, bílé lajbliky s kulatými.
bílými knoflíky a s červenou podšívkou rozevírala ieiich mohutná.
smíchem dunící prsa. Tisovečtí chlapci pokřikovali na mimo se pro
cházeiicí děvčata ze Střížovic. Převládala-livobleku tisoveckých
hochů barva bílá. hrály střížovické dívenky všemi barvami. Na
hlavách měly jednoduché bílé holubičky s dlouhými. širokými
křídly. Jeiich široké. vlněné sukně byly všech možných barev.
Jedna měla bílou sukni s širokými. červenými pruhy, iiná měla
červenou. třetí modrou, jina zelenou mezulánovou. Naškrobené
košile. u krku zadrhnuté se širokými rukávy byly zakryty řas
natými, hedvábnými šátky. Červené šátky byly vroubeny bíle nebo
zpestřeny žlutými kvítky. Černé šátky byly orámovány červeně
a modře nebo prokvétaly kvítky červenými.
Křepké nohy děvčat byly ve vlněných červených punčochách
a v telecích střevícich. Neibohatši divenka z celeho okolí, stří
žovická rychtářovic Madlenka měla dokonce iirchové střevíce a
na krku šňůru otavských perel. Chlapci ze Střížovic chodili tu
ve vysokých černých botách, v žlutých koženkách, v modrém
laiblíku s bílým rantlem a v zelených aksamítových čepicích,
Neděle po Svatém Prokopu slavívala se v Podbrdí jako na Boží
hody nebo iako Boží tělo. V deset hodin bylo slavnostní kázání.
0 jedenácté figurální mše svatá. V kostele se houpaly nad ierl
notlivými cechy cechovní korouhve. U oltáře posluhovali (lva hut
níci a dva havíři ve stejnokroii. Sama hraběcí rodina opustila v ten
den zámeckou kapli a byla přítomna mši svaté v děkanském kostele.
_ Po mši svaté hutnící, horníci a cechy byly ve svých hostincích
zdarma vyčastováni hraběcím pivem,
Odpoledne po požehnání vytáhlo cele městečko na městská
draha, iež sousedila s lesem, kdež se nenuceně bavilo. Mládež
při hudbě tančila, staří se rozložili v trávě, popíjeli, chválili zlaté
staré časy a hubovali na rozpustilý mladý svět. Když pak slu

néčko zapadalo za horyamládež začala s hudbou zpívati „Kde
domov můj". neodolali staří. vstali a zpívali vroucně: voda hučí
po lučinách, bory šumí po skalinácll, v sadě stkví se z jara květ . .
Všechny oči byly oroseny radostnými slzami. Vždyt ta krása
rozkládala se kolem nich a patřila iim. Podbrdí se svými lukami
a poli, oblité klidnými paprsky. zapadaiícího slunce, připadalo iim
v této chvíli vzrušení jako pohádkový krai
Na západ od Podbrdí vinala se štavnatými lučiuami úzká, bouř
livá říčka a v záplavě loučícího se slunce hrála všemi barvami
jako had. Východně od Podbrdí vybihaly do polí lesíky. remízy
a háje. předvoj to brdských, tmavých lesů. iež byly iiž oblévány
stříbrnými paprsky usmívaiící se luny. Haviři rozsvítili kahance.
hutnící zapalili pochodně a iásaiící městečko vracelo se domů.
Tu neděli po Svatém Prokopu léta Páně 1849 z celého Pod

brdí neradoval se iediný aktuár Jan Tereba. Jeho manželka
Amálka, ieho tchán Emanuel Baumschlager, podbrdský poštmistr,
vyčítali Terebovi, že ie svými stavitelskými spekulacemi přivedl
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na mizinu. Tereba přecházel pokojem a skřípěl zuby. Jeho tři
dcery ve vedlejším pokoji plakaly.
Když pochodňový & kahancový průvod vyplnil zámecké ná
dvoří a provolával oběma hrabatům vivat, zahrozil čtyřicetiletý
Jan Tereba pěstí proti zámku a zasyčel: „Však já se vám po
mstím.“
A přec mohl míti Jan Tereba, nebýti jeho neklidné povahy.
spokojený, záviděníhodný život. V pětadvacíti letech přišel do
Podbrdí a stal se u patrimoniálního soudu písařem. Tehdy právě
přijela z kláštera patnáctiletá dceruška poštmistrovic Amálka,
zamilovala se do ohnivého Tereby, & v sedmnácti letech se za
něho provdala. Její otec, zámožný poštmistr, byl by býval ra
ději viděl. kdyby si jeho jediná Amálka vzala aktuára nebo práv
ního. ale mluvte rozumně se ztřeštěným mládím! Světlovlasá
Amálka si potají ještě hrála s panami, když se stala matkou.
Ve třiceti letech stal se Tereba aktuárem, ale nespokojil se
pouze se svým úřadem. Dopisoval si s pražskými a plzeňskými
vlastenci. kupoval české knihy a noviny, četl Gotheho & Voltairea.
Jeho řeč byla plná sarkasmu a ironie a proto není divu, že mu
v Podbrdí řezdívali Jakobín.
.,Oni se budou tak dlouho smát, až je hrabě propustí," před
povídal mu tchán Baumschlager.
V roce 1848 byly zrušeny soudy patrimoniální. Podbrdí mělo
největší naději. že se stane sídlem c. k. soudu a c. k. berního úřadu.
Tereba přemluvil svého tchána, že zájezdní hostinec „Na staré
poště" zmodernisoval. Silné zdi Staré pošty byly zvýšeny 0 po
schodí, v němž Tereba umístnil veliký divadelní a taneční sál,
opatřený galerií a vysokými okny, Starobylá zahrada byla vy
kácena & ustoupila dvěma krámům a kancelářským místnostem.
Tereba svojí stavbou udivil klidné Podbrdí a vvdráždil závist bohů.
Starý hrabě byl přítelem barona Villaniho a vřelý zastánce
konstitučních řádů. Zato jeho jediný syn Albrecht žil ve svých
myšlenkách v dobách Karla VI. a litoval, že se nenaroclil o sto
letí dříve. Paměti () Madame de Pompadoure a Byron byly jeho
četbou a není divu. že ho styk se světem, toužícím po svobodě,
zraňoval. Přímo pudově nenáviděl Terebu. Čilý aktuár, horujíct
o svobodě, byl mladému hraběti trnem v oku. ironické oznámky
Terebovy bývaly mrazivou sprchou na Albrechtovu hlavu, na
plněnou světobolem a pohrdáním. Hrabě Albrecht litoval, že ne
může výsměšného aktuára spráskati jezdeckým bičtkem, zattnal
malomocně své ženské pěsti a hrozil proti Staré poště: „Počkej
Jakobíne, však se ti pomstím."
Příležitost k pomstě se mladému hraběti naskytla. Zatím
co Tereba se svým tchánem Baumschlagerem stavěli, obe
šel mladý Albrecht podbrdské měšťany. Dcerušky měštanů byly
návštěvou mladého hraběte tak nadšený, že jejich Otcové musili
vyhověti žádosti hraběcí urozenosti, ačkoli nad ní kroutili hla—
vami. Výsledek návštěv hraběcích byl ten, že měšťané podali
žádost na hejtmanství, že si nepřejí, aby okresní státní úřady

REVUE ARCHA

87

byly umístěny v Podbrdí. „Máme zde dost zámeckých darmo
žroutů. Máme si sem nastěhovat ještě nové ?“ rozohňoval se bý
valý primátor.
Hejtmanství žádosti podbrdských měšťanů vyhovělo a okresní
úřady přeložilo do sousedního bezvýznamného městečka. Baum
schlager, který do přestavby „Staré pošty" vložil veškeré své
úspory. věna tří dcer Terebových a který mimo to uvalil na
své nevelké hospodářství značný dluh, svaloval nezdar speku
lace na Terebu: .,Viději. tady mají účinek svých výsméšných
řečí. Nebýt jejich jedovatého jazyku, byl v Podbrdí soud a berní
úřad. Ještě se jim může stát, že nebudou přijat do státní služby."
Tereba na předhůzky tchánovy odpovídal jenom výsměchem.
Předtuchy starého poštmistra se vyplnily. Tereba do státní služby
přijat nebyl. Jeho žádost o místo aktuárské nebo notářské byla
c. k. úřady odmrštěna. Byly v tom opět prsty hraběte Albrechta,
který vylíčil Terebu jako buřiče a revolucionáře.
Tchán Terebův naříkal, Terebova manželka se svými třemi
dcerami celé dny plakaly, jenom Tereba na oko hrdě odporo
val: „Budete-li, tatínku, neustále bědovati a ty, Amálko, plakati,
uteku : domova a stane se ze mne druhý Srch," pohrozil jed
noho večera svému tchánovi. „Budete-li klidní. přísahám vám. že
do tří let se ve státní službě uchytím."
Baumschlager se hrozby zeíovy zalekl. Toho jména Srch
se starý oštmistr zděsil. Ne. tak daleko nesmí jejich neštěstí
dospěti, aby se z Tereby stal divoký pytlák, postrach brdských
lesů. Již k vůli Amálce & jeho třem vnučkám nesmí rozvážný
Haumschlager do ustiti, aby se snad dokonce neříkalo o Tere
bovi, tak jako o rchovi, že ho vyhnala do lesů nevěra jeho ženy.
„Johanýsku, pustějí tu věc z hlavy," uklidňoval stnrý poštmistr
svého zetě. „Stará pošta nás všechny uživí. Nikdy nebylo tak
zle, aby nemohlo být lépe."

Západní Brdy patří k prahorám. Vstoupíte-li do jejich lesů,
ovane vás velebné ticho. V horských úžlabinách, ve stínu starých
smrků jsou nakupeny diabasové balvany, staletým mechem ob
rostlé, kolem nichž se prodírá čistá voda, ukrývající plaché pstruhy.
Před dávnými a dávnými časy vynášely chladné prameny z ta
jemných chodeb & jeskyň horských zlatý písek & ukládaly jej
v naplaveninách. Vysoké kapradí. mezi balvany rostoucí jest
matnou vzpomínkou na prvé dny Stvoření.
V letech čtyřicátých minulého století, kdy lov zvěře byl vý
sadou šlechty a kdy kavalíři si cenili výše stádo jelenů než ve
liký dvorec, bylo v brdských lesích daleko více zvěře než dnes,
kdy plzeňští nimrodí každou neděli a každý svátek vytloukají

poslední
zajíce a vášeň
koroptve.
V letech ačtyřicátých
minulého století,
ývala pytlácká
nebezpečná
bázliví venkované
obklo
pili jí gloriolou hrdinství.
Hrabě Albrecht byl vášnivým lovcem. Ale jako každý umělec
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rozkošník až úzkostlivě šetřil svojí vášní. S dětinskou radostí
přihlížel v červenci a v srpnu hrám mladých divokých vepřů.
kteří se povalovali v teplém, rašelinitém bahně. Jako vytrvalý
milenec dovedl několik hodin vyseděti v úkrytu. obtěžován ko
máry a zabalen v houni, páchnoucí kravínem. dokud nespatřil
stáda srnců neb jelenů blížiti se k napajedlům. Spatřil-li v noci
stádo vysoké zvěře pásti se na lesní louce nebo na ietelišli,
hovoříval o tom dlouho všecek vzrušený. Ale v listopadu a v lednu
střílel nemilosrdně vše, co mu přišlo na mušku.
Tereba znal dobře nejcitlivější místo hraběte Albrechta a
proto zamířil svoji odvetnou ránu na hraběcí zvěř. Tereba po
dvě léta úžasně řádil v hraběcích polích, rybnících a lesích. Sám
ani jedné rány nevystřelil. poněvadž se pušky bál. Ale sorga
nisoval si patnáctičlennou pytláckou bandu, sestávající z propuš
těných hajných, z pytláků. jež kdysi jako hraběcí aktuár často
vyšetřoval, z krvelačných pytláckých dcer, 2 baby posílačky. ze
ztracených existencí jako byl Srch. A s touto čeládkou nemilo
srdně vybíjel hraběcí revíry.
Marně byli celé noci na nohou hraběcí lořti, adiunkti, hajní
a porybní. Terebova banda byla neviditelná. Předem věděla
() všech nástrahách připravovaných hraběcími služebníky a proto
se jim dovedla vyhnouti.
Marně povolal rozzuřený Albrecht ku pomoci svým zřízencům
dragounskou posádku. Žádného pytláka nechytli.
Výsledek dvouletého zápasu mezi Terebou a Albrechtem byl
ten. že mladý hrabě osobně navštívil Terebu & čestným slovem
se mu zavázal. že mu opatří pěkné místo ve státní službě, roz
pustí-Ii svůj neviditelný sbor.
„Prosím. hraběcí milosti, ale pod jednou podmínkou," vyjed
nával dále Tereba.
„A ta zní7" luskl netrpělivě prsty Albrecht,
„Dostanu-li od vaší milosti tři podepsané a pečetí opatřené
dekrety na místa hajných, do nichž já sám vepíši jména tří mužů.
jímž jsem vděčností zavázán"
..Budiž." odpověděl Albrecht. „vždyt : pytláků bývají nejlepší
hajníl". A podal Terebovi ruku na usmířenou.
*

REVUE ARCHA

89

LEGENDA O PETI HAVIRÍCH umu JAROMÍR

BERAK.
Neplují plavci to v širý svět.
do dolů kopat ide havířů pět.
rodina celá: otec & synů čtvero

aat den
co je,č1
denčiašrok co rok
světlo
v špinavém blátěe\flekou krok —
nejsou to havíři, to jsou synové Boží,
co pokorně nesou vše. co svět na ně vloží.
Oni jsou koleje, které soustředně v podzemí vedou,
o sedmi zrána v kleci do dolů sje ou
& na jedné lleci všech pět jich dělá,
klečí & leží & křiví svá těla,

kahanec nad hlavou mají
a prací Otčenáš odříkávají:
nad sebou lesklý strop boří.
Když urve se těžký kus skály
a těsně se podle nich svalí
jedvaže o ostří nože,
otec i synové vykřiknou: Božel
Těžká tma v podzemí: světlem jen Bůh &mlhnvá kahnnců záře.
tvrdé je podzemí :: tvrdé jsou horníků tváře.
měkce lze snít jen o nebi & o kratinkém pozemském jaře,
zoufalství v podzemí: práce & pot,
němý vztek vzhuzených živlů & hmot,
ruka s čela si krůpěje stírá:
Co zbývá ti, člověče? Víra, jen viral
Když tělem jak nebozez vrýváš se v uhelné lože,
zda v důvěře nešepíáš, otče: „Smiluj se. Bože |"
a když vy. Jene í Josefe, Václave, Jiří,
zažhnete svoje kahnnce čtyři.
cítíte. že to jsou věčná světla.
určená k tomu. aby ta jeskyně na kostel zkvetla.
& když pak svým raporkem zamávne plamen,
pobožně vstáváte, končíce modlitby ..Amen".

A když pak do skály bušíte železnou rukou.
v podzemí ne již hněv. ale přírody smířená srdce
vám v náruči tlukou.
V uzounké sluji
jediné přání mají
když na hodinku smrti vzpomínají.
životy Bohu obětují:
„Až odvoláš nás. Pane, s toho světa.
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pakli v té prosbě není mnoho pýchy,
nezavrhuj nás pro naše hříchy,
a dodej srdcím našim dosti sily,
abychom smrti druhy zachranili,
a oni po nás žili ještě leta.“

A potom znovu znásobenou silou
zápasí ocel s nakupenou břilou
a třísky uhlí, drobounké jak smetí,
pod ranami krompáčů na všechny strany etí.

Bůh nezapomíná:
až přijde čas, svou vůli sdělí,
a splní prosby, chce-li.

Až jednoho dne zrána,
sotvaže havíři do dolů nafárali —
rána, rána & zas ranal
Siréna zalkala táhle.
Důl celý ve zvon kalné drti
se halí
a chvěje se jak odsouzený k smrti.
Tak přišlo to náhle
& potom ticho, ticha celé moře.

Ústřižek z novin.

Neštěstí
..................
...........
........

politování
hodný.

důlčíslosedm. . . . . ..

naštěstí.............

jen...

šest obětí. kůň a pět havířů,
rodina, otec a čtyři synové . .

.............

ostatní
zachráněni.

Lidé jsou sobci. Proto velkého nebylo hoře.
Po čase v dole zahájili práci.
Pověst podivná, rostoucí jak továrny na periferii,
znovu se odtamtud vrací:
že v dole záhadní červíci žijí.
A lid si šeptá, to že jsou duše té zabité havířské rodiny,

která zde tráví své posmrtné hodiny.
S dolem prý za živa jedna bolest byli.
Řroto
jich na nebi
ani zkázu
po smrti
od něho
neoddělili.
dyž záludná
povětří
horníkům
snují,
červíci světélkují,
dělníky od náhlého skonu zachraňují.
*
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srums.NA

PSALDOMlNlKPECKA.
Moderní román nemá téměř nic společného s románem antickým,
který byl čirou hrou fantasie. Starověk miloval od dob výprav
Alexandrových daleké krajiny & dobrodružné příhody. Byl tedy
román antický líčením podivných a nemožných věcí, které dle
výroku Antonia Diogena možno spatříti za ostrovem Thule.
Fantastický a dobrodružný ráz podržel román přes celý stře
dověk až do doby novější. Změna nastala počátkem devatenáctého
století. Tehdy počal román popisovati všední život, zapomněl na
daleké krajiny za ostrovem Thule.
Balzac zavedl tento nový směr. Dobrý znatel jeho díla píše
o něm: „Začal svoji práci ne jako umělec, ale jako vědec. Místo.
aby vypravoval, pitval. Nepronikal rázem v nitro svých postav.
ani ne tak mocně jako Shakespeare a Saint-Simon; obcházel je
trpělivě a zvolna jako anatom, zdvihl sval, pak nohu, pak žílu.
nerv, a te rve, když prozkoumal celou soustavu údů a úkonů,
přistoupil
mozku a srdci. Popisoval nejprve město. potom ulicí
a dům. Líčil průčelí, díry v kamení. stavbu a staviva dveří. vý
stupky sloupů, barvu mechu, rez na závorách, okenní obruby.
Pověděl, jak byla zařízena světnice. jaky tvar měl krb, jak staré
byly čalouny, jakého druhu nábytek a jak byl rozestaven, po
drobně vykládal o šatstvu. A když přišel k člověku, ukázal, jaká
byla ruka, jak byl znkřiven páteř, jak zahnul nos, jak silné byly
kostí, v jaké poloze byla brada, jak tlusté rty. S očítal jeho po
hyby, mrknutí okem, jeho bradavice. Věděl,jakél'io byl původu.
jakého vychování, jakého rozvoje, kolik movitého i nemovitého
jmění měl, do jaké společnosti chodil, koho navštěvoval, jaká
měl vydání, co jídal, odkud byla jeho vína, kdo vyučil jeho ku
chařku, slovem nesmírné množství nekonečně rozvětvených a
navzájem popletených okolnosti, které rozmanítě utvářejí povahu
a život lidský vnitř i vně. V něm žil archeolog, architekt, čalouník,
krejčí, prodavačka toilet, dražební komisař, fysiolog a notář; stří
davě přicházeli tito lidé a každý podal svoji zprávu jdoucí do
podrobností; umělec naslouchal všemu velmi bedlivě a pozorně,

a jeho obraznost se neroznítila, dokud hromada papíru se ne
navršila ve stoh. Věděl to a chtěl to. Jsem, pravil, badatelem ve
vědách sociálních. Jako žák Geollroye Saint-Hilairea oznámil
(v předmluvě ke Comédie humaine), že napíše přírodopis lidstva;
byly sestaveny živočichopisy; chtěl napsati dílo líčící lidské mravy.
Učinil to. V dějinách umění nebylo dosud myšlenky tak cizí u
mění ani uměleckého díla takového rozsahu; nesmírným svým
vzděláním vyčerpal téměř svůj nesmírný předmět.')
Nástupci Balzacovi snažili se přesně napodobíti skutečnost, vy
tvořiti charaktery, které možno potkati denně, popsali dějiště, jímž
.] Hippolyte Taine, Essais de critique et d'histoire, 288-9.
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se stalo místo. kam chodíme po práci na procházku, podati ze
vrubný, mikrografický obraz skutečného života.

Současněse rozvinul román idealistick

. Jeho hrdinové

jsou zvláštní a vynikající. Mužové jsou nezvyk e nadaní a geni
ální, ženy nezvykle dobré a ušlechtilé. Všichni mluví lépe a vý
mluvněji než prostí lidé. Nosí nádherné šaty. bývají v krásných
krajinách, jdou obklopeni vkusnými a uměleckými věcmi. Jejich
charaktery jsou neurčité. Musí býti neurčité. mají-li býti vábné
a vznešené. Idealistícký spisovatel nedbá podrobností, nejde do
hloubky. Sleduje jen vzmach vášně. kterou chce ospravedlniti,
kombinuje situace. kterých potřebuje, ale varuje se nepravidel
ností, jež by mohly rušiti dějový lad. neuznává zákonů tohoto
světa. nýbrž řídí se jedině tajemnou logikou svého snu.
Síla idealistů byla ve filosofické, mravní nebo náboženské mo
tivaci jejich děl. Tvořili děje a osoby, aby odůvodnili tu neb onu
mravní zásadu, oprávnili tu neb onu životní pravdu, at reelní či
pochybnou. Řešilí mnohé záhady srdce a svědomí, řešili i otázky
výchovné a sociální, odvažovali se i na pole vysoké kasuistiky a
psychologie. Vynikli nad obyčejné moralisty jako byl Rousseau
i nad duchaplné odříkávače maxim jako byl La Rochefoucauld
tím. že své poznatky a mravní pravidla dovedli vtěliti v názorný
tvar děje & scény. Pochopili, že ne vnější svět. krajiny. města.
domy. nábytky. šaty zasluhují nejvyšší pozornosti, ale nitro lid
ské, nebot pravé drama odehrává se ne v mrtvých věcech kolem
nás, ale v srdci, jež bije a žije.
Usudek Tainův () ních, tím závažnější. že Taine byl průkop
níkem naturalismu: „Uzkosti duše. jež hleda pevné víry. bolestný
přechod od víry zděděné k osobnímu přesvědčení, vzruchy srdce.
jež se může oddati jen dokonalé lásce, pěstění nadaného ducha,
zkoušky charakteru a vůbec nejisté tá ání, poblouzení. zápasy a
pokrok duše toužící po spravedlnosti, ásce a pravdě, to jsou tra
%edie,
které z se
opakují.
jichž obsahem
svědkem.literárních
hrdinou &
obětí
yl každý
násstále
ve svém
nitru.a Jsou
děl,
jež
potrvají. na to dnes příliš často zapomínáme. Vypravování musí
míti obecné téma. nějakou s olečnou duchovní pásku. Najde-li
toto filosofické téma osoba, terá je schopna provésti je až do
konce & dovede mu dáti celkový výraz, jest román prvního řádu.
Tak vytvořil Flaubert Madame Bovary, pravé dílo mistrovské.
Ale obyče'ně pohrdáme těmi abstrakcemi, zavrhujeme je a H
káme, že by mohly vésti leda k tirádám. A právě tyto tirády

budou trvale poutati pozornost k dílům George Sandové i tehdy,
kd přesné obkresy obratných malířů nebudou už srozumitelny
nebo budou jen doklady pro historiky.')
[ ealism i realism v románu náleží ovšem minulosti. Román

mtomnosti
bud naturalistickým
výšlehem
lásky kkubismu
tělu a
otě, nebo jest
výplodem
duchového, tvarově
nihilistického
literárního.
') Hyppolite Taine. Essais de critique et d'histoire. 500-1.
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směr v českém románu se nazývá vita

lismem. pokud se jedná o Fr. rámka a Miroslava Rutteho. Vi
talism má býti oslavou života, který jest ovšem chápán jako
souhrn konů vegetativních a sensitivních. Je to staré zolovské
zúžení života na animalitu a pudovost. Diskutovalo se o rám
kově románu Tělo. Dílo to konec konců jest výtryskem materia
listického pojetí života a plodem mravní ničemnosti. Je-li to na
turalism, pak co kontradiktorický protějšek duše a ideálu. Smilstvo,
cizoložství, vyhánění plodu je předmětem věrného líčení; poku
šení, pudové zážehy smyslnosti, hrubé nápady & neomalenosti
nestřeženého mozku jsou rámkovi vítanými prvky tvárnými.
Dílo jeho je amatérské, nebot nemá ani Flaubertovské jemnosti
ani zolovské mohutné divadelnosti. Madame Bovary byla madame
Bovary, ale v její duši se přece něco dělo; po pádu s Rodolphem
Boulangerem nastala u ní dokonce náboženská reakce: slovem.
madame Bovary měla duši. Šrámkova paní Máňa má pouze tělo.
Jen ke konci románu ukazuje hrdinství: přichází k gentlemanu,
jemuž „ženy vlasy vylíbaly", aby se mu oddala. V sousední kou
pelně najde svoji přítelku Růženu v úboru, který nepřipouští po
pnchybnostl o tom, co se stalo. Vtom však přichází Růženín
muž hledat své ženy. Máňa ukrývá Růženu a při vstupu Ku
klennvě dělá posuňky přistižené ženy. Kuklena přesvědčen 0 ne
vině své ženy odejde. Hle, tot přece něco jako vějíř lady Win
dermereovél Avšak Máňa není ani zdaleka hrdinkou v tom smyslu
jako Mrs Erlynneová v dramatě Wildeově. Její hrdinství není hr
dinstvím duše. nýbrž těla: „Nyní, když to bylo provedeno, cítilo
-se. že se k tomu seběhly síly z celého těla, aby to mohlo hýti
vykonáno: kolem srdce vzdouval se hluk, jak z temného, shluk
lého, radostně posuňkujícího davu; to byly ony síly, které se se
běhly : nejzazších míst jak na zavolanou, ty táhly za jeden pro
vaz; nikdy jsi netušil, že jich je tolik & že jich lze takto užíti
k činu."')

O literárním

kubismu

mluvíkritikFrantišek Gótz v knize

,.Anarchie v nejmladší české poesii“, vysledovav jej v prosách
Richarda Weinera, Karla Čapka a Josefa Čapka. Literární kubism
se zrodil z nevěry v účelnost světa a cenu života. A jako vý
tvarní kubisté. tak zavrhli ikubistě literární veškerý tvarový
i dějový ilusionism, nechtějíce napodobovati, ale tvořiti,
Richard Weiner měl dle výkladů Gótzových cíl zcela jiný než
povídkáři starších generací: „Nešlo mu o to, aby zpodobil jistý
výsek skutečnosti v totalitě všech složek (kresba prostředí a kraje,
analysa mravů, povahy a jejího vývoje, zápletka dějová, lyrika
myšlenková). Weiner popřel takové ilusivní umění, jež dává jen
zdaj souvislého proudu životního. Nedůvěřuje hladkému povrchu
životního dění, tak jako nedůvěřuje všemu smyslovému. Cíl jeho
je neobvykle strohý: chce znovu reálně vybudovati životní událost
v její nahé skutečnosti, vysledovati její logiku, tajemné souvislosti
') Fráňa Šrámek, Tělo, str. 428.
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jejich motivů a tím i poznati její předem stanovený plán. Chce
tak ukázati, že životní dějství není bezúčelný chaos, že je řízeno
jistým skrytým tajemným řádem. Projevuje se tu ovšem silně zá
kladní pud lidského srdce, jež nechce věřiti, že by svět jevů byl
už celým světem, jež věří, že svět vztahů má jistou absolutní
hodnotu a hluboký smysl, že náhodně dějství má neviditelný
osudový plán a řád. A tak Weinerova povídka pohybuje se na
ostří nože. oddělujícího sféru ještě umění od oblasti myšlenkově
spekulace filosofické. Jenom okolnost, že při tomto prozkumu je
tak silně zúčastněno srdce básníkovo, že tu prostě jde o vykou
pení jeho z hrůzy nad nesmyslnosti života, zachraňuje některé
jeho práce pro sféru umění."'j

Novoidealism

značí z části tolik co universalism. Vše, co

je přirozeně dobré a krásně, přijímá a zdokonaluje. Je zřejmo, že
není se čemu učiti ani od abstraktních kubistů ani od hmotařských
vitalistů. V pojmu románu novoidealistického jsou obsaženy živné
prvky a zdravě hodnoty starého realismu i starého idealismu.
Jest ovšem úkolem budoucnosti, aby je spojila, oživila a rozvinula.
Z realismu zachová novoidealism smysl pro vnější skutečnost.
To je nutno, nebot vnější život je projevem života vnitřního.
Dům, světnice, šat, pohyby prozrazují duševní vlastnosti člověka,
jeho pořádnost, pravidelnost, vkus, zálibu v umění. Jídla, jež jíme,
vzduch, který dýcháme, knihy, které čteme, nejnepatrnější zvyk
losti, v nichž žijeme. nejvšednější dojmy. které na nás působí,
to vše nás činí takovými, jakými jsme. Nesmírně mnoho prvků
utváří naši osobnost, a naše osobnost naopak se projevuje a vy
zařuje na venek. A proto všecko, s čím člověk je spojen, a co
jest jakýmkoliv úkazem jeho nitra, musí býti předmětem pozor
nosti umělcovy. Není naprosto chybou posuzovati člověka podle
šatů. V šatech se jeví duše. Dandysm není výstřednost hodná
zavržení, jak se domnívají někteří velmi přisní lidé. Dandysm je
projev duše milující krásu. Oscar Wilde Chodíval ulicemi lon
dýnskými co herold krásy v nápadněm oděvu, s lilií nebo slu
nečnicí v ruce. Pak nosil vzácné, nesešité roucho, tak že i hrubi
kati uznali, že by bylo škoda je roztrhati, a metali o ně los,
aby je dostal jen jeden. Pán dovolil Magdaleně, aby ho vonnou
mastí pomazala, a pokáral Jidáše, že se nad tím pohoršoval.
Z idealismu zachová román novoidealistický ideu, ducha, krásu
a hloubku citu. Román novoidealistický nebude tématicky a vě
decky řešiti otázek náboženských, sociálních a politických, to je
jasno. ale nebude se jim a nebude ani moci se jim vyhýbati,
poněvadž tyto otázky jsou obsahem dnešního života myšlenko
vého; nedbati jich znamenalo by nedbati aktuelní reality. To vy
stihl správně K. Dostál-Lutinov v přednášce Problém katolické
literatury. Pravil: „] v katolicismu je mnoho problémů, o kterých
Církev dobře ví, a nazývá je tajemstvími, a všechny tyto pro
blémy otvírají volně pole činnosti básnické. Duše a její nesmr
') František Gótz, Anarchie v nejmladší české poesii, 61-2, Brno 1922, St. Kočí.
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telnost, pokušení a hřích, Bůh, Anděl a Satan & jejich působení
na člověka, tajemství milosti a vykoupení, zjevení obecně a osobní,
anenství a ženství — mysterium smrti — to všechno jsou zá
hady, které nám dogmatika a jiné vědy theologickě mohou jen
všeobecně definovati a naznačiti, které však jiným způsobem
obrážejí & odehrávají se v každé duši lidské. Složité boje svě
domí a zpověď budou vždy nejzajímavějším objektem básnické

tvorby "')

Krásně to zní. Všechno záleží na tom, jak se to vykoná. To
neznamená zajisté, že by román měl býti pouhým rozvinutím
určité thése, jehož cena by spočívala hlavně v důkladném vnějším
propracování a důmyslné sestavě. Nejpotřebnější věcí v románu
jest, jak praví Jean Paul Richter, romantično. ať už je román
ražen či lit jakkoliv: „Stylistikově žádali dosud od románu místo
romantického ducha spíše jeho exorcism; román měl i tu jiskřičku
romantickou, která snad ještě doutná pod popelem skutečnosti,
zadusiti. Jejich román jakožto neveršovaná báseň naučná stal se
tlustou příručkou pro theology, filosofy, hospodyně. Duch stal se
příjemným oděním těla. Jako kdysi v školních dramatech jesu
itských se přestrojovali žáci za podstatná jména a jejich pády &
představovali vokativy, dativy atd., tak představovaly lidské
charaktery paragrafy, mravní poučky & exegetické mačky, slo
vesa v jejich čase, heterodoxní vedlejší hodiny; básník dával
čtenářům, jako Basedov dětem, pečená písmena k jídlu. Ovšem
učí poesie a at učí. & také román at uči, ale jen tak jako květ,
který tím, že se zavírá & otvírá. ba i tím, že voní, věstí počasí
.a denní doby; mimo to ten něžný květ nebude nikdy urvan, aby
se z něho zrobila dřevěná kazatelna nebo učitelská stolice; dře
věné roubení &ten, kdo na něm stojí, nenahradí živé jarní vůně.'“—'l

Román novoidealistický bude románem fantastickým i pozo
rovatelským, idealistickým i realistickým, subjektivním i objektiv
ním, výrazovým i epicky klidným.
Snad jen u dvou spisovatelů moderních možno vystopovati
vlastnosti románu novoidealistického, a to jest Vlach Antonio

Fogazzaro

a Francouz René Bazin. Jejich dílo nesmí býti

posuzováno jen esteticky, ale také eticky, nebot jeho účelem
není ukrátiti chvíli & příjemně vzrušiti mysl, nýbrž povznésti &
zušlechtiti lidské srdce, poučili nevědomého, varovati smělého,
posilniti mdlého, utěšiti zoulajícího. Morálnost jejich díla není

však totožna s tendenčností. Ne 2 chladného mozku zpytatele
mravů, ale z nitra dějů & věcí přichází poučení. Morálnost ta je
daleka plýtkě a domýšlivě autonomní morálnosti moderních etiků,
uměle sestavené za potlesku zaslepenců, ale jest to morálnost
nábožensky vroucí, vnitřně zažitá a v Bohu zakotvená.
Dílo jejich nevychází jen z intimní výhně básnického nadšení,
jest založeno na věcně znalosti světa a lidí. A v tom je reali
') Archa l922,str
') Jean Paul Richter, Vorschule der Aesthetik II. 3-4; Wien 1815.
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stičtější než na příklad dílo Zolovo; nebot zlo není pravda. Zlo
jest jen nedostatek reality, nikoliv realita sama. Zola vylíčil zlo
nepřítomné a nejsoucí v pyšnérn domnění, že vylíčil skutečnost.
Dobro a krása je bezpečný předmět pro realistu. A není jed
nostranný. Vždyť Fogazzaro i Bazin znají zlo, mluví o něm, jen
že mu nepřisuzují významu výhradné podstatnosti a pravdivosti.
Ač se shodují ve výsledném účinu, liší se Fogazzaro a Bazin
v cestě. Fogazzaro vychází z nitra: psáti jest pro něho tolik co
žíti; rozohní-li se jeho duše, zazáří i jeho umění. Bazin začíná
v realitě vnějšího světa; jest předevšim pozorovatelem: od pří
rody postupuje k duši od duše k Bohu. Možno též říci:
Fogazzaro realisuje ideál.
Bazin idealisuje realitu.
A zcela nevědecky vysloveno:
Fogazzaro zachraňuje svět vnitřní.
Bazin zachraňuje svět vnější.
Fogazzaro je duch neklidný & evoluční, chce reformovati cír
kev ve smyslu modernistického laicismu a v duchu liheralistic
kých zásad církevně-politických.
Bazin je duch objektivní a statický; cestou k nápravě lidstva
není mu reiorma Církve. ale reforma v Církvi, totiž obnova žic
vota duchovními cvičeními a zvroucněním náboženského citu.
Ozdravění církevních poměrů neočekává od laiků, ale od dobrých
& horlivých kněží a nebojí se vyzývati mládež francouzskou, aby
se věnovala povolání duchovnímu. Stojí na straně utlačované
Církve s neústupnou & bolestnou láskou katolíka veřejné & so
ciálně činného.

STÍN.

BÁSENNAI'SAI,FRANTIŠEKKAŠPÁR

Strom () samotě vrhá teplý stín,
jenž jako snědá ruka zemi hladí.
Z té ruky všecky touhy stromu čtu:
nepřestat kvést a zrát, tož as oň světlem
v svém stínu po celý rok roz vetá;
růst výš a výš, hle jeho stín jak roste.

dosáhnout na hranice obzoru;
nehybný, na cestu se dáti touží.

V stín zduchověn jde dál a dál a dál,
až zastaví jej černá stěna noci.
*—

KULTURNÍOVZDUŠÍ
FEUILETON

Krise
intelektualismu.
ruských
románů
znají dobře
onen typ věčně Čtenáři
diskutujícího
studenta.
Jest, dejme tomu. anarchistou. Uznává jedině práva svobodné individuality. Proto
nemůže býti v žádné organisaci, nebot organisace znamená znásilňování jedince,
který chce být Nadčlověkem
ebez organisace nelze provésti revoluci a on
jest přece revolucionářem. Jak vyváznouti z tohoto protikladu? A debatuje se
a debatuje se. V Birinského grotesce ..Mumraji“ se debatuje tak dlouho. až
studentka nejhorlivěji debatující omdlí ze samého debatování. A čím více se
problémy objasňují. tím jsou temnější a spletitější. Tito debatéři pochopili vše.
Jenom jedno nepochopili: e lidský rozum je dobrý sluha. ale zlý pán. Že
rozum dobře analysuje, ale těžko konstruuje, nemá-li pevných bodů, pevných
ředpokladů své činnosti. Zapomínají. že rozum pracuje negativně všude tam.
kde se vznáší ve vzduchu. kde není dán alespoň jeden pevný bod chráněný
před jeho leptavou činností. Tento intelektualism je velmi plodný. když jde o re
voluci.
když jvdeo
špatněrealismu.
se s nímJehoracuje
po jest
revolucích
ukončenýchv
tomboření
je takéautorit.
tragikaAle
českého
heslem
kritika.
Pojímati život kriticky Nedávno varoval však vynikající re resentant tohoto

směrua ideové
kpolitické
negativní
kritikjest
ou. vša
Bo oručovati
kri
tiku
při tom pracovníky
varovati někoho
předpřed
negativní
kritikou
asi tak. jako
někomu raditi. aby se šel vykoupat do vody a aesmočil se. Každá kritika jest

do
jisté
mír nastivní.
nebot ají vylučovati
neběží o to,aby
vykládala
lata.jsme
nýbrž
o lex
lerenrlh.
ásati kritiku
předem senegaci.
tato lea
slova
již
slyšeli a to za vlastenecké idylyz dob Jusela Kajetána Tyla, který tímto způ
sobem protestoval protí ,.negativní" kritice Havlíčkově A lž tehdy mu Havlíček
odpověděl zcela správně, že se podobá onomu malíři. který požádal svého
přítele, ab mu řekl naprosto nestranně a bezohledně co si o jeho obraze
myslí. ale doložil k tomu. že jednoho kolegu, který mu obraz pohaněl, právě
shodil se schodů Klasický rcalism (pokud tato slova ovšem nejsou contradictio
ln adiectol měl devisu držet se fakt. Ale lakta sama jsou surový materiál.
Fakta je nutno hodnotit. oceňovat. A hodnocení již je tvůrčí činností. nikolí
jenom prací sběratelskou. Mám-li laktu oceňovat, musím mít měřítko. Ale to
měřítko. to mi nemůže dát prava smyslová zkušenost. nebot i ona patří do říše
těch lakt, která mají být měřena. A také všechny v nikající individuality z rea
listického tábora si během života stvořily nějakou lmdnotu, která jest povzne
sena
nad má
kritickou
činnostMachar
intelektu,
není možno
Masaryk
svůj theism
hlásánebot
lásku věčnou
k životukritikou
povznesenou
nad rozžíut
movou analysu („ ít jen žít"). Herben nalezl si svoji protestantskou lormulku,
atd Ne samou skepsí živ je člověk.
llorší postavení mají ovšem epigoni
těchto směrů. V době, kdy je třeba konstruovat. zdědili aparát, kterým se dá
výtečně bořit. A ironie osudu tomu chtěla. že jejich společenské postavení jím
ukládá státotvornou konstmktivní \rťici. Není divu, že jim nakonec zbyla úloha

zatrpklých
mentnrů.
aktivní negace
politickou
práci.
Pokud
ji konají.
jsouzejména
rytmem potud,
samotnépokud
prácenekonajtd
řed uchem
chráněni.
nebot každá dobrá práce má svoji vlastní laogikuda má vlastní lakta a s\é
vlastnítěm.
jichjejichž
hodnocení.
tomběžet
(a jedině
\ tom) má
Ale
běda
aparát Vmusí
na prázdno,
nejsapra\du
vázán prašniatism.
áným rytmem
prácel Musí nutně vyústit v nezáživně uvažmání o tom. jak by nosila velryba
tykadla. zda nahoru či dolů. kdyby je měla. Neboť rozum je dobrý sluha. ale
zlý pán. Realism je pouhá metoda; není a nemůže být podkladem světového
názoru. Chybí mu metafysika. kterou je nutno bráti z jiných systémů. Masa
rykův světový názor se skládá ze dvou směrů myšlenkových, podstatně proti
chůdných:
ositivismu a křesťanství. jak bylo nedávno obšírně reterováno
ve „Sl.užbě"zŘřísiti dnes realism. pomocí nějakého sdružení pokrokových lidí
jest anachronism. Jest to tak. jako by někdo chtěl znovu oživiti eneraci let
devadesátých, chtíti dostat opět pod jednu střechu Arnošta Proc ázku s Jo
setem Stivínem. Vyvinul se každý jiným směrem, což je přirozené. Tyto gene
race měly svou heroickou dobu. ale ta nenávratně minula. Sdružení pokro
kových lidí jakožto reservoár inteligence je anachronism. Dnes „pokrokovost“
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není rozeznávacím heslem, nebot pokrok si dnes představuje každý jinak.
kdežto v letech devadesátých každý pokrokář, byt nevěděl přesně co chce
positivně, věděl alespoň přesně. proti komu má bojovat. Ale dnes není jednoty
ani v tom. Realisté se dnes dělí na řadu odrůd, které jest možno klasifikovati
téměř přírodovědecky. !. Realisté hradní. odrůda nejkonciliantnější, nejméně
doktrinářská, nebot je v nejbližším styku se skutečným životem. 2. Realisté
skalní. realisté pouze zaručeně předváleční. ochranná známka „Služba". 3. Rea
listé na vlastní pěst, Dr. Rádl. 4. Realisté zklamaní. dělí se na čtyři podod
díly: a) přátele „ asu“, pokud nenáležejí do skupin předchozích. b) realisty
: „Tribuny". totiž židy. hozené v popřevratovém antisemitském záchvatu ně
kterých vedoucích činitelů přes palubu. c) řadu vynikajících osobností. kteří
omylem vstoupili do národní demokracie a nemohou z ní dobře ven a pak
dj skupinu evangelíků, kterým se zdá. že by měli míti úlohu více vynikající.
než mají. Osudným pak pro všechny tyto kategorie jest to. že vynikající ta
lenty jejich jsou vázáni svým postavením v re ublice, takže na skutečný boj
zbyli pouze lidé mající místo talentu většinou gitzl'leisch a místo nadšení vztek.
vztek suchopárného intelektuála jest cosi naprosto nestravitelného. Poměrně
nejlépe se dýchá bývalým realistickým pracovníkům skutečně vynikajícím ještě
u českých socialistů. nebot jest to strana žijící v .,permamentním ideovém
kvasu“. ročež jsme realisty národně-sociální nezapočítali do předchozích od
růd.
— lsechceme
popírat. idealistů.
že mezi jejichž
všemi těmito
dobrých.
čestných
lidí, skutečných
jedinoukateioriemi
chy ou iest,jest
že řada
se nedovedou
realisticky podívat na skutečnost a rozloučit se s dobou své první lásky jež
se nevrátí. Realisté mluvívaií rádi o evropské krisi. Jejich krise je skutečně

součástí krise evropské. Je to krise intelektualismu. -— Dr. Kristián

POLITIK

Šíma.

Křestanská
demokracie
československá.Nori
telkou obrodného
hnutí katolického
v životě politickém
a sociálním je u nás československá křestanská demokracie, která se v politické
a sociální praxi organisovala v československou stranu lidovou, vybudovanou
na odborových organisacích stavovských. spojených v jednu politickou stranu
na podkladě křestanského solidarismu. Tato forma politické a sociální organi
sace je provedena do všech důsledků a vzorně pro celý svět v katolické části
Holandska. Tam není stavu. byt i byl sebe menší. aby neměl svoji stavovskou.
odborovou organisaci a ab nepatřil k „římskokatolické státní straně" holand
ské. v níž každý stav uplatňuje své požadavky se zřetelem na stavy ostatní.
aby potom celá politická strana postavila se za požadavek kteréhokoli stavu celá.
jakmile byl upraven dle zásad kře-tanikého solidarismu. se zřetelem a celek.
Obdobně je organizována křest. demokracie v Belgii. ltalii. Německu. vj'clr
sku. Polsku Litvě, Rakousku a tedy také u nás. Je to organisace pro stranu
zavrhujlcí třídní zášt. tak přirozená že vznikala všude íakořka neodvisle a
teprve později se orientovala v podrobnostech na vyspělejších vzorech. l'm
gram křesťanského solidarismu, zavrhujícího egoism a ohlížející se na dobro
a prospěch celku. národa. státu a lidstva. je program tak reální a praktický.
že ani národ, ani stát ani lidstvo, chce-li se vyvíjel organicky a zdravě. klidně
a bez násilných převratů, nemůže jinak postupovat. A proto také tento 10"
gram skutečného, reálního pokroku. program lidovlády a sociální relormy v Eya
nicích přirozeného zákona, postavil křesťanskou demokracii, jakmile vyspčla
nejen teoreticky. nýbrž měla také schopné lidi, počátkem dvacátého století
v čelo národů a států. Zvláště kd ž po rozvalinách světové války, v politických
a sociálních bouřích v hospodářských a finančních katastrolách právě to bila
křesťanská demokracie, která měla odvahu a vůůli ukazovat cestu dle směnic
a věcných zásad náboženství. jimiž jest její program inspirován. Všude, kde je
křesťanská demokracie organisována, i na příklad v protestantském Němecru,
v nejosudnějších chvílích národů právě ona je jádrem. pevným bodem vlad
ních většin a vlád a její mužové jsou to, kterým se svěřuje kormidlo stát
ních lodí ve chvílích největšího nebezpečí. Na politické jeviště Evropy počát
kem nového století u všech kulturních národů vstupuje do popředí nový veký
činitel: křesťanská demokracie. Křesťanskoudemokracii československou zastiluií
světové události 1914 nekonsolidovanou. Na Moravě a ve Slezsku jsou dvě strany:
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katol. národní a křest. sociální a v Čechách zrovna několik stran. Kdežto na Moravě
a ve Slezsku obě strany idou ruku v ruce, v echách se potíraií na nůž a pro
padají všeobecnému posměchu. Za těchto okolností zůstávaií pevni iennneivěr
něiáí stoupenci; samo kněžstvo se rozestupuie do různých politických stran
v přesvědčení, že velkou iednotnou stranu křesťansko-demokratickou v Čechách
založit vůbec nelze. Až teprve poslední léta válečná a grandiosní události svě
tové stmeluií strany s pro ramem inspirovaným zásadami křestanskými v jeden
celek. tvoří se iak na
oravě a ve Slezsku, tak v echách jednotné strany
lidové. které se po převratě slívaií v ieden klub parlamentní. Na čas se k nim
připoiuie také slovenská strana ludová. Než československá křesťanská demo
kracie, ačkoli vstupuie do převratů poválečných nehotova a ien na ryc o se
šikována. přece v nové republire svým programem a svými vůdci se mocně
uplatňuie a za poměrů neobyčeině těžkých
kdy strany, vyšinuvší se vlivem
převratu na povrch volaií po .,súčtování s trnem" — stává se právě tak jako
v ostatní Evropě krystalisačním bodem národní československé větliny a ná
rodní koncentrační vlády. Obrodnému hnutí katolickému tím, že v politickém
oboru svým politickým exponentem, československou stranou lidovou, dodělává
se neivětáího úspěchu a zasedá ke kormidlu státní a národní lodi. nastávaií
úkoly velmi naléhavé. Musí hledět udržet steiný krok s politickým postupem
také v oboru sociálním akulturním, musí sbírat rychle váecky síly k vědecké

a literární práci ve všech .oborech, nebot politická strana bez tohoto odkladu,
bez
, * i praktických nemohla Ey nikdy
převzít vedení státu a národa, ink to musí býti ieiím cílem. Řady křesťanské
demokracie československé musí býti doplněny inteligencíI vedle časopisectva
akulturním,
organisací vědeckým
politickýcha musí
býti cnprogram
neivětáí Liěčevěnována
institucímmusí
a listům
odborným.
řestanské demokracie
býti
projednán, probráu a promyslen do podrobností Také v' československém ná

roděpostupu.
hnutí kí'esíansko-demokraíirké.
kterié nyni
zvolna
vedení Evropy.
je
na
Ukolem nás váech ic poodats
rucepřeblrá
k systematické
prácí ve
všech oborech života. který toto aktivnl (silirodnéhnutí zaujímá a proniká celý.

Frant iáek Světíl

VEDA

Šustovy
dějiny Evropy
dávno rvnidílspisu
„l)ěiiny ProíesorDr
l vroppy v Joseí
letechŠustavydalne
l8l2 1870"

(Fdice Vesmír, Praga 1922). Tato Šustova kniha znamená podstatný zisk pro
českou historickou vědu i pro širší kruh čtenářů, zaiímaících se o historii.
Dříve bylo nutno uchylovali se do ciziny, do Francie ne o Německa. a tam
hledati oučení ro tu neb onu peeriodu. Nemožnost poučiti se na př. 0 poli
tických ěiinách IX. století, o ideových proudech českou prací, zaviňovals v ne
poslední řadě nízkou úroveň žurnalistiky a politického boie. Proto i v tomto
smyslu nutno knihu Šustovu vítati. Bride šířit lepší poznání. prostě demagogic
kých sklonů.
llílo představuje znamenitým způsobem. ink možno sloučiti po
žací vek odbornosti s íorrnou řístupnou. Šusta- vědec kráčel vždy ruku v ruce
ustou- umělcem. Doplňovall se vzáiemně a stvořili řadu dokonalých prací
z3nichž má potěšení neien intelekt zvídavý. ale i srdce. sleduiící s účastí
osudy iednotlivých protagonistů děiinného dramatu. Neiinak iest tomu i v této
publikaci. která líčí děiiny Evropy v první polovici Xíx. století. První kapitoly
isou úvodní. V nich karakterisuie se povaha francouzské revoluce, ieií výsled
y a tendence a íapidárnlmi rysy iest vylíčena doba Napoleonská. Již zde po
znáváte mistrovství Šustova. iak dovede několika tahy kresliti situaci, hodno
titi činy a vyzvednouti iich ohlas — Následuiící kapitoly |sou pak plným obra
zem evropského života politického a kulturního. usta neomezuie se totiž ien na
vylíčení politických poměrů. ale usiluie nám představili i iiné složky duchovní
tehdeiší společnosti. Tři složky. osvícenství, revoluce, romantismus, určuiísklony
první polovice věku. Prolínaií se navzájem a některá z nich využívá se úplně.
aby ustoupila iiné, života schopněiší. Nikde nechybí atmosféra, v níž iednotlivci
dýchali at v souladučči s odporem. Tím získávaií na plastice a bezprostřednosti,
a my aspoň točíme ieiich samostatný podíl v celkové mentalitě doby. Historio
graíie v poslední době před válkou zvykla si schematisovati člověka. podce
ňovala v souhlasu s mechanistickou filosofií přírodních věd, lidskou vůli,a
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stručně řečeno. osobnost
vůbec. Marxistické teorie o výhradném a absolut
ním vlivu hospodářských poměrů na historické dění převládaly v různé tormě
i tam. kde by jistě dostavily se rozpaky akceptovati ie přímo. Člověk stával
se znenáhla mrtvvuo
uloutkou. neschopnou zasahovati tvůrčím činem v řetěz udá
ostí. —-Tato filosofie neovládá Šustovu knihu. Ze stránek ieiícb mluví iasnou
řečí přesvědčení o spolupráci obou složek. vytvářejících děiiny. Úlohou histo
rikovou iest právě pokud možno přesně rozlišiti dvoií sféru a při tom nepo
rušiti základní rytmus. Vzácný tento dar Šusta má. Proto u něho nerozpadává
roud dění, ale plyne v pevných březích, podobenství života, třeba iiž vy
ého. Kouzlo evokační staví jeho knihy stranou prachu antikvářského, který
s takovou iistotou klade se na tlusté svazky odborné učenosti. představuiící

ostá
lšhá
a lleta práce i důvtipu. ale neoživené iiskrou tepla a světla. —Dr. Josef
Pelnřův názor 0 protlretormact. Literární historik Josei Hanuš vydal roz
sáhlé dílo „Národ ní museum a naše obrození" (Praha 1921).které hi
storik Josel Pekař podrobil v posledním dvoisvazku „ eskébo časopisu histo
rického" obšírné kritice. Posudek ie zaiímavý projevem Pekařova názoru na
dobu mezi léty 1620—1848. „Vedleiším badatelským produktem knihy Hanu

šovyiest tvrzení že domácí tradice. tradice českého vlastenectví
má větší význam pro naše literárně vědecké obrození. než
uvolnění duchů zvané osvícenstvím.

Tato myšlenkanení však háiena

dosti konsekventně a dosti iasně..." K tomu připoiuie Pekař svě oznámk
iež vydaií iako kniha, a budí přání. abychom se dočkali důkla ného día
0 národním vědomí u nás od Bílé Hory až do 1848. „Kniha Hanušova".
píše historik dále, „zdá se mi, vychází od myšlenky, že protirelormace [ka
tolická reformace pobělohorská) jako by zdusila češství v Čechách a že
teprve pozděii, od konce 17. století. vlivem pokrokověiších myšlenek. přichá
zejících : ciziny, probouzí se u nás odvaha česky rn sliti. s očátku sotva po
zorovatelně To mám iako historik za poiímání my né Česliá šlechta. pokud
byla českého původu. cítí česky a v rodinách žiie česky celkem po celou dobu Leo
poldovu (1657 1705) přes to, že kulturním iuzykem vynikaiícícb iednotlivců
stává se vlaština, úřednhn čím dál tím více (ale plněii teprv \ 18. stoletíl něm
čina Nevěřím vůbec v něiaké přetržení tohoto českého vědomí u starých
českých rodin ani pozděii. vdob ě. kdy nebylo považováno za nutné dokumen
tovatt českou přirozenou národnost užíváním nebo i znalostí českého iazyka:
vzdělaní Čechové 18. století mluví a píší lrancouzsky, německy a latinsky. mnozí
z nich česky vůbec neznaií. neb ien nedokonale" Poznamenávám k těmto po
sledním slovům proí. Pekaře, že asi většina veliká většina dnešních Čechů se bude
pozastavovati nad tím,že by někdo cítil česky a při tom česky nemluvil. ba
vůbec česky neuměl Proto by bylo toto místo zasloužilo iistěho prohloubení
a vysvětlení. snad také poukázáním na analogii. kterou (nemýlím-li se) skýtá
lrsko Většina Irů iiž dávno nemluví irsky a neumí irsky. iiž dávno se iaz kově
poangličtila. a řece se necítí Angličany. nýbrž velmi ú ornými lyr __ roti
reformace." pokračuie Pekař, „měla. jak známo s počátku silný ráz rotičeský.
k čemuž přispěl i nedostatek českých katolických kněží a mnichů v prvé
a druhé generaci; náhrad u musila opatřiti cizina. Ale nesmíme zapomenouti,
že od počátku byla tu ne ne atrná katolická a při tom dobře česká část ná—
roda, vedená katolickou šlechtou, která měla správu země pevně v rukou až
do 1748. V letech šedesátých 17. století pak pozoruieme. iak český národní

živel v protireformační společnosti nabývá rozhodné řevahy; protirefor

mační společnost

se

esky nacionalisuie:

galbín, Pešina,Sobeka

ieiich družlna, založení „Dědictví svatováclavského" .agitace pro svatost Jana Ne
omuckébo. velkolepá propaganda Balbínova, vědecká, národně- politická i spo
rečenská (ve šlechtě) pro uháiení a utvrzení českého ducha jsou toho s do
statek známými doklady. e čeština i této národní společnosti ie pravidlem jen
iazykem lidu, ne vzdělanstva, nemluví niiak proti ieiírnu národnímu uvědomění
— totéž celkem pozoruieme, třebas snad nikoli v té míře i u sousedních ná
rodů (srv. Voltairovo psaní z Postupimi: němčina iest tu ienom pro voiáky a
onč...)
e tato nedbalost k češtině není nikterak všeobecná, srovnej
nadání hrabat Šternberků na vydávání českých knih [1672] nebo snad i zalo
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žení akademie hraběte Strak (závěť I710l. Toto protireformační češství, na
plněné českou historickou tra icí, smířené s katolickým světem kulturním, ano
povznesené v očích jeho kanonisací sv. Jana Nepomuckého, má odivuhodnou
asimilační sílu: shromažďuje pod programem s. nadějí svou i ěmce české.
čechisuje veliký počet hodnostů církevních a kněží řádových. s počátku ne asi
jazykově, ale později i jazykové a vůbec tvoří mocnou vrstvu kněžské inteli
ence. která čím dál tím rozhodněji naplňuje se národně českým vědomím.
šum fakt tento za zvlášt významný: jako luteránismus poněmčoval, tak proti
reformace, která s počátku tak hrozné rány zasadila našemu národně kultur
nímu vývoji, vytvořila novou s olečnost, která byla národně tak silná. že cizí
živly stravovala. počeštovala. leev ten pozorujeme již od doby Balbínovy ne
přetržitě . .. A tato asimilační síla českého prostředí té doby. jazykově českého
skoro jen na vsích a městech venkovských. působila i na cizince ze zahra
ničí. . příkladem plným je rodina baronů Neuberků. ze Slezska příchozí,
je příkladem i nemalý počet šlechty. zakoupivší se v Čechách.“ —- Pozoru
hodná slova prof. Pekaře o Vavákovi:
„Jak vroucí byla ta unie nového češ
ství s katolictvím, ukazují nejpřesvědčivěji zápisky Vavákovy. Starší literární
historikové naši je znali jen nedokonale, novější budou chtě nechtě posuno
váti je hodně v opředí svého studia, budou- li chtíti vniknouti v českou duši
ě doby.
U Vavákao
jako u starších
Bbalína sporů
lze mluviti
o českém
nacionalismu
našem
slova
smyslu."
Ozvěnu
o to. odkud
vlastně
vyšlo našev „obro
zení". zdali z .,osvícenství" čili z národních nikdy neprotržených vzpomínek
a z národního. stále doutnajícího vědomí. alespoň ve mnoha jednotlivcích (snad
v hojnějších. než se dosud mysliloj, obsahují slova již na samém závěrku Peka
tových poznámek. ,Práce Hannšova poskytuje zajisté s dostatek dat, svědectví
lu v poslední části své i dosti úvahovýcli námětů) k poznání, že pro naše ná
rodní „prolmzení", sila národně osvoboditelské tradice domácí měla nesporně
větší význam než všeobecná uvolnění duchu, jež přineslo osvícenství . .. Je to
zcela pochopitelno, uvážíme-li, že je to skoro bez výminky kněžská inteligence,
jež representuje snahu a vůli národní a že s ní spojuje se šlechta _ je-li úto
Josefův namiřen především proti moci nebo privilegiím obou těch stavů. ne
divno. že v něm nemohly viděti podpurce, nýbrž protivníka. A to přirozeně
tím více. že oficielní osvícenství vídeňské zasáhlo těžce právě českou národně
historickou traditi svým bojem proti státní samostatnosti ech a svým progra

mem germanisačním... () nějakém navazování

na reformaci

v o ro

zení českém, jak si v něm lihovala známá teorie, nemůže býti, jak z knihy
Hanušovy znova mnohokrát vysvítá ani reči; vše vychází ze společnosti stvo
řené protireformací a navazuje na její práci a její českou filosofii, Karel
je stále největším zjevem českých dějin
Prof. ekař se konečně zmi
ňuje o nepříteli jesuitů, Jeníkovi z Bratřic a praví: „Jeník, podobně jako Va
vák zasluhují pronikavějšího studia. máme-li dějinám svého opětného vstupu
do kulturního závodění národů rozuměti." ——
Poznámky rof. Pekaře jsou no
vým dokladem. že na některých stránkách našich nárorrních dějin se rozjas
í'luje víc a více. -— Dr. Karel Vrátn
.

Pekařova kritika Bretholze. .losei kterému všechn prostředky jsou dobré,
Pekař vydal brožuru „Objev Bret a y vzbu i zání o jeveně prav y,
holzovy čili o
teré duhy sedl jež má sloužitiZpolitickému cíli. Němci
Němci v naší vlasti" (Historický klub,
Praha 1921), ve které otiskuje své kri
tické poznámky, jak vycházely v „Li
dových novinách“, o posledni Bret
holzově knize, jejíž druhá část nedávno
důstojným pokračováním.
retinolzova o prvorozenství
Němců v Čec “náchbyla již před válkou
po zásluze odmítnuta německým hada
N ehou a s naši strany Jose
telem
tem ustou. Nejnovější práce Brethol
—<

jsou tu od pradávna usedlí jako kmen
kulturou oplývající a zásobující ji ne
vděčné Čechy, kteří svým dobrodincům
spláceli jen zlým..
* Profesor Pekař
ukazuje m e tod u Bretholzovu ve světle
takovém, že vážná debata by vlastně
neměla existovati. Bretholzovi dostalo
se cti, že jeho fantasie byly zkoumány
se seriosností, jíž nezasloužil. Pósa roz
hořčení, jakou si osvojuje. mluví- li o pa
dělcích Hankových & vlivu jich na naše

zova obohacuje jen portret autorův a dějepisectví, má moho bezděčné ko
zajímavé rysy žurnalisujíctho historika, miky. když si uvědomíme. jakýmid o
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hady pracuie on sám. — Nikdo nebude

žíěova(Brno1898).Kunštátský okres

Brn 1903).Fra tiššek kardinál

popírati
význam
(Brno 1906) By
ospodářský
vývoičeských
země, ačNěmců
láska kpro
ní Dietrichětein.i
nebyla naprosto pohnutkou ieiich sna střický okres (Brno 1907), Z pa
iení. Než hlavní věcí zůstane, že přišli mětí města Bystřice (Brno 1909),
A p olo gi e kardinála Dietrichsteina
sem
jako zde
emigranti
kolonisté. smyslu.
že ne z roku 1619 (Brno 1909).První zánik
vytvořili
ěiin v aduchovním
že neprožili zde velikých osudů a tím ne cisterciáckéhokláětera ve Žďáře
mohla v'znilknoutitaké | e i'i c h kultura..šů roku 1614 (Brno 1912). sJoselem Fol
tynovským napsal rozsáhle dílo Bla h o
Kde maií básnika. filosofa. badatele, slavený Jan arkander (Olomouc
hudebníka, malíře. iichž duše by sdě
1920). vždy
Odbornou
kritikou byl ('ilém
jeho
lovala se o výraz iednoty, vytvořené práce
rády přiiimány.
itnar.
na této zemi a ií podmíněné? Nejsou. —
Přízeň vlády a dynastie stejně jako
Classlc
ot
the
Soul's
Quest
nazývá
silný bratr pomáhali budovati posici.
iet nerostla přirozeně. svou lo ikou. se sbírka, iiž počalo vydávati naklada
eumě e. —-Dnes' | věda zapřa á se, telství Hodder a Stoughton v Londýně
abey pomohla postulátům německým la k oživení kultury duše. První svazky
lelnou historickou legitimaci. Bret přinesou vyňatky z V y z n á n í Sv. Au»

gustina, : Božskě kome die Danto

holzůvlpokus
pravdu
ztroskotal v . z Následování KristaTomále
plně
kař znásilniti
s Urbánkem
a Voitíěkem
dokázali to přesvědčivě. - : Dr. Josel
Kyempenského. A p o l 0 g i i Newmanovu.
Dostál
výňatky ze s isů Johna Wesleye, Rab.
Tagore a iiných autorů. K r ato c h vil.

Jm Tenor., vynikaiícíhistorik mo

*
ravsk , oslavil 7. února své šedesátiny.
Naro il se 1863 v Kunátátě na Moravě,
Morální níhlllstka. Návrh zástupky
byl v Brně 1885 vysvěcen na kněze.
ně
lidu
panl
Landovétychové na právo
kaplanoval na různých hrách a stal se
posléze 1895 larářem ve Chvalkovicích vraždy nenarozených udi nás obdivo
uV.ylkova literárně činným iest iiž vati galantní Francii. která ode řela
od roku 1883. kdy debutoval v brněn ženám hlasovacl právo a vyluučia ie
ském .,Museu" bohosloveckěm. Psal z obecné, uličnl politiky. Tato žena iest
statě : oboru církevního práva. hagio lilosolkou prostituce. chtěiíc nad každé
gralie. mravouky. napsal i několik ká manželství zavěsiti rudou lucernu v ná
zání, ale své tvůrčí schopnosti věnoval hradu za ty. jež byly zruleny vodleh
h i stor i i. v niž pěstoval včechny cbory. lých ulicích velkoměst. Tato socialistka
V předlouhé řadě děiepisných prací. domáhá se sociallsace zločinu, jenž by
které od 1884 otiskl v brněnském „Mu dosud smutnou výsadou shnilěho ho
seu", v Rezkově „Sborníku historickém", hatstvl.Socia11sm.který vydává takovéto
v „Zlaté Praze". v brněnském „Obzoru“. hlíny. bude zdrnvým národem smeten.
ve Vychodilově .,lllídce literární" a Je to svatou povinností malého národa
v „Hltdce", v almanachu „Růže Suši na prahu samostatnosti.
Josel Doležal.
lova" , v .,Jitřence" . v ražskěm Bla

Prosba.
hověstč“
ražskě
„Vasti".
v „časo
lse a eskvžžťo
Musen“.
vMoravské".
eském
Edu“
v „ asopise
Matice
najdeme studie rodopisně, místopisné.
paleo rafické, clrkevně historické, bio
graiic é, literárně historické, kulturní.
politické. chronologické. bibliografické,
i diplomaticky věrně přetisky starých
ramenů. Skoro čtyřicet let již píše

Od vůdců přílil výmluvných
chraň nás, () dobré nebel
Neb člověk tuze výmluvný —
ten přemluví i sama sebe!

publikacích české a německé literatury
do brněnské „Hlídky'ť Knižně vydal

Orel ie velký v oblacích,

iterární

kritiky

o děiepisných

K. . Lutinov.

Orel.

Děiiny městečka Kunštátu (Brno nádherný vzduchoplavec.
1885).Válk

husitské azkázavlasti Tam doma jest. Leč na zemi
zna lépe skákat — vrabec.
K. D. Lutinov.
Martina Středy z TovaryšstvaJe
naší Čech a

oravy (Brno 1894),Život
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Hudební Praha. Hudebníživot v Praze soustřeďuje
se

v přítomné době na dvě místa. „Česká Filharmonie" a „Spo
lek pro moderní hudbu" vytvářejí ohniska skutečného dění. Komorní spolek je
uzavřená společnost konservativní příchutí a v posledních letech témuž osudu
pro Vadá
i
spolek
písňový.
Opera žije
ze dne na den svého
a chodízakončení
podivnými
cestami.
prosinci dospěl
v „České
Filharmonii"
Beethove
nův cyklus slavnou Devátou a nově období chce předvésti dílo Be l'llOZOVO.
: něhož dosud byly provedeny tři ouvertury: Wawerley, Francs Juges, Král
Lear. Všechny jsou díla mládí a Berlioz je v nich celý. Již sujety výmluvně
napovídají. kam chýlilo se srdce romantikovo. Hudební výraz. věrný otisk duše.
snaží se vyjádřiti odstín a barvu co nejpřesněji. — 1 české novinky přišly na

program. Slyšeli jsme znova druhou symloniiOtakara Jeremiáše.
symfo
nickou báseň '. Axmana „Jasno“ a Polívkovu
„Malou symíonii".Všichni
spojeni jsou jedním: nedostatkem tvárných scho ností. které by jim umožnily
definitivně realisovati jejich umělecký sen. Sebe krásnější program sám o sobě
nevytvořil díla. Nechci věřiti. že by to bylo úmyslné pohrdání tvarem, nebot
jmenovaní vyrovnávají se s věcmi. světem poctivě. ekne se: mládí, ale co bylo
nejhorší, že ze skladeb neproudil žádný dubnový vítr. žádná výzva hrdá a
krásná neudeřila v srdce. Rozšalnost převládala. Skoro týž dojem, jako z ploché
opery Němečkovy. kde mládí neprozradí se ani jedinou notou, leda bezradností.
Kuncova „Píseň mládí" je čestné dílo. i ona prohřešuje se místy roti eko
nomii
ale jeho-—proud
ku Filharmonie"
ředu. má svoubyl
grad)doplňován
aci a jeho
plnost výrazu.
jde z jádra.
Jinak skutečně
program plyne
,.České
známými již skladbami, z nichž nutno vyzvednouti vysoko písňový cyklus

..Matičce" Otakara

Zicha. Vznikem předválečné dílo. hrané již Orchestrál

ním sdružemm Ostrčilovým. je klasicky čisté a lormově dokonalé. Drsná krása
Nerudových veršl'l. kde něha je cudně skryta jako u pravého muže, nalezla
rovnorodý výraz vc skoupé n stručné melodii Zichově. Obojí, verš i hudba,
splynuly v jediný tvar kladné ryzosti a pravdivosti. U Zicha se nelže. Tím je
nečasovýl

„Spolek

pro moderní

hudby a tak své člen

hudbu"

uvádí k nám oslední zjevy současné

seznamuje pečlivě se vším. co bojuje o nový vývoj. Po

koncertu. jenž uvedl lrancouzskou skupinu Šesti" ukázkami plné necharnkte
risujícími —-padá to ostatně na vrub lrancouzských účinkujících
měl krásný
večer son-tovpý, kde slyšeli jsme J an čkn: Sonatu ro housle a klavír : loku

HM" a klavírní cyklus „V mlhách". těpánu.

„Pohoda života".hudebnt bá

seň pro violoncello a klavír a A. lion e ggero v u „Sonatu pro housle a klavír".
lludební charakter Janáčkův je dán ostrým smyslem pro vystižení nálady. ne
lmjácnosti v užití prostředků a přece selhávající tam, kde ide o vytvoření
plného tvaru. překonávajícího a nahrazujícího všední skutečnost. Srdce zůstane
chladné a duše m'arně čeká na skvělý dar. .
án je lyrikem, který neřekne
nic brutálního a syrového. Jeho projev je plnŠušrechtilosti, ale nehoří plame
nem, jehož žár projevuje silu vášně — elementu. Honener.
výcar lnoucí
k'son
Francii.
Plastika umělce.
výrazová, soustředěnost
a určitosl.
znakyje l plnokrevný
oneggerovy hudebník.
znaky pravého
Jubilejní cyklus
„Čes
ého kvar teta" v řadě koncertů prosincových i lednov ch předvedl v mi
strovské reprodukci díla J. B. Foerstera. V. Nováka. J. uka. l.. Vycpálka.
J. Kunce. V. těpána. R. Karla a K. B. Jiráka. Každé jméno představuje zvláštní

svět samostatného ražení. Komorní hudba J. B. Foerstera

ukázala. jak de

likátní lyrik kouzelně melodie vyzpívá ve čtyřech nástrojích otázky života a
smrti. Myslil jsem často. kd ž srdcem protékal sladký proud jeho kantileny. na
Prosperův epilog, usmířenýc a vykoupených. . Zcela jinak. s útočností skoro

dravou.usilujío osluchačeVítězslav

Novak a Joseí

Suk. Vášnivěbojují

o svůj tvar. pro írají se k vrcholu, kterého dosahují s napjetím všech sil. Oba
v komorní hudbě zápasí čestně o nejvyšší Novákův kvartet op. 35. patří k vr
cholům nejen jeho tvorby, ale české produkce vůbec. Z mladších znamená čin

kvarteto Karla Boleslava

Jiráka

(opus 9), dílo z prvních,hutné, sevřené.

železné logické.
Z hlubin bolesti vyvřelo. aby vykonalo pout osvobození pře
konáním
z abélosti.

Nejméněradostnoukapitolu tvoříopera Národního

divadla. Prostřední

ensemble bez touhy po uměleckých činech. silný v nevraživosti proti každému.
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kdo je skutečný umělec, jako na př. paní Veselá. Repertoirní představení od
bývají se způsobem. který silně připomíná venkovské společnosti. Šél opery,
Ostrčil. jistě vynikající umělec. nestačí svou energií všude. aby vnutil zpěvá
kům vědomí umělecké zodpovědnosti. Za takových okolností přestává opera
býti kladným činitelem v hudebním životě Pražském. Pro Stavovské divadlo byl
znovu nastudován Rossiniho „Lazebník Sevillský", který vzbudí místy ilusi Mozarta,
je-li skvěle zabrán v dobrém obsazení. Figaro Emila Buriana jest jediným svět
lým bodem. Potom klasickou figurou byl Bartolo pana Pollerta. Jimi proudí
rozmarný rytmus komedie, setkané : humoru a rozkoánictví. Ostatním. bohužel.
chybí hlasové prostředky, aby tato pozdní italská bulla svítila v podzimním
slunci. Novinkou pro Národní divadlo byla Straussova „Salome“ všem pořád
ným muzikantům dávno známá ze znamenitých reprodukcí Německého divadla.
kde pod taktovkou Zemlinsk -ho vystřídala se řada německých zpěvaček prvo
třídní úrovně. Již před vál ou byl Strauss českému obecenstvu představen
„Elektrou'“ a „Růžovým kavalírem". Proč tedy sahati zpátky k opeře, jež spl
nila již své poslání a dnes nemá nám co říci. Dnes celý zjev Richarda Strausse
ztratil mnoho na své hodnotě. „Alpská symfonie" znamenala konec symlonika,
který plně podlehl naturalismu a „Frau ohne Schatten" znamená ztroskotání
v opeře. když necháme stranou plochou a nudnou „Legendu o Joselovi“. „Sa
lome" jest dílo z doby a pro dobu. Mentalita dekadence. záliba v nev koupené
perversi, karaktertsuií tuto operu, jež ani čistě hudebně na's nevábí. ejí svody
ztratily svou přitažlivost pro jemnější sm sly. i kdyby zvukové kombinace zněly
sebe exotičtěii. Provedení Národního ivadln ukázalo jasně hranice mohouc
nosti. Naáe Salome netančí. přenechá ze skromnosti tuto úlohu člence baletního
sboru. Pojetí paní Horvátové jde ve svém naturalismu hodně daleko, takže
předstihuie silně známé zpěvačky německé. které vyhýbaly se taktně podtrho
vání erotických zvráceností. Jochanaan pana Nováka byl spíše atlet, než mystický
visionář a v jeho umístění na rampu, projevila režie tolik obmezenosti, že těžko
rovné pohledati. koda práce vynaložené. když volá tolik úkolů nesplnéných.
ale opera nezná Schrekera. nezná produkce lrancouzské a Smetana volá
o smilování mnoho let.
Z vokálních koncertů nutno vyzdvihnouti zájezd „M 0 ra vsk ý c h učit el it“.
kteří z novinek přinesli hlavně dva sbory „Výkřiky" Boleslava Vouláčky na
texty Viktora Dyka, inspirované válkou a její hrůzou a bolestí. Pokládám Oba
sbory za nejsilnější projev. jak česká hudba reagovala na moře žalu celého světa.
Hudební výraz střídmý a hutný organicky srůstá s Dykovými verli a vyvolává tako
vou emoci. že sem by se měli jíti učili vlíchni, kdož volají dnes váemi silami
o novém umění. výrazu bolesti světa. Zde je uskutečněno bez lnize. bez ko
keterie, bez siláctví Ve chvrlích, kdy posloucháte takové umění, je vám jasno,
že poctivé umění vždy slouží životu. a že mu netřeba berliček realisticky-so
cialistických. Srdce světa zpívá tu svou píseň tragicky sladkou a chvěje se

v ní tucha věčnosti.

Dr. Josel

Dostál.

Hudba v Brně. Hudební život brněn stovali. budiž jmenován basista K. Nor
ský o vánocích se uklidnil a teprve od
polovice ledna opět čileji se projevuje.
——
V diva dle provedena byla áélem
opery Neumannem Mozartova opera
„Cosi lan tutte“ a Strnussův balet „Jasel

Symlonický koncert

tohoto díla, jež je znamením umělec
kého úpadku autorova, provedeny byly
střídavě Straussovy symlonické básně
: dob jeho štastnějšího tvoření: „Don
Juan" a „ mrt a vykoupení“. Znovu

orchestru Národního divadla měl na
programu Rudolla Karla Symlonii es moll
a novink tří Moravanu Břetislava Ha
kaly „Sc erzo", Osvalda Chlubny „Pí
seň má touhy“ a Emila Axmanna cyklus
ísni s orchestrem, nazvaný „Duha". -—
Symfonie Karlova je dílo pozoruhodné,
myšlenkově bohaté a ve své umělé a
vynalezavé práci motivické a polyfonní
jistě úctyhodné, vadí mu však častá

uveden byl kapelníkem Janotou Čaj
kovského „Evžen Oně in" ve výpravě
N. Gerkinové de Lava e. V Janáčkově
„Kati Kabanové" zpívá titulní roli nově
angažovaný člen divadla sl. Alba Se
hnalová. Z pěvců, kteří v divadle ho

Bakala. žák Janáčkův. sympaticky na
sebe upozornil kdysi čelovou sonatou
a smyčcovým kvartetem. „Scherzo“ pře
kvapilo autorovou pohotovostí v práci
orchestrální. — O. Chlubna, také žák

skálegenda".Před každýmpředstavením

mnohomluvnost.

——
Mladý skladatel Bř.
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Janáěkův. je skladatel velmi nadaný a gramu byl Szymanowski („Fantasie“ ,
pilný. Ač mlád. může se pochlubiti op. M..) Suk („Životem a snem“ , op.
pěknou řadou děl. Jmenuji aspoň větžl 30) Ravel („Jeux d'esu“) a Debu
jeho
práce,
jež byly v(opera
Brně op.
provedena.
„Pomstu
Catullovu"
4.). ..Do
pohádky" [symfonická báseň op. B.),
PTiché usmíření“ (dvě věty pro orchestr
a střední hlas na slova Ot. Březiny op.
ID.), „Dvě pohádky“ (orchestr. op. ll.-)
Po stránce komposiční dalo by se pracem
Chlubnovým leccos vytknouti. Často mají
jen význam pro vývoj autorův. Jejich vý
raz vsak. charakteristický svou zasněno
stí a jemnou citovostí je již zcela osobitý.
Zvláštní zmínky zasluhuje Chlubnova
skvělá instrumentace. Novou jeho sklad
bu lze řaditi k nejzdařilejilm. které na
psal Její teplý. životný tón dává tutiti,
že autor se vybavuje ze své pasivní
snivosti. v níž až řilii a dlouho si li
boval. » Od skla atele Axmanna sly
ěeli jsme v Brně nedávno klavírní so
natu. Proti této ráci přísně a chladně
rozumové působil) cyklus písní, ,"Duha
daleko sympatičtěji svou citovou strán

.

chestrálnl sdružení

uspořádalor v této sezoně druhý svůj
koncert, na němž provedena byla Sme
tanova „Má vlast" za pohostins ého ří
zení l.. V. Čelanského.
eské
k v a rte t o mělo na rogralnu l'ibichův
kvartet Gdur op. 8, l-mmannúv A dur

(„Pour le piano“

— Z hud ebního'lI žl

vota brněnských Němců zaznamená

váme klavírní koncert d'AIbertův

a

koncert „Musikvereinu". na němž or
chestr brněnských filharmoniků zahrál
Mahlerovu symtonii 111.. Schrekerovu
„Fantastickou ouverturu“ a písně Vik
tora Merze. zdejšího rodáka. Dirigoval
šet německé opery Jul. Kattay. —

Josel Blatný.

Kniha o Foersteroví. Josef Bohu
slav Foerster představuje svět plný a
vyrostlý zákonné. Není tu postranních
cest a oklik, bludů a omylů. Vrozená
čistota. architektonická jasnost, příklad
né ctnosti, stály u kolébky. Primitivnost
ta není znakem chudoby myšlenkové.
Naopak. Foersterova duše zrovna pře
kypuje bohatstvím, jež hledá stále a
stále ro vyjádření nových forem, kte
rými y se sdělila. Proto pokus Jana
Harlole [„J. B. Foerster". „Zlatomh"
sv. 38

a 39. S 19 obraz.

řílohami a

2tacsimil , vydal ,.Mánes". Braha 1922)

nebyl nl proud,
terak snadnz.
Chtěl
sevříti
tryskající
rozbí ajícl
se do
ně
kolika ramen v několik základních
znaků, jimiž se projevuje celá tvorba
op. 41., č. 3. n Karlův kvartet l'Ís-dur lnistrova. Meíod a syntetisujicl mono
op. l2., jenž má přednosti a vady shora gralie žádá ak nejen úplně ovládnutí
jmenované jeho ráce. ——
Po dellí době materiálu, ale také ronikavé schop
oncertovali v lgmě Kubelík a De nosti psychologické, která odhalí jádro
stín no vá. _, Na koncertě mladého :: pozná souvislosti, unikající běžnému
houslovéhovirtuosaJosela lloluba pohledu. Bartošova kniha neodkryla
provedena byla Mozartova koncertní nových vrstev pro ty, kdož důvěrně se
symlonie pro housle a violu; violový sblížili s dílem Foersterovým. Obraz.
part zahrál Jos. 'l'rkan a doprovázelo který podává, je známý a leckde byste
Orchestrálnl sdružení. 7. programu llo si přáli ostřejšího světla a jiných barev
lubova uvádlme ještě llebuss lm su Foersterova osobnost projevuje se i jem
natu a (ilazunovův koncert.
lavírní ným smyslem literárním a zálibou ma
doprovod obstaral rot. Bohumil Holub. lířskou. l tu najdeme pravého Foerstera.
Mkoravs áďrania
uspořádalareagujícího na každý projev života me
večer : lidovýůch lsnl, jež řednesli lodickou vlnou. Krásně Bartoš zdůraznil
členové divadla: M. ialová Val, indler mistrův poměr k životu, heroismus

a Jar Čihák s kapelníkem J. Janotou lásky.
u klavíru. — Žákovský orchestr b r n ě n

ské konservatoře

Ano, ten je znameni duse.

Prostupuje

celě dílo od počátku a

měl na pořadu vroucní tím více, čím víc nemilosrdný

svého koncertu Dvořákovy skladby.
SymfoniiG- dur a Karneval a pak Mo
zartův korunovační koncert, jehož kla
vírní part zahrál hoáík R. Firkušný,
nadějný žák prot. Kurzové. Koncert ří
dilFlr. Neumann. — Vzárný umělecký

život přináší bolesti a žaly. Tehdy
jako by z Foersterova srdce vytryskl
pramen žhavého přitakání životu všemu
na vzdory. Silesiovo slovo o bolesti.
jež nejrychleji donese k dokonalosti,
mo lo b se stát heslem Foersterovy
tvorb . ako zázrakem zazvoní sladká
tržitek
vírní připravila
virtuoskasvému
Ilonaposluchačstvu
Kurzová mel ie v odpověd surověmu úderu.
na večeru us řúdan
„Klubem mo který věru si nevybíral v obětech a ři
ravsko-slezských skladatelů". Na pro ěel ve chvíli nejméně očekávané.

106

REVUE ARCHA

třeba zastírati. Bartoš to měl více zdů neb onom směru. Možno připustiti, že
razniti, že oersterova duchovní síla dostaví se i pocit zklamání z poznání,
rostlaz křesťanského základu. že autor spěchal i tam. kde bylo možno
Pamatujete: V náruči Boží. kdo by se se zastaviti a zamysliti se. Než rn slím.
chvěl. kdo by se třás? Tak zpívá k nám že kniha, trpící opakováním. i tak vy
krásná sborová modlitba Foersterova. koná jedno své poslání. jež netřeba
jejíž zbožnost jest tak r ze česká, že podceňovati. Vzbudí jistě touhu po ber.
poví o našem kmeni mno em více. než prostředním poznání mistrova díla. a
jakékoli meditování sentimentálně bi tím vykoná dobrou věc. Může povzbu
storické. Metatysická stránka díla Foer diti k novému pokusu o hodnocení díla,
sterova by si zasluhovala ještě podrob jež nám je drahé a jež svítí v příboii
nějšího šetření. než s jakým se musila doby jako zářivý maják. Cituji závěrem
spokojili Bartošova studie, která jinak Bartošova slova shrnující: „Byl jedním
většinou dovedla se vystříhati falešných z těch málo pravých umělců. kteří u
předsudků. Stejně jako žádáme na hi držovali u nás vědomí hudby jako in
storikovi. studujícím českou relormaci. tuitivního poznání. Jemu hudba byla
bojem o růst vlastního nitra. etickým
Eorozumění
předmět
a vnitřnímusí
pří průbojem člověka spirituelního a spi
uznost, taképro
vykladač
Foersterův
míti schopnost vžiti se dokonale do dí ritualistického. který stálým odhmotno
la, jež první pohled označí jako „ne vántm a zvniterňováním svého života
časové" . . . Bartošovi jistě pomohla du dorůstá Boha. jejž ve svém srdci byl
ravý tvůrce života, který
chovní práce F. X. Šald mnoho. aby našel...
porozumět Foersterovi. ítíte Šaldu na
každouv životní
přehod
klad aneiaci
aždýdovede
mechanismus
mnohých stránkách knížky. a nechci. notiti
aby toto konstatování znělo jako výtka. v tvůrčí čin. Pravý šaldovský „dělník
——Dále četl jsem s radostí:

Foerster

je především básník. A řekl bych
určitěji lyrik kouzla verlainovského. Je

Boží"... —-

oselDostál.

Quatre morceanx. Sledujetehudební

řeč skladatele Josela

Blatného.
l rikem v symloniích, jako v operách
llejde tu o schopnost objektivace. Ale místy se vracíte. někde sebou zavrtíte.
píseň. tento nejvlastnější výraz Foer jako byste zavadili o konvenční výraz.
sterovy duše. jako by stála u kolébky Ale jsou v těch drobných piecách místa,
všech těchto složitějších útvarů. Foer kde zazvoní melodie, nenáročná. ale
ster básník vedl hudebníka a chránil
octivá. Tato čistota výrazu vystoupila
před elekty, před úklady doby a jejích by ještě jasněji. kdyby autor s větší od
svodů. Idealista potkává na své pouti vahou v tvářel a vůj tv ar, který nemá
životem G. Mahlera. Foerster již často všude pný objem. Je těžko někdy na
nám řekl \e svých vzpomínkách mnoho základě jedné práce rorokovati. ()d
krásného o poměru obou přátel, jichž važuji se říci: Pan )latný je talent,
cíle ležely blízko. Mahlerův svět byl jehož možnosti lze tuliti v těchto pie
sice vášnivějáí. ale i pln rozporů. které cách klavírnlch. M slim. že intimní
nebyly vždy překonány. Mahler bojoval poesie bude jeho tou ám nejblíže, Pod
o Boha. o pevnou základnu zmítaně mínky k rozvoji tu jsou, a proto vpředl
duše. Foerster tuto základnu měl a Boj za krásu je vždy sladký. Přál bych
stavěl pokorně svůj chrám ze světlého panu Blatněmu, aby objevil novou kra
mramoru, prosvícený milostí n soucitem. jinu krásy, jak ji vidí ve své duši.
ostál.
Český mystik přemáhá Íaustovské chvíle
*
láskou a sebezapřením a jeho melodie
osvobozená a lehká stoupá do nebes.
Hudba lesů. Konejší mne šum mých
pravě své vlasti. Jeho hudební výraz
z hmotného světa má málo. nepoutá drahých lesů. Lituji, že nejsem hudeb
Les,
smysly &la Strauss. omamným kouzlem, nikem. složil bych symlonii
které dnes nám ne oví ničeho. — Ne hudbou by se t neurčitě. úchvatně
máme dosud podrobných studií mono dojmy jedině vyjá řiti dal . Není prostší.
graIických o jednotlivých dílech Foer majestátněiší a hlubší hu by nad hučení
eyer.
sterových, o jeho písních. o erách, sym stromů. — Julius
toniích. komorních racích. Proto tím
Posledni mše Beethovenova. Vel
odvážnější zdá se artošova knížka.
která jest inspirovaná oddanou láskou. kolepý výtvor! Škoda jen. modlitby
Budou jistě čtenáři. kteří by si přáli pokorně málo slyšetl Titan jen nebe
dokonalejšího poučení detailního v tom táhne dobyt. — František Sušil.
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Výtvarná
Praha.Čumělců
lenskávýstavaSpol
ku výtvarných
_Mánes" (Pra

ha.
Obecní dům.
leden ajížúnor
1923)dává
tentokráte promluvilti
itěji mladé
modernistické
generaci,
v tomto
případěrepresentuje
Vác svhlsšapálaJh
Jheo
bohatá exposice obrazů smyslových rozkoší a malebné barvitosti prozrazuje slo
vanské cítění primitivní a podvědomé v klasické míře našich starých česko
slovenských lidových barevných výšivek. keramickýcha jiných malovánek. Arci
,.ovítvarosl
pálova umění je zcela jiného druhu. i když přiznáme, že v malbě
není daleko ornamentálního cítění lidových prirnitivů. pokud jde o účin se
řadění určitých barevných skvrn. Barva. jakožto prostředek výtvarného produ
kování. jest pálovi jedinou positivní kvalitou, jíž vše ostatní musí se podřídit.
Barva musí mu vy ádřit i věcnost i prostorovost, vní obsažena jest linieitvar.
Jestliže barva v obrazech Š álových hraje úlohu něčeho konkrétního (byt svými

abstraktními vlastnostmi), pasi u jeho protinožce Emila Fillyhraje

úlohu jen

více méně podřadnou. jako abstraktní malířský prostředek vyjadřovací na cestě
ku získání čiré reality věci. Filla. po způsobu francouzských kubistů. rozkládá
předměty svého vyobrazení. aby rokázal jejich prostorovost a tvarovou exis
tenci jaksi hmatatelně a nikoli, aby jako impresionisté jen ilusivně ji předstíral
Nicméně v posledních obrazech tu onde projevuje se již v tomto ohledu jistý
kompromis. jaký asi uzavírají dnes skoro všichni zbylí francouzští kubisté s Pablo
icassem v čele. Pokud tito nejmladší francouzští umělci tíhnou ku klasicismu
a starému realismu romanticky laděnému, jaksi obnovujíce tak styl empírový.
stávají se velmi blízkými konservativnimu nazírání publika stejně jako konser
vativnějším umělcům druh u V. Beneš še. jenž v stavuje krajiny i figurální
komposice. připomínající španělskou školu osmnáctého a počátku devatenáctého
století
v sujetu i koloritu laké (,esla kterou se héře umění Oldřicha
Konícka
vede ku klasicismu, byt \ jeho obrazech stopy minulého impresi
onismu jsou dosud příliš patrné.
Samostatnou cestu volí si Rudolf K rem
lička. Motivem jeho obrazů jest vždycky žena. jež smyslně vydražduje muže.
Sugestivních účinů dociluje teplou a nasládlou malbou jež sama jest nejdůležitější
složkou jeho umění llobrou tradici českého krajinářství v moderním umění

udržuje dílo Utaknra Nejedlého,
jenž jest na správné cestě od impresio
nismu Slavíčkom u sensitiv/ního realismu Hudečkova.
Nicméně klnjiny
nna l'rampoty
jsou žlvelnější :: pravdivější. i když umělec nedbá koloritu,
ale spíše charakteru a typu krajiny.
V grafice stojí dílo Jana Kon lip &
stále na výli umělecké situace a nad to stále rojevuje silnější tvůrčí umělec
kou„Poled
potenci.
této výstavě
má litidigrafiek
po ádkam
„Toman
lesnínejen
pauna"
&
nice" NaKonflpek
dovede
jedinečně podali
fantasma.
jakéa má
do
spělý člověk, ale zvláště dítě z pohádky. Ou zná zobrazili pohádkovou hrůzul ——

Litografie používá ke své umělecké reprodukci také Jan Rambousek.

Vy

stavuje cyklus .,Spodina" silné tendenčně-sociálně podbarvený.
S 0 c h ařs t ví
na výstavě není četně ale v celku velmi dobře zastoupeno. Bohumil Kulka
projevuje své sochařské mistrovství na velikém bronzovém ,.0rfeu". K Dvo

řák. l„ Kolranek

a Otto Španiel

vystavujípodobizny, které vesměsdo

oručují velmi dobře sochařské podobiznářství české.

ílo (l. Gutfreundov

Ale výjimečným jest

0 „Návrat legií" (návrh vlysu na průčelí legio

banky v Praze). Prostičké výjevy plastického relielu jsou podány s procítěním
velkých gotických ,.kameníků" kteří vnesli do našich středověkých chrámů tolik

Bohádkového
kouzla.
tolik stejně
sladkécitově
pocsiel
Druhé nedostihuje
dílo Gutfreundovo
„Pnnnik
oženy Němcové",
jakkoli
založené.
svého účele
ja
kožto socha. Je to sochařsky (plastikou) provedený rámcový obraz. —-Konečně

drobna plastika J. Horejcova.

předstírající antikvitu a žertovně využívající

archaismu. posuzována jakožto artikl umělecko průmyslový. může zcela dobře
vyhověti svému poslání. — Architektura
jest zastoupena slabě dvěma u
mělci. Gočárem a Janákem, jejichž projekty zde vystavené nepřinášejí ničeho
kladného do moderního úsilí architektonické tvorby. Jejich malířská malebnost
a barevnost jeví se barokní ve smyslu „secesse“ ajest' jen povrchová. nevyplývá
: uzákoněné architektury. ale jest jen přidána lhostejné stavbě.

Souborná výstava obrazů Emanuela KrescenceLišky. napamět

dvacátého výročí smrti umělcovy (Topičův salon, leden 1923). upoutala ksobě
značnou pozornost. Liškovo umění, uzavírající epochu žánrového realisního ma
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lířství českého druhé poloviny 19. století. vychází z mnichovské školy monu—

mentálního malířství historického a náboženskéhoa končí vromantickém žánru
sentimentálních motiv-ů. Nese všechny snahy současného umění starší generace
Národního divadla. jež mimo Hynaise a Myslbeka do vývoje moderního výtvar
nictví českého ve dvacátém století již nezasáhla. Ale E. K. Liška iest jedním
z posledních náboženských malířů českých, kteří nesli starou náboženskou tra—
dici v českém umění až do časů. kdy otázka náboženských obrazů přestala býti
vůbec aktuální jako otázka historické malby vůbec. Liškův „Kristus na hoře
Olivetské" zůstává dosud populárním obrazem v českém křesťanském světě a
a se svým pendantem „Mater Dolorosa“ řadí seknejlepším výtvorům českého
náboženského umění.

Výstava Kruhu výtvarných

umělkyů (KrasoumnáJednota. Důmu

mělců, leden 1923) již po druhé demonstruje výlučnost ženy v kulturní práci i na
poli uměleckém. Nicméně zdá se, že není to právě vzájmu uměleckého posta
vení žen. isolují-li se ve zvláštním ženském uměleckém sdružení. aby pěstovaly
„ženské umění". Jest z toho mnoho diletantství, do něhož žena snáze upadá
než muž. Arci, v uměleckém průmyslu daří se ženám i v těchto poměrech —
a snad zvláště v těchto oměrechl —-zcela dobře. Tekstilia a krajkovinyMa

rie Teinitzerové, Karry Vobišové, Vl. Jelínkové a Marie Maruškové
representují ženské umění výborně. Jinak četné obrazy na př. Zd. Burghau

aerové-Mokré

nebo Rožánkové-Drábkové

honosíse dobrými umělec

kými kvalitami stejně jako dřevo ty A. Machové nebo kresby Zd. Maškové. .,
Taková jest výtvarná žeň pražs á letošního ledna. ., Emil Pacovský.

Pustonál

abatyše Kunhuty. Včeské historii nelze schematisovati. libovolně

vrhat světlo nebo stín dle různých ideologií, povýšeně se tvářících. ale s cíly
velmi pozemskými. Pochopiti, že i perioda méně tragická. než je počátek 14.
století. může pod odvážným pohledem vydali ze sebe tolik života a jeho krásy.

že jedinou naší odpovědí bude: radostný

obdiv. Avskutku jsou hlavně dvě

periody českých dějin. které
rosí o větší přízeň. Století Xlll. a XIV. hledá
dosud marně českého kulturní o historika. který by se okusilocelkový obraz
české kultury posledních Přemyslovcůadoby lucemburské do válek husitsk ch.
Snad bychom poznali potom netušené souvislosti duchovního děnía přiblížiiae
s jiné strany, než dosud, k problému vzniku husitství a tomu všemu, co s tím souvisí.
Vyžadoval by takový obraz především zpracování monogralických o různých
oborech umělecké práce tehdejší, aby základna byla pevná a jistá. Možno však
za slibný a závažný krok ku předu pokládati publikaci. vydanou uměleckým
ústavem Jana Štence. který zasloužil se vskutku vynikajícím způsobemošířenl

výtvarné kultury u nás. Myslím studii Antonína Matěička „Passionál
aba
tyše K unlruty“ (Praha l922. Štenc). která nás seznamuje moderní metodou
historika výtvamélm umění se znamenitou památkou XlV. věku. Abatyše Kun
uta. pro niž kniha byla pracována, byla dcerou Přemysla ll. a vstoupila do
kláštera Svatého Jiří roku 1302 a téhož roku se stala abatyší. () lásce její ke
knize svědčl skutečnost. že universitní knihovna opatruje ještě jedenáct ruko
pisů. které za svůj vznik děkuji Kunhutině iniciativě. Náš Passionál obsahuje
texty různé povahy a zůstal pravděpodobně torsem. První část je vypravování
o statečném rytíři :: autor její poznamenává, že napsal ji roku 1312 na žádost
abatyše. Týž spisovatel. dominikán Kolda. napsal ještě dva kusy: 0 obydlích
nebešínnú a o devíti radostech Kunhutiných. jichž se jí dostane v nebi Ostatní
dva texty čekají na literární kritiku, aby zjistila autora a vyšetřila vztah k o
statnim, stejně jako ocenila Koldu vůbec. Známe i písaře sborníku: Beneše,
kanovníka ři kostele sv. Jiří. Ale za to dnes nevíme ničeho o iluminátoru
rukopisu. atějček provádí čtenáře dosti podrobně jednotlivými listy. aby zá
věrem posoudil malířské dllo. které vyniká vysoko nad současný průměr ryze
uměleckými kvalitami. Ovšem zde čtenář těžko sleduje odborné výklady Ma
tějčkovy, poněvadž barevná reprodukce je nezbytným předpokladem. Škoda; že
ani jeden list ukázkou nebyl představen ve skutečných vlastnostech. Nežitmavé
totogralie napomáhají učiniti si představu o vyspělosti tohoto umění. Stačí za
mysliti se nad „Truchlící Marií“ (list XI.), nebo zastaviti se u listu XVI.,který
představuje Krista v objetí s Matkou. Jaké to citové bohatství je uloženo v těchto
postaváchl Sklon hlavy, výraz obličeje. celá postava. vše podřízeno jedinému

REVUE ARCHA

109

cílí: představiti Bolest, která obiímá lidské i Božské. Tyto dva listy výrazové
síly jsou znamenitým svědectvím kulturní úrovně dob . Matějček hledá vztah
iluminátora passionálu s malíři tabulí v Rakousku a bavorsku. ! oni usilovně
vytvořiti plastickou formu. iíž dávali přednost před linií.V Čechách stoií „Pas
sionál“ osmocen —-aspoň dle stavu dnešního badání. Matěičkovou publikaci
vrhá se světlo na české snažení kulturní v době, iež představovala se vždy
spíle zlými stíny. Ukazuie iasně. že echy nebyly žádnou poultt. ale plodnou
půdou duchovního života. Perioda XIV. století byla vždy zahalena v iakýsi u
mělý soumrak, aby pak tím působivěii vystoupila doba kvasu atěžkěhozá asu.
Ani nechybělo názorů, realisticky obmezených. že výtvarná kultura doby arla
IV. nám nepatří, že je cizí našemu duchu a tak podobně. Nehledě k tomu. že
soudy ty postrádaií ú lné průkaznosti taktové i logické, isou důkazem hrubé
neznalosti středověkého umění a ieho cílů. které nebyly diktovány žádnou de
magogickou tendencí dnešní doby. Poietí takové nutno odmítnouti se vším dů

razeml —Dr. Joset

Dostá .

Zdenky Brannerově kresby ze zašlé nábřeží k Odkolkovým mlýnům a ná
břeží u Strakovy Akademie. za níž
ovšem boří moderní vysoké činžák .
které iiž dávno hanobí ohled na Hra 
čany & Malou Stranu.
a Kampě pro
iektovanou stavbu St tní galerie umís
tuie na levý břeh ertovky těsně za
činžáky postavené na nábřeží malostrán
ském za mostem „Legií'h tak vtipně a
pozorně. že vůbec novostavba nerulí
Zdenky Braunerové kresba Platnéř
žádného pohledu : rotěitích nábřeží.
ská ulice iest iednou z neivýrazněi _, Také úpravu za rady ..Angllckých
ších kresch toho druhu. Podle svých punnen". kde má býti postavena bu
některých kreseb vytvořila umělkyně dova ministerstva íinancí vyřeluie velmi
i celou serii leptů a několik dřevorytů. diskretně. —»-Komunikace zůstávají na
Jsou to vesměs listy velmivzácné a vy obvodu Malé Strany a Hradčan. —-Za
soké umělecké ceny
cp

Staré Prahy isou velmi vzácné neien
proto. že iest iich velmi málo. ale i roto,
že isou vysoké umělecké ceny.
těch
několika umělců, současníků pražské
assanace. kteří věnovali svoii krásnou po
zornost středověké Praze, zmíraiící pod
krumpáčem assanace. procítila Zdenka
Braunerová neilépe a neisytěii tragedii
historických, malebných ulic a domů.

Regulace Prahy. Výstava soutěž

ných návrhů na regulaci Kampy
a přilehlých části Malé Strany
přinesla mnohé poučení neien pro
„ochranáře“ ale i pro t „praktické
kruhy". kterým zdá se býti záiem o
staré a krásné památky starožitné Prahy
..vrtošivým šosáctvím“. Tito mohli se
zde přesvědčit. že všechny poměry. ze
jména terénové,naprosto ne řipouitěií
rušit malostranskou část Prahy iakými
koli regulacemi, frekvencemi a asana
cemi a že by se konec konců žádné p(lll
nikání na Malé Straně nevyplatilo.
Neivyšěí cenou poctěný proiekt troiicc

to
návrhůa
na výstava
regulačnísoutěžngch
plán ankrácc
přilehlých cásti Nuslí a Vršo
v i c. ukázala. jak zbytečně mnoho práce
a času vynakládá se na dílo. ie-li svě
řeno ieho provedení rukám. jimž zcela
nenáleží. lnženýři nemohou vypracovati
regulační plán města, které iest souhr
nem nrchitektonických celků a jednot
livostí. Tyto soutěžné návrhy vyknzuií
icn chaos ve změti komunikací. ale ne
vykazuií ani trochu něiakěho cítění ar—
chitektonicky půdorysného. které před

pokládá neien každá stavba jednotlivá,
ale i každá skupina domů v bloku a
proto i celé město. Charakter města.
iako charakter monumentální architek
architektůFuchs.Štěpánek aMoud tury. musí se proieviti především v pů
rý iest zpracován tak pietně, účelně dorysu, zde tudíž v regulačním plánu.
a esteticky, že neb lo lze očekávali 7. této soutěže vysvítá iasně. že k udě
řešení lepšího. Na Řampě ponechává lání regulačních plánů města musí býti
všechny zahrady. ba spoiuie ie iaksi sc povoláni především architekti umělci.
Pacovsk .
strání Petřínskou. _používaie nyněišlho —
průlomu domů na Uiezdě iako hlavního
VýtvarnéBrno. Výstava Skupiny
vchodu do Petřínských sadů. Ničeho
neboříl Upravuie ien zanedbané okolí výtvarných umělců v Brně. repre
kostelíka sv. Jana „na Prádle", přiro sentovala dobře druhý, nový brněnský
zeně i kostelík sám, ienž má sloužiti spolek umělecký. Z malířů Král. Stis
opět účelům náboženským. upravuie ser. Zamazal a Foltýn vystavilicelou
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řadu obrazů velmi dobrých kvalit ve lecký život sloučen je v něm s vroucím
smyslumoderního usilování uměleckého. citem náboženským. proto byl jeho vý
raíiků Milén a Dula odali nové voj výtvarnický vždy úzce spjat s roz
dů szy své umělecké i od orné zdat vojem katolicismu. Zrozen zbožnou slo
nosti a sochař Kubíče k svými dřevo váckou ženou. vychován v křesťanských
řezbami v áirokém podání tvarového i ci tradicích, nikdy se jim neodcizil. Tento
tového ukázal mnoho ze svého umělec náboženský prvek řinesl i do svého
kého, bohatého re ertoáru. Architekti umění, v němž se up atůuje harmonicky
ní a, Gahura. otas. Králík, So živel slovanské něhy a vroucnosti po
chor a kára. jakožto representanti ředcích s matčin strany i jistá silác
ost po otci. Oblíbil sitechniky. u nás
mladé generace moravských architektů,
ukazují svými projekty mnoho dobréhho žalostně zanedbávané, s rafita a freska.
zdobu vel
rozhledu a zároveň smyslu pro zvláštní Obojí technikou prove
Eotřeby
lokální.aJestliže
nová „Skupina"
ude se starlím
velmi zasloužilým
spol
kem ,.Aleá" soutěžit jen umělecky.
dlužno její ustavení se jen uvítat.
umělecké spolky české uálechtile sou
těžící a vzájemně pracující na poli kul
. Velké Brno nejen snese. ale i po
tře uje.
ep.

kého zámku v Prostějově. e to řede—
vřím výzdoba v duchu národní 0 or

namentu. Kohler však neustrnul na ně
kolika prvcích. studoval ornament bed
livě a s úctou. a na základě jeho tvořil
dále. Neuběhl ani jedinou linií do se
cesse. neslučoval vody s ohněm, ale
také nekopíroval. Tvořil. Pokusy jiných
umělců byl dosti toporné a skončily
Rembrandtův obraz Krista objevil nezdarem. i(řihler vytrval. nelekal se
nedávno v soukromé galerii pana J.
tuhé íysické práce. „zedničiny". jak
Hlavy v Praze inspektor královské umě s jemným humorem o ní mluvil. ač mohl
lecké galerie kodaňské Gustav Falck. po příkladu jiných lečeheji pracovati
známý znalec děl Rembrandtových. v oleji a akvarelu slováckého lolkloru,
Obraz hlavy Krista nese Rembrandtovu tehd tak oblíbeného. Tuhé umělecké
značku jest malován kolem 1660. tudíž
v době plného rozkvětu Rembrandtova
ep.

umění.

Pomník Komenského. Výstava

sebekázně potřebuje rovněž o nás za—

pomínaná technika fresková. Kčhler
snažil se jí vrátiti původní slávu. Byl
to

rostějovský

zámek. na němž pro—

vedl) typicky hanáckou postavu krále
Ječmínka se vtemi r sy hanácké dobro
myslnosti. Do té doby spadá tuším o
prokázala, jak nepopulární může být sobní známost Kňhlerova s Lutinovem.
veliký muž ve svém uáiodě, i k yž Tento vycítit v mistrovi náboženského
jeho jméno vyslovuje a zná každé dítél malíře a ujal se o se svojí známou
Aparát s jakým pracovali soutěžící houževnatostí. Restauroval tehdy tarní
umělci idollo 5l návrhů), prozrazuje. chrám. léto ncopravovauý. Mimo Bí|<
že o Komenském a jeho významu ví se kovy práce [kom—oly. křížová cestu.
v ěirokých vrstvách národa českého reliely u kropenky. nádoby) zbývalo
tak málo, jako skoro nicl Proto ani so— dekoručnl výzdoba kněžiště. Dostál
chařství ani architektura neprojevily svěřil výzdobu Kčhlerovi, a ten se jí
v této soutěži ničeho nadprostředního, ujal s vřelou láskou. Ornamentální vý
spíte naopak: chudičkou, často zcela zdoba. na níž soulad barev i bohatá
banální invenci nejen v motivování ale invence forem je obdivuhodná. zajistila
i ve zpracování. První ceny dostalo se Kóhlerovi čestné jméno. Dvě obrovská
rávrhu .lana lurs a architekta Ja treska: Svatý áclnv na koni s dvěma
n á k a. třetí návrhu aroslava Brů ch y anděly po boku, prozářený jasem do
a Čcelnva Vořecha. druhá udělena broty a svatosti, a Proměnění na hoře
nebyla a osm návrhů odměněno. Je Tábor. na němž kontrastuje obdivuhod
to na pováženou. chceme-Ii opravdu ně jas Proměněného s hnědým rmutem
v cizině postaviti některý z těchto navr udivených tří učedníků. Méně odvahy
žených pomníků českého národního neu vyžadovala už menší treska světců ve
vědomění a nedokonalého umění. ——
ep. spodní části presbyteria, z těch je to
zvláště sv. Ludmila. která upoutá rázo
vitým pojetím. Pak následovaly dalčí
Maltř Jano
Kohler
se 91.únoraa výzdoby chrámové, zvláště chrám v Ma
padesátin.
Narodil
se dožil
v Brné1873
žije v rodinném kruhu ve slovácké riánských Horách. Tam u jeho vzniku
vsi Nenkovicích u Kyjova. Tvůrčí umě— stáli dva kněží, umělecky zanícení, P.

soutěžných návrhů na pomník
Komenského v Amsterodamě
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P. Mokroš. Ti se přičinili, stavby, kolem nichž se chodívá s úplnou

aby mu výzdoba kněžiště s tresky řady
světců b la zadána. Nelze vypočítati
všecky c rámy a budovy, v nichž Koh
ler svými rázovitými. zdánlivě nehyb
nými. ve skutečnosti svátostně ztrnu
lými postavami světců i světic
zdo
boval větší nebo menší plochy.
po
slední doby připomínám hlavně křížovou
cestu na Svatém Hostýně a výzdoby 29
kaplí na hřbitově v Bilovicích u Uh.
Hradiště, kdež zanechal po sobě treska
15 tajemství růžepcových a 14 zastavení
křížové cesty. Us ěchy chrámové vý
zdoby podnítili v Solanském myšlenku,
vyzvati Kohlera, aby se pokusil o drobné
náboženské umění, do té doby dosti za
nedbávané. Byly to hlavně Památky na
první sv, přijímání. v nichž bylo kněž
stvo odkázáno hlavně na sladké mni
chovské zboží. Kóhler namaloval obrá
zek na kámen a děti, kterým byl určen.
si ho oblíbil . Od té doby uplynula řada
let a od Kohlera máme množství nábo
ženských obrázků. vydávaných lkonou
v Olomouci. Milovníci mnichovského
zboží dosud se valně nespřátelili sohráz
ky Kóhlerovými, nazývajíce js drsnými.
I když někdy v kresbě bych si přál
vétlí měkkosti &dellkátnosti, tož kom
pusicí a barvami Kóhlerovými jsem
\'tdy upokojen. .lsou syté, svěžt mail
“odvahu, není to vylisovaný. ale světí,
vonící květ. Katolické listy nalezly vždy
v Kohle ovi vzácného přítele. at to byl
„Nový život". „Archa". „Rodinný oh
.or" , ..Eva" nebo jiné. 5 radostí přijí
maltéž výzdobu našich publikací z nichž
sborník,. Dantes eli" a ..Rodinnou ka
tolickou čítanku" nutno jmenovali mezi
prvnímí. V rozvoji katolické kultury
umělecké ie Kf'ihler činitelem nepostrá

apatií, bez nejmenšího povědomí. že to
jsou prameny a doklady stavební schop
nosti. slohového smyslu a rostorové
modlace různých údobí. Synt esa obou
znalců, neúplná. jak oba loyálné při
znávají. občas i neúměrná pokud se
týče výkladu o atmosféře. : níž to neb
ono údobí architektury bralo prvky vzni
ku & růstu, nenásilně. takřka samoděk
učí. jak třeba se dívati na architektury.
kde v nich lze a třeba postřehnouti
prvky. které odkazují k době a k tvůrci,
kde že v těch kamenech' je patrný hmat
tvůrčí; ten svůj účel dotvrzují vzornými
totogratiemi. ale především velmi cen
ným analytickým materiálem ukryt m
v bohaté citaci knižních pramenů.
provodů. komentářů. retrospektiv a syn
thés speciálních. V úplném nedostatku
monumentálních děiin naší architektury
je to plus knihy velmi závažné. vzešlé
jako nesporný a neodpustitelný důsle
dek ryze historické metody umělecké
historie. která žádá pečlivou anatomii
uměleckého objektu. e v knize při po
sudcíc různých stavebně-uměleckých
vět a dogmat zachován všude klidný.
vlídný tón. hledající pochopení spíše než
briskní odsudek.
šu' e její vnitřní

\X'irthaa Antonína Matějčka (Praha 1922,
Šlencl jest první knihou čtyřdílného
cyklu. který má podati obrazy všech od
větví českého umění výtvarného v době
1800až 1920. Oba autoři. rozdílem proti
starším metodám umělecké historie. žá
dající předmětný popis a nanejvýš lili
nci té které památky. jsou vyškoleni
v estetickém souzení. v odhadování, po
kud objekt historickými podmínkami
vázaný a ověřený naplňuje žádoucí míru
své účelnosti, iso vybavován prvky ro
stoucími ze samé jeho podstaty. Výklady
obou namnoze jadrné, jasné. obsažné.
živé slušným množstvím odborných, hut
ných soudů, otvírají ětenářův smysl pro

děcko viděti vlastně z boku. vidí jeho
přední stranu. Postava andílka.klečícího
v popředí, je sražená a do šířky roz
tažena. jeho hlava pak do zadu zvrá
cena. jako by byla vykloubena. Korn
posice tato zřetelně prozrazuje úmysly
autorovy. Chtěl. by jeho práce byla u
místěna do určité výše. aby divák stál

datelným. —Bedřich

pevnost.» Vojtězch žellnkk.a

O gotická staré řezbě Nuroreuí
Páně rozepisuje se v revui „Drobné
umění" Antonín Novotný. Je to dřevěný
reliel 7. roku 1500, získaný nedávno
Museem města Prahy. llyl ve dvacátých
letech minulého století darován klášteru
Karmelitek při kostele Sv. Benedikta
na Hradčanech. Dárcem byl světský kněz
Czabek. hraběcí vychovatel. Figury re
lietu jsou postaveny na podložky, do
pozadí mírně stoupající Andělé, nesoucí

Konařík.
plnchetku. na níž le Jezulátko. drží tuto
Česká architektura, monograíie Zd„ skoro svisle. takže divák. který by měl

v určité vzdálenosti nadazároveň pod
ní. Proto volil podstavec. jenž se do
pozadí zvyšuje. proto postavil figury
v prostoru nad sebou, proto srazil ado
šířky rozvedl postavu andílka a zvrátil
jeho hlavu. Gotickou skul turou Museum
platně obohaceno. —
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Český
kultv napětí
Calderon;
velikémdivadle.kde
dech
udržujeŽijeme
dramave
současného
světodějstva

a kde i samo jeviště účastní se h

těžkými otřesy a velkým kolísáním. Přes

to jen ruku stále k dílu! V katolic ém životě českém rokročili jsme, dik za to
Bředním
v jistých
značně,
v po:'tickém.
ale epiku
i literárním.
tomto borcům,
přes Iyriku.
zdárněoborech
pěstěnou,
i přesnejen
hojnou
povídkovou
vstu
pujeme již pomalu na prkna tvorby dramatické. Církev u nás | v jiných zemích
dala svými ašijemi základ ke středověkému písemnictví dramatickému. ale
žel, nedove£a si divadla a v něm katolického ducha udržet ani ve Francii,
ani v Anglii. ani v Německu. ovšem ani u nás, kde jsme uvázli u starého
„Masti čkáře". Tím povstal chrámu mocný soupeř, bs přímo nepřítel v di
vadle. které to. co kostel zbudoval. v duších bourá. Nyní ovšem jest pozdnímu
volání po náboženské tvorbě dramatické těžko rázem vyhověli. Všecko tu jest.
lad po hře v četných katolických spolcích. na mnohých místech i slušné je
viště a zapracované herectvo. ale odkud honem vzíti to hlavní a vlastní. umě
lecké kusy v náboženském duchu tvořenél Kstoličtí dramatikové mají těžký
úkol před sebou. Snad bude vhod, ukáži-li na bezpečnou cestu k pravému
náboženskému dramatu.
Bude snad nejlépe, když se obrátíme tam, kde se katolické drama vytvořilo
v plné dokonalosti, do ze ě. celkem nám milé. ze které jsme již dříve kus kul
tury v baroku brali. do Ig anělska. Štastná v tom směru zeměl Kdežto jinde
po slibných nábězích k ná oženskému dramatu se sjelo stranou, do světa. ve
Španělsku se pokračovalo po staletí ns vytčené dráze vzhůru nejprve lidovými
utvary náboženských her, až se dospělo ke dvěma vrcholům, k loopez de
Vegovi. který vedle náboženského posvěcení dal hrám i posvěcení umělecké, a
k vrcholu ještě vyššímu. Calderonovi.
jenž svými 73 „auty“ [actus fideij
vyjel až k samým mezím náboženského a uměleckého nebe. Doiem z her Cal
deronových je zvláštní. Není to dojem kusů severských nebo západních. často
tak úchvatných. že za vlasy chytají, rozčilujících. bouřících duši až ze dna.
takže se duše v křečích svíjí a pak klesne. jako když se přiotráví. Calderonský
dojem jest jako dojem hor, vysokých. světlých, z nichž line jakýsi klidný od
lesk povznášející duši. Jest to dojem, ač se hraje také ve virech duše i nad
hlubinami pekla. jakéhos již nadzemského blaha. Nejblíže a nejlépe by bylo
srovnati tento dojem a dojmem obřadů církevních. v objektivní kráse záříclch,
ze kterých právě drama vyrostlo. Kdo procítí nedělní nebo sváteční konejšivý
mír. jemný a mírně te lý svit bohoslužby, pochopí. co as myslím.
.lest otázka, co s ta ovou calderonskou horou v českých poměrech? Jest
možno přímo Calderonova auta přesadit na české jeviště? Myslím, že by to
bylo těžko, zrovna jako přenášet k nám Pyreneje. nebo Mulhacen. Nejen že
sotva které naše s olkové jeviště stačilo by na výpravu kdysi královskou. ale
sotva duch hrajíclcgi neho poslouchajíclch na ducha hry. která dotýká se nej
hlubších tajemství a je ztělesňuje jemnými doteky & narážkami. prchavou
stínokresbou,s mbolem a alegorll. Co zná průměrný náš křesťan. žijící v do
cela jiném ovzaclu
tl, z velkého bohatstva své katolické víry? Sotva šest základ
ních pravd a ani těch ne hluboce a jasně Jestliže by se měly některé hry
Calderonovy skutečně hráti, tedy ovšem jen na zvláštním užším divadle pro
volené a s předchozím výkladem, jako se takové pokusy staly v Německu.
Únás na zařízení Calderonského divadla není mnoho naděje, snad jedině na
Strahově ale zkus kde můžeš a dovedeš. Nežli k tomu dojde. třeba se ohléd
nouti po jiném způsobu dostati Caldernnova auta k nám na prkna. Na snsdě
jest tu ,.zpracování". či. jak říkali „vzdělání" Calderona. O to se pokusil ro
Němce vídeňský Richard Kralik. Mimo jiné ..upravil" jim Calderonovo „ a
jemství mše“. Jak zdařile. nechci posuzovati. nebot tento způsob hned z kraje
odmítám. Jaké k takovému jednání má epigon oprávnění? Jest to přece výtvor
cizího genia. a proti jakémukoliv zasáhnutí cizím štětcem do své malby nebo
dlatem do své sochy. ohradil by se každý umělec. Vzdělávati, upravovati Cal
derona bylo by totéž jako upravovati Dantal Jiný Němec. Goethe. lépe roz
uměl věci. když se o Calderonu vyjádřil. že je ze všech dramatiků nejro
zumějšt,myslil uměleckou rozumnost, vypočtenost děje. odměřenost slova k jednání.
Co se může z Cslderona, když se překládá. vynechat? A co přidat? Každý
verš jako péro na ptáku. Upravit verše, to znamená oškubat ptáka ohniváka.

JAn Konůpok
KLÁŠTER U MILOSRDNÝCH V PRAZE.
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Odmítneme-li tento způsob, nezbude než snad poslední seznamovací modus:

Calderona aspoň studovati a v jeho duchu tvořiti.

V Calderonu naleznou

se vzory dramat ze Starého Zákona (První a druhý laák, Ruth, Rouno Gede
onovo, Strom lepšího plodu. Sny jsou. iež pravdou jsou, Měděný had). : No
vého (Malíř své hanby). látk čistě symbolické a alegorické (Korunavaná po
kora rostlin), náměty z obřa 0 (Tajemství mše) a jiné. Jaké tu bohatství látek.
jaká rozmanitost vnitřní stavby dramatické. jaké virtuosní ovládání monologu
i dialogu i různých zkrácenin času. jaký jemnocit, co a jak smí přijíti na scénu.
jaká prostota a hos odárnost při vysoce básnické linii celkové; jaká tov-ii
vubec
škola dramatická! ěkoli se zdá, že není možno ři množství aut Vegových
i Calderonových nalézti něco ještě původního, naj on se přece značné mezery

i pro původní další tvorbu, zvláště z doby vánoční. Ježtot oesie vánoční jest
u nás
písněmi i četnými
kusy národně
by
setunesčetnými
nejspíše vytvořitičeské
národní
auto dramatici
calderonsKm:kypřena,
Ale i na dalo
jiné
straně. Ostatně. co na tom. Kdyby vedle Calderona na týž námět : Písma
český dramatik vytvořil svoje? Pravda, bylo by to spojeno vždy s pocitem
malosti vzhledem velikému výtvoru mistra. Ale není jiné pomoci eplgonům.
kteří přišli tuze pozdě. Možná, že se to některému z nich dosti povede. a pair,

'-P.smyslu
Václav
Ěazvou
ho českým Calderonem
asi v tom
jako Bělohlávek.
nazývají Pražané svou
ertovkupražskými
Benátkami.
Divadelní Praha byla v lednu velmi by byly puštěn : blázince, potácí se
rušná. Charlesa Vildraca. obraz ze ži to. neví am, uví zmatené moudrosti,
vo
ota Michal Auclair (Vinohradské v nichž není zdravé logiky. A přece
divadlo 2. ledna), o jehož ideové i u co by se dalo docilit při tomto ději.
mělecké stránce zmínila se „Archa' jen trochu lidsky dialo y upraviti Děj
v prvním čísle, byl vypraven se strn
z ovzduií
hors ých
spiritlstů.
jenou naivností a sehrán obstojně. Zu jeanivzat
Eva,
choť statkáře,
srdcem
pstřic
zanka paní Friedlové hya umírněná duchovi : mládí, nějakému excentric
kému člověku, o němž setu nadhasují
v radosti i v žalu. Auclair těpánkův
rozjásaný, vroucí v idealismu, krásný
odivné věci. po letená nad to zbě
\; lásce i zklamání — Johna Drink hlým knězem llor ým. tulákem, spiri
tistou, trochu podvodníkem, odpirá muži
-watera
"mid"
„X 0" jednonktový
(Národní diva
o li. proverb
ledna) manželskou povinnost a když po letech
je projevem ()nesmyslnosti války a o rela irapněho tohoto soužití muže raní
mrtvice, lekána je vidinami až k !|
tivnosti
hesel a ne Megi,oláscek
otěiné
a jim podobných.
ekově. jeden
za lenství. Nechá klidně vyloupiti svůj
rytý válečník. druhý umělec, ana druhé dvorec venkovskými „komunisty" hledá
ravdu u spiritlstů, u Horkého, odmítá
straně dva Trojane, zase umělec a voják.
Tam hesla. výzvy, hon-ování, tu s malou l)ásku tohoto. a když se vřítil do pro
obměnou výrazů totéž. V půlnoci idou pasti, zaškrcen blálnem, touží teprve

vojáci zákeřně vraždit, nechávajíce své
druhy-umělce ve stanu. vrátivše se však,
nalezají ie mrtvy, zavražděny ... Trojský
voiák zabil řeckého umělce. řecký vá
lečník umělce trojského.. ironie osudu.
výšklebné gesto války. Tendenční hra.
Souhra byla pěkná, jen žel. deklamací
veršů mnoho krásy ušlo. Pospělné tempo
recitace není ještě vždy projevem nad
šení a horoucnosti. — Starší hra Bo
ženy Vikové Kunětické Lidé (Stavov
ské divadlo 12. ledna) zdánlivou ne
možností scenovaní lákala Hilara, jemuž
se pokus celkem zdařil. Slovesné dílo
ztroskotalo. Mimo šaláře a loupící ven
kovany všichni mluví jako v transu. Je
tu mnoho velkých slov. toporných.
básnických frází. strašně nechutných
protikladů. v jakých si libovali svého
času básničtí adepti. Všechy figury jako

po jeho objetí. Konečně vysvobozena
je z temnot voláním svého ducha z mládí,
iehož si objednala, a jenž bloudě kdesi
v lese. volá za ranních červánků. „F.vo,
lívo i" Poznal jsem v horách život mezi
spiritisty a musím doznati, že si tu
režie Vydrova zakreslila bezpečně. Do

stálová

dobře hrála Evu v její ustra

šenosti před vidinou muže, v bezrad
nosti, potáčivosti a závěrečném vze jetí

k síle a rozumu.

ybnerová

yla

rozšaině extatická, Vrchlická v transu
říšerně pravdivá. Výborný byl Tře

bovskkého blázen a všecky drobné
úložky úměrně nastudovány.

Byla-li
dobrá, neuspokojila
jeho hra. Patrně si nevěděl s úlohou
divného pátera-tuláka-spiritisty rady

režie Vydrova

ani umělec ažrení Vy rova. — Tří-ak

tová komedie Fráni rámka Plačící
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satyr (Vinohradské divadlo 15. ledna) vá, dobrá byla i režie Borova. —
chce podati krásu resignace. ale ukázal Franka Wollmanna trojaktovka Člun
přílll náhlý přelom mezi mladistvým na moři ( vandovo divadlo v lednu)
,.Létem" a touto resignující hrou. Tři je hra velmi odvážná. kládá strašnou
figurky literární, jež v
ačícím sa úlohu slabým nervům publika svými
tyru postavil autor na scénu, mluví hesly, umíráním, vraždami. zoufalstvími.
aspoň o svém stáří tuze tragicky. Jan drastickými detaily smrti hladem na
'a Kalvach, na němž může divák áirém moři, vrhnutím. pitím krve ze
konati hotová pathologická studia. sti zabité ženy. Transatlantik Siegfried
žený srdeční chorobou. zapírá nemoc ztroskotá na moři. Zachrání se pouze
a staví se do pósy křepkého mládence. miliardář Smith se skvosty, papíry. po
polokomickýliterát Pet r Mel ita. vzpo litickými listinami & mladistvou chotí
mínajícl ne bez humoru na svoji Ančku, Lily. rozenou lady a sluhou Číňanem.
jež ho opustila. Jiří Zloch. básník. S nimi se zachrání komunista. morav
nejmladší z trojice literátů, jsou hosty ský Slovák Prehnal. levoboček vídeň
krásné paní Setunské, slavné zpěvačky, ského finnnčníka žida, ten nemá sice
která se rve až nedůstojně o vyznání skvostů. ale za to tlumok laciných po
l sky s Jiřím Zlochem. To jsou zástupci travin. Několik dní udržuje ze svých
rámkovyresignace. Ančkn, lestnácti zásob všechny tři, ale posléze uzavírá
letá dcerka zámeckého zahradníka za srdce | tlumok. Miliardáře čnstuje svými
stupuje svěží mládí. Poplete viem třem hesly o protimilitarismu, zhoubě kapi
literátům hlavu. Zloch ro ni odmítá talismu, nabízí výměnu: ty mi dá! po
lásku paní hostitelky. K vach při po
plachu. že Ančka se topí. stižen je
rudkými záchvaty srdečními a v ně
kolika hodinách umírá. a komický Me
lita aspoň hladí pás Ančk jejž nalezl
v zahradě. Ve hře je mnoho míst čis
tého lyri—mu, ale třetí akt je pokažen
boluplnými scénami, hodnými staro

dávných „obrazů

ze života“.

Tu

nebylh
příliš prospělo.
ekonomický.
Méně
bylob Šrámek
y rozhodně
Hrálo
se

jinak radostně. Scheinpflugová

vnesla svým smíchem a uličnictvim ra

dostnost do hry. lblová vzbuzovala
hlubokou citovostí pohrdání k svému
partneru Zlochovi.Vojta Jurný dobře
nastudoval tragické nadouvání se chu
ravce. Zakopal zůstal věren svému
genru komičnosti.

— Poválečné drama

z rodiny Maria
ruskéhove legionářle
předvedl
Jaroslav
svém lichoběž

níku [Švandovo divadlo v lednu). Věrná
asepoctivá chotlegionářova Milada sblíží
serosléze
Salačem.
Když
se egionářis profesorem
vracejí, Salač
ie odhodlán
Miladu si vybojovali a oba čekají hrozné
scény žárlivosti. Ale Miladin chot lluran
vrací se kliden. Ví o poměru ženině
a nabízí rozluku. liemu se zalíbila
žena jiná, doktorka lékařsví Renata.
Avšak Milada poznává hloubku své
lásky k choti. nedbá jeho důvodů ani
proseb milencových a chce jej sobě
získati. Než Huran zklamán váhnvostí
Renatinou opouští vlast a vrací se na
Sibiř. Hra je obratně stavěna, má dra
matický spád, jen křesťanské etiky
dbáno pramálo. D bře hráli Kadlec.
Skála i obě dámy vagrovská a Neklo

lovici listin olitických. já ti dám
lovici zásob. iliardář souhlasí na o 0,
ale chce zákeřně komunistu zastřelit.
A nyní spěje drama ku svému broz
nému konci. Komunista se stane pánem
situace. .leho cynism. s jakým se kochá
z umírající dvojice je příšerný. Mili
ardář vraždí svou ženu a na návod
komunisty pije její krev z otevřené
rány, „z poháru. z jakého nikdy dosud
nepil". A když poslední naděje na zá
chrnnu mizí, dává miliardáři komunista
kus okoralého chleba. jejž tento sní
hltavě, ab v několika vteřinách nato
zh nul. A omunista nyní nad mrtvolou
la y uvažuje teprve lidsky o všem. Za
pomíná nn hesla a dává hovořit jen
srdci. Naturalistická groteska. jdoucí až
za meze drastických možností končí
symboly. alegorií a hymnou na život
a lásku. Hrálo se dobře. Marek Gent
ner i Skorkovská za !tastné režie Bo
rovy. Bjórnsonův Král (Stavovské di
vadlo v lednu je ozvukem velkých
ideových novot Bjórnsonovy doby. Bylo
to rychlé tempo, síla velkých životních
otázek. všecko to praskalo. Žádná auto
rita. zdálo se neobstojí. Každá dráždí
k smíchu. at je to církevní nebo státní.
Levice snila o republice; králi se sni
žoval plat. & málo chybělo. aby byla
prohlášena republika. Výrazem všech
těchto otázek a zájmů byla Bjómsonovl
ra. On. kazatel, takřka pastýř duší.
jenž chce posilovat a očistovat život
svého lidu, vtipný novinář. ohnivý lidový
řečník a při tom básník velké síly tvoří
dílo. v něm ztělesňuje své názory na
vládní formu. Ideálem je mu republika.
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Ač hra přeplněna teoriemi, jež chvili
hrozi nuditi. přece jen tryská poesii
i je v tom lno horké krve autorovy.
jež nedáza řísti hře v moralitu. zvlá
ště když pohádkový nebo romantický
život vstupuje do ní. Požadavky svo
body a pravdy, čistoty úmyslu a života
jsou v lném souladu s ryzí poesii. Hra
je obža obou království, jest jeho vý
směchem. A současně je výsměchem
autority církevní. Je zvláštní. že žád
ného z norských velikánů severský
protestantism nenadchl. ba ani neuspo
kojil. Víme. jak Stindberg o něm soudit:
že zbavil jeho zemi vží krásy a síly.
a jak toužil dojíti tam. kam dospěl
Jórgensen. Mladý král Biórnsoaův hnusí
si protestantskou zbožnost, když má
býti jenom v ní říkladem lidu. Zprvu
hýřivý a despotic ý. ak vlivem přátel.
klonících se k republlkánské idei. lan
tasuje o jakémsi lidovém království,
ale v boji o tuto chimery znavený a
zlomený umírá vlastní rukou. Postavy
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boremus. — Calderonův Život je sen
(Národní divadlo. leden) byl svěží oasou
v průměrnosti pražského repertoiru.
není výlučně náboženská. nicméně u
šlechtilé křesťanské pravdy vanou touto
hrdinnou pohádkou. hlavně požadavek
vnitřní očisty. pokory.l ky a odpou
štění. Záliby autorovy v osobní rytíř
skosti jsou dostatečně projeven . ne
dovedou však ku nestilovosti. abule
je pohádková. Jakýsi ruský kníže Ba
silio je astrologem. Hvězdy mu věstily
při narození synové. že se tomuto ve
svém vysokém stáři okoří až k zemi.
Král se věžtby polellal a kázal syna
odloučiti ode dvora a vychovati ve
skalách a spoutati do okovů. Ve
stáří však ho svědomí hnětloi usmyslil
si učiniti se synem zkousku. Strážce

Clotaldo

dal muopojné nápoje a ve

snu ho přinesli do královského paláce.
Princ Segismundo vlak projevil pudy
nezkrotně nenávisti k svému strážci.
k svému otci. k celému dvoru. Chtěl
se mstít za léta pokoření na celém
ltjňrnsonuvy
Sjsou
a byly
dobře
0dány.
Skoro výrazné
současně
hrálo
se světě. Otec vida, že syn je schopen
Ejómsonovodrama [ ahoremus (\'i strašných skutků nenávisti, káže jej
nohradské divadlo v lednu). Děj dra znovu uvrci ve vězení skalní. Nápoj
matu je děsivý. Krásná žena statkáře omnmující zase hraje úlohu a princ
Wisbyho onemocněla nakažlivou chor se probouzí ze sna ve vězení a okovech.
rohou. | dcerutka musí proto z domu a Svým strážcem Clotaldem jest poučen.
stesk po ní i po huilbě zhoršoval stav ne ie vse byl jen sen a z toho snu že
musí se hráti poučení pro život: zba
mor-né Přisli nn myálenku, léčiti ne
mocnou hudbou. Prostřednictvím kon viti se touhy po pomstě a odvetě. Print
certní agentury získali l.ydii. výbornou v přesvědčení. že vskutku vse to bylo
jenom sen. íilosoíuje o tom, že celý ži
rianistku.
záhadné
romantické
minulosti. vot je asi sen. Sní král a ani i žebrák
ludtm Lydie
nemocnou
okouzlovala.
ba přímo h notisovala, takže se po v hadrech Tím však pohádka nekončí.
zdravovala. Fiála chut na jídlo, vrátil Básník nespokojil se touto čiře nega
se i s ánek. zvyšovala se odvaha k ži tivní poučkou. Chce svého hrdinu o
votu. ianistka, vidouc zájem statkáře čistiti a dovésti k vítězství nad sebou
nejen o svoji hru. ale i osobu, zatoužila samým. Vojsko se vzbouří, jde osvo
využitkovati těch sympatií a zaujati bodit prince ze skal. rozpoutá se boj.
místo nemocné. Hra Lydie. dosud uzdra» v němž královi oddaní jsou poraženi
vuiící, najednou začala hubit. Osobní Královský otec vida, že marně pokoušel
lékař vystihl zločinnou hru pianistky a osud. klesá synu vítězi k nohám. Lei
vyhnal ji prostě z domu. Ale už bylo vítěz zatim přemohl sebe sama. V křes
ťanské pokoře klesá sám před otcem
ptr/udě.
okouzlený
isby. Nemocná
aniž by sezemřela
s kým aporadit,
od a tak vše končí harmonicky, smímč
jíždí za Lydit a žení se s ní. Však Ne Wenig scénoval hru velmi ltastně a
mesis kráčela v zápětí. Když ve sva— také scénická hudba řižlavhod. Karen
tební noci seděl ve své ložnici na po byl skvělým princem. ronbaurová i Su
steli. přižlak němu mrtvá žena apravila: chánková hrály výstižně. ——Celkem
„Ta, od níž nyní přicházís. ta právě byl divadelní leden v Praze bohatý a
mi vzala život...“ Wishyho štěstí bylo plodný. — B K ečvan
to tam. Soužil se najednou myžlenkou,
není-li vinen na ženině smrti. není-li
Calderonovo drama „Zivotie sen"
spoluvinnlkem. Rozptyluie výčitky svě nazývá divadelní kritik pražké „Tribuny“
domí. cestuje se ženou. ale hrůza v něm Josef Kodiěek. : nejnádhernějších
roste. A tu si přiznává kletbu své výtvorů světového dramatu. Řeži mu
nečinnosti. Je třeba pracovati.La tormový problém. velmi živý pro mo
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demí drama: problémfilosofického

mnichem a chtěl míti dceř svou u sebe.

dramatu. při němž neztratila veliká, Konařík snažil se vniknouti hlouběji v její
metalysická myšlenka nic z milostné jádro a zároveň přiblížiti ji srdci dneš
bezprostřednosti a zemitosti fantasie. ního člověka. Jde v ní 0 odvěksý
ouÍám, že zkušenosti z tohoto díla
povedou k realisaci dlouholetého volání
moderní dramaturgie, aby velké špa
nělské drama sedmnáctého století. pře

devšímvšak jehočást náboženská,

byla zařazena delinitivně do moderního
r'epertoiru. Díla. jako „Život je sen"
patří do něho se stejným oprávněním
jako „Shakespeare". Kodíček upozor
ňuje. jak veliké jsou ideové výtěžky
toholo díla. které dlouho před liloso
lickými pracemi Descartesovými a Ber
keleyovými dochází k metalysické di
stinkci o ncreálnosti světa. Při tom
však kontradiktorické a snové pojetí
světa nevedlo Calderona k etickému
indilerentismu Právě proto. že podsta
tou světa je nic a projevem zdání. má
jediný smysl kategorický rigorismus,
hrdinství, věrnost, mě ost a laskavé
odpouštění. Calderon nazírá zde ne
bývale hluboko. Fatum Segismundovo.
o němž jest jeho královskému otci vě
štěno, že jest mu určeno. aby se stal
netvorným tyranem, řimělo moudrého
krále Baailia, že
dal uvrhnouti
' nepřístupné vězení. Odtud jej po
letech utrpení vysvobodí. maje zato.
že Íatum určuje jen disposice člověkovy.
Co se z člověka skutečně stane, jest
v moci jeho vůle. Jaký to pokrok

dvou světů či lé e dvou cest, jež vesdmd

k cíli
Klarin. dvaadvacetiletý
mnich, pronásledovaný pro svou dívčí
jemnost a krásu zlobou většiny klášter
ních s olubratrů, rozhodl se brzy pro
cestu říže a bolesti. Tomu ovšem, kdo
nezná předem tajemství jeho života —
a autor vedl si tak obratně, že jeho
objevení je pro čtenáře opravdu pře
kvapením A zdá se hodně podivným
horování Marinovo o kráse bolesti: sní
celé ny a noci 0 „velikém kalichu
utrpení", modlívá se za takovou bolest.
která by spálila jeho smysly, jeho srdce
a celé mlá i v —za vlastní

i cizí viny.

Sám se nazývá „bratrem bolesti“.
jatcem" jejím jmenuje ho mladý kněz
rem. Tento právě svým příchodem
do kláštera rozviřuje poněkud tichou
hladinu duševního života Marinova: 'et
druhem z dětství bývalé dívenky
riny a miluje slunce i radost života.
Ale zápas v srdci dívk -mnicha jest
jen kratičký a novým úvodem, aby
ochotně řijala kalich utrpení. jehož se
jí právě ostává: nařčena otupně msti
vou dcerou hospodského. Bere na sebe
dobrovolně všecku světskou hanbu,
kaje se veřejné a po tři roky. pečujíc
při tom o cizi dítě a o nemocné, žije

v pohrdání se žebráky u klášterní lortny
aby přesvědčila Elrema. jak bolest je
krásná a jak jenom utrpením lze při
jíti ke Kristu... Te rve ke konci ži
vota, když svym neobyčejným pokáním
změnila dřívější nenávist mnichů v úctu
a lásku, začíná jí sužovati „tajemný
smutek". bylo—
li opravdu potřebí jejlho
utrpení. Ve snu totiž řekl ji Kristus,
že ono dítě a nemocný člově,
ě
heroismu
vyplývá z tohoto pojetí sám muž se s láskou sklonila, otvírají jí
sebou.

křesťanského

ramatika

proti

latalistickému determinismu dramatu
antického! Jak hluboké pojetí vůle
v člověku. jenž současně jest otrokem
svého určení a okolností. za nichž se
rodí. současně však jest vůlí svou svo
bodeu. sám v sobě smyslem a cíleml
Požadavek věmoati, síly, moudrosti a

bránu ráje; tedy ne její utrpení ale
Bečvanova Legenda je pokusem cizí dítě a stín člověka. . A to jest,
o zdramatisovánl starokřestanské le tuším, myšlenkové jádlo. které v loupl
endární látk z osmého století (Edice básník ze staré legendy a pře kládá
Zlatého klasu, Praha 1923).Po je dnešnímu člověku. u něhož také lec»
vídkář Bečvan vybral si legendu o svě kdy jeví se sklon k jakési pasivní zbož
tici u nás skoro úplně neznámé o svaté nosti. Neodsuzuje sice velikého pokání
Marině. jež po léta žila v klášteře jako Marinina, nebotjeho zdrojem byla láska,
mnich Marinus a hanebně nařčena ko nikoliv duchovní lenost. nezapírá, že
nala pak přísné pokání, až po smrti působilo mocným dojmem na všecky
vyšla její nevina na jevo. Tuto legendu svědky a obracelo dušek Bohu. ale
zpracovalbásnick .pokudvím.jenslavný přes to naznačuje jasně, že nad pouhým
německý romantik Clemens Brentano, mučednictvím výše stojí život činorodý.
odůvodáoval její podivný čin a její
skutky lásky
k bliž
Knžíkahlavně
Konaříkova,
vyzdobená
kající trpělivost hlavně láskou k otci, projevovaný
který po smrti své manželky stalase velmi vhodně pěknými dřevoryty Du
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šovými, dýchá milým půvabem starých
legend. Autor patrně nepomýšlel na sce
nické provedení. vždyt ani neoznačil
ob klých ..jednání“ a „výstupů“, ale
sndrdby se přece mohlo některé intimní
jeviště o to pokusiti. Při veškeré jem
nosti mají v sobě mnohé scény znač

nou dramatickou sílu. —- Emanuel

Masák.

Čestmír Jeřábek. mladý povídkář.

vydaldramaCircusmaximus

( ' ice

Atom, Praha 1922. Petr a Tvrdýl.
symbolické a ideové. ibsenovské těmito
znaky a mimo to svými satirickými
šlehy na měštáctví. : átečnickě. tradici
uctívající. krotké. z ahnělé a ztuchlé.
Ale jedno. nezbytné pro drama, tu chybí:
konkretnost děje, snů a idejí. Lyrismy
mají nahradili dramatickou epičnost.
Není tu dramatických motivů úplně pro
vedených, není tu rozpočtené, úměrně
v trojí rozměr logicky vyvedené dějové
kostrukce (str. 16 n). Lidé z čista jasna,
po pausách nic nesugerujících, říkají.
půl věcl rodinné půl veřejné. vždy tak.
aby dokazovall pravdu víry autorovy
krajně symbolicky hlásané [„živte se
bouřeml".) Děj se tu láme často a při
krou náhlostí (str. 32 35), osobní ironie
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autorova prostě někde vložena v ústa
osob bez hlubšího spojení se situací
zůstává na př. na konec záhadou, v čem
tedy tkví nebez ečné kouzlo osobnosti
Pavlovy. neví se onec konců nic o jeho
vztahu ke konkretním silám světa jako
jsou stát. rodina. jedinec. dav. laska.
Bůh. Autor si vypomáhá výplněmi, po
všechnými větami divně znějícími u kon
kretních lidí určitého, hodně v okruhu
svého žití vymezeného společenského
prostředí. lyrickými zpovědmi. zachy
cujícími náladu toho neb onoho jednot
livce. Nevím. byl-li Ibsen autorovým
učitelem, nebyl-li, měl býti. Seveřanova
mocná konkretnost má i v kusech jeho
symbolického období v sobě vzácně
dramaticko-epickou. tysickou hmotnost.
A b lo nesmírně odvážným pokusem
Jeřá kovým přejíti od „silné povíd

kové abstraktnosti,

od vlnduchové

vise", jak obě bystře v jeho díle zji—

štuje Gótz. kdramatu

boje o nějaké

nové duchové lidství. jak by úhrnem
charakterisovul takový jeden okus čes
kého lyrickéllo a povídkovéllo expre
sionismu o útvar podivuhodné svépráv
nosti a svéráznosti

Vojtěch Zelinka.

jako je drama. —

FIL
Sitna
ce všeobecné
če s kého vlllílltl.
Nejen
všeobecnéstagnaci
íilmovém
růmyslu.
nejširším
slova
smyslu. ne ot je ve
jí postižena
í cizina nás edkem neutěšených volutových poměrů. možno přičísti úpadek čes
kého íilmu. Pří veškerých pokusech a úsilí. vytvořili dobrý český film, setká
váme se s úžasně minimálním ziskem. Je tu nedostatek tvůrčí inteligence u
nedostatek dobrých libret. Píší je buď režiséři a odborníci lilmu sami a je to
pak věc triviální, sentimentální a ubohá. nebo se okusí literát nupsati libreto.
a výsledek —- Íllm tak literární. knižní, že se nelí í. Divák chce míti ve filmu
především dokonalý obraz skutečnosti. života a literární lilm je obdobný s l'art
our l'artismem
let v ilovým
literatuře.
Smutnou
zkušenost
literárním
lllmem
měli jsme sdečradentních
apkovým Kva
„Zlatým
klíčem".
Dokud snám
osvěd

čení dramatikové nenapíší dobrých libret, potud nebude také dobrého doma
cího lilmu.
Pokud se týče technicko-finanční stránky domácí produkce, it
to stará bolest. Režiséři nalich íilmových společností neusilují o to. aby se řádné
orientovali dle osvědčených vzorů, íilmnjí bezstarostně všechno : trestuhodnou
nehospodárností a ti. kdož íinancují íilm. nezmýlí se po druhé. když po prve
jejich rozpočet byl značně překročen. Průměrný lilm nestojí u nás méně než
120—140 tisíc Kč. Jinou bolestí je obchodní neprozíravost povolaných kruhů:
nedovedli aní dost málo upevniti exportní posici domácí produkce proti obrov
skému a nepoměrněmu importu z ciziny. Několik dobrých filmů. které byly
schopny cesty do ciziny, nedostalo se tam, zatím co k nám připlavila cizina
s ousty věcí ne zrovna dokonalých. Znamenalo to pro nás ztrátu 2» 3 milionů
č, Proto se u nás skoro nic nevyrábí. a naše biografy hrají samé cizí filmy.
A proto také nelze relerovat o českém tilmu; produkt . jako lrivolní „Láska
slečny Věry“ nebo naivní i ubohá „Likérová princeznič a“ nestojí za to. Ještě
tak trochu humoru je ve „Venouškovi a Stázičce“; ale to je zase jen humor.
Vážného nic. Připravují se novinky „Cikán Jura". „Madame Golvery“ (libreto
Štorcha Mariena) „Problematický gentleman“, „Záhadný případ Galginúv“ (li
breto od Ot. Schiíera) a jiné, drobnější věci pro nejbližší dobu a jsme na ně
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právem zvědaví. Byl učiněn také pokus o propagační film národopisný, ale je
vidět z první části, která byla dosud zhotovena a předváděna. že selhal; příliš

zřeimuaie
na tomto
pokuse nepřipravenost
a naprostý
pro.
gram
-—Z
cizí produkce
uplatnil se u nás
nejvíce nedostatek
Chaplinův, iakéhokoli
Kid" , o němž
psal ui Jaroslav Durych ve vánočních „Lidových listecb". pak„
boy". Haupt
mannova „Hanička“. umělecky cenný „"Nosferatu-upír , rozvleklý. ne všude
morálně nezávadný seriál „Po dvaceti letech“ a renaissanční drama „Manna
anna
ve veselohře pak ovšem kusy Chaplinovy; dále „Potřeštěný Dick“
poněkud drastický „Dům hrůzy", „Král lidožroutů" a i. Vneponslední řadě dlužno
se zmíniti o snímcích z přírody. jež jsou zpravidla vždy dobré, zábavné ipouěné.
Jedním z neirozsáhleiších takových filmů je cestopisný snímek „Napříč lndií".
Výborné ie „Tajemství kukaččino', barevný snímek „Holandsko“. „Cesta na
sever“, „Z nrientu", „Kalifornie". Tyto přírodní snímky možno téměř vždy do
poručiti. Nebývá v nich nic amorálního nebo nemorálního, poučuií i ušlechtile

pobaví zároveň. -—Václav

Kašpar.

Svatý František ve filmu. Katolíci maií konečně svůi íilm. Muniíicencí
pana opata Metoda Zavorala zakoupil isem pro axlilm ivot
vatého
Františka
z Assisi. vyrobený Leofilmemv Mnichově. Kdybychom chtěli
takový film zhotoviti u nás, stál by dvacetkrát tolik. a teprve by nebyl takový,
poněvadž jsme v oboru náboženského lilmu méně než začátečníky a Němci
předešli nás v tom o deset, dvacet let. Ale isme katolíci, příslušníci světové
organisaCe, věřící v obcování svatých, ve společenství všech statků duchovních.
a konečně: umění iest také internacionální. Doufám pevně. že brzo začneme
tvořiti ze svého fondu a že cizím bratřím oplatíme půic'ku. Náš původní český,

lidový film máme dosud iediný. Orelský

slet

v Brně 1922 a ten už ho

voří naším iazykem.
Dne 10. ledna 1923 dal isem ředvésti film „Svatý
František" v Prostěiově na zkoušku. nazval isem záiemní ů a film se líbil tak.
že se na mne stále naléhá. kdy se bude dávat veřeině. Prvni veřeině promí
tání lilmu bude v Praze a pak nastoupí cestu po republice. - Doporučuii. aby
se před každým představením učinila krátká informační přednáška, iak isem
učinil v l'rostěiově. Má totiž náš film iednu malou vadu. že ná isy velmi rychle
ptoliíliaií, tukže neinformovaný divák jich dobře nezachycuie. ext takové před
nášky otiskl jsem v brněnském „l)nu" a v pražských „Lidových listech“ (1923.
č. 14). Tímto legendárním filmem zahajuje svou pout po našich vlastech kalo

lické družstvo l'axlilm v Brně. které chce pěstovati nábožensky bezvadný, po
vznášeiící íilm. Prozatím přiiímá katolický lilm z Německa. kdež existuje již
několik katolických íilmových společností (leo, Neuland. Spera, Stella Maris
atd.) Také \ iiných státech isou již katolickě výrobny filmové a my nemůte
me zůstati pozadu Mámev
ublice 600 kin, která potřebují povznašeitcích
lllmú. l)ouláme že ve svývch
|leliulturních snahách budeme podporováni všemi
lidmi dobré vůle. llružstvo „Paxfilm“ v llmě, Nová ul. 8 přiiímá stále členy

\podíly po 100Kč K

[ l.utinov.

Fantom. Usmidilné drama. Tricolor
Film. Praha „Fantom" zpracován byl
ro lilm dle známého románu Gerharta
auptmauna. l.íčí městského písaře. ieiž
posedla touha za přeludem a dovedla
iei až do žaláře, odkud vychází očištěn

a vzkříšen k novému životu. Film má

dobrou morální tendenci: kreslí suges
tivními tahy vrtkavost člověka. ieho
hřích a pokání. Neivíc utkví v paměti
hra matky zbloudilého člověka. zestárlě
a uštvané ženy; je to kus skutečného
života. nikoli hra. Závěr dramatu je po
někud sentimentální. což je specificky
německá vlastnost filmu. Nepůsobí to
však niiák rušivě a ieště spíše dokres
luie k morálnímu závěru. Dobrý film

Nosferatu upír. Primax Film. Praha.
mfonií
nazvána
tato ultra.
pěti
dílnáSrny.
ra a ie iíhrůzy
skutečně
non plus
Je tu strašidelný hrad s přízraky. tmou,
sklepeními, člověk s maskou mrtvoly,
rakve, krysy, opuštěná loď. mor. jezdec
smrti, hodiny s kostlivcem a ieště jiné
věci, vzbuzuiící hrůzu v malých dětech.
Kdo se však rád obírá strašidelny'mi
historiemi. archaicky kom onovanými,
řizná dílu skutečně umě eckou cenu.
větlem hry. zbudované na starých zá
iscích o upíru, ie oduševnělá. krásná
hra představitelky Ellen. Hra tří. čtyř
osob ve filmu pe přímo skvělá a z celku
vane temné fluidum hrůzy literatury
hoffmannovské a ewersovské.
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Chicago Film, Praha. V a Komedie, zbytečně roztažená na šest
tmobšéře ásky, soucitu a milosrdenství dílů. Typicky německé obličeie a ty
icky německá tvrdost ve hře. B e stie.
ocitnul se divák při tomto filmu. který
ie iimavý, ušlechtilý, cenný a má všecky Brama, podobaiici se komedii, nebot
vlastnosti výchovného lilmu. Je to ro herci hraií s ukrutnou vážností. koda
mán sirotka, který přiiiždí do Ameriky. práce s hloupým suietem a toto rařií
kde se ho uime starý kapitán ve vý nádherných přírodních scenerií. teré
službě. Láska starcova k dítěti a při íilm, udivočený a uslzený. protkávaii.
chylnost tohoto isou neskonale krásně Lišák redaktor. Obyčeinátovární
a přece : nepředpoiatou střizlivosti'|n práce pro výrobu lilmů. Škoda Dou
terpretovány dvěma lidmi. z nichž ie glasa Fairbankse pro titulní úlohu. Tento
den. sedmiletý Jackie Coogan. známý skvělý herec hodí se p o lepší věcil
z Chaplinova „Kida' , má dnes světově Robinson Crusoe. čtyři epochy.
iméno. »—Přál bych si. aby lilm viděly Román Deioeův v obrazech, celkem
věrných a víc doplňujících. Provedení
všecky děti světa.

dobré. Divy lyžařstvi

Monna Vanua. Dvě epochy z doby
renaissance. Moldavia Film. Praha. Vel
ký a výpravný film z let dlouhých boiů
mezi Florencii a Pisou Ziskem dramatu
neisou bitevní a slavnostní scény, za
ložené v širokých rozměrech. nýbrž
neobyčeině iemná hra interpretky Mon
ny Vanny: ie to hra krásná iako báseň,
zpivaiíci o neičlstšim a neiušlechtileišim
ženství. Tendence lilmu ie bezvadná.
zato některé vady. zeiména dekorační.
nepřiiemně ruší.

Snímky : republiky českosloven

ské. Mayl' ilm, Praha. Prvě oddělení

Zajímavý

snímek sportovní a kraiinářský. Dobrá
a vážná práce, výborná fotografie. —
K a s p a r.

'

Umění hercovo. Své duše sny a
zářné vidiny pro věčnost tesá sochař
ve mramor, ie vlévá v bronz. ienž
stáli vzdoruie; tantómy ráie, hříčky
rozmaru na plátno chytá štětec malíře,
že sviti dlouho v pozdni doby ler a
básník pro své slovo křídlaté má kni—
hu která světy proletí a mluví lidstvu
všemi iaz ky; a sladkých tónů bouřné
vlnění lak čaroděi zakleie hudebník
\" not známky taiemné, iež zasvěcen
cum |sou v nedostihlé říše krásy klíč.
Tak v čase, který všecko potirá. vše
udrží se božským zázrakem, ienž udě
lem ie všeho umění. Jen herec z hodů
těch iest vyloučen, má ouze slovo,
které ve mžiku do srdcí jiskry házi pla
menné a spící duše hromem burcuie.
má v hrdle ukr tý sbor slaviků a tóny
ilětny a smích hrdliček. však ne'krat
šeii trvá ieho moc; zni slov
v mžiku zalehne, Bůh herci vžezlo vlády
neivyšši dal do ruky _ však pouze na
chvíli. a bolestně zni iako výčitka to
slovo pěvce „herci budoucnost a po
tomků vděk věnců nesplitá."
J aro

snímků naprosto neuspokojilo Má to
býti propagační lilm. ale pl'lideme-lisnim
do ciziny. bude vzbuzovat dojem, že
československý národ |e národ stavitelů
vodních nádrží a ěstitelů hřebců. Tyto
dvě části: „Kanarisace Vltavy a Labe"
a „Státní hřebčinec v Kladrubech nad
,ahem" representuii totiž celý film. Jsou
to sice scén ze života presidentova,
z Lán a : šrahy. ale v snímcích tak
mizivých. že se před oněmi dvěma zcela
ztráceií. Pohledy na Prahu jsou ubohé
Většina památnosti tu schází (Prašná
brána. staroměstská radnice a m.
zato neschází starý židovský hřbitov a
totogralie některých hrobů na něm. pro
vedené s velikou pečlivostí. Pražské slav Vrchlický.
chrámy. až na malou výminku. také
Antičtí diváci. Jaká vzácnost. míti
scházeii. zato neschází kostel cirkve
čsl. — krátka, pokus o propagační obecenstvo umělecky cítícil Pamatuii
lilm zatim selhal.
se na výrok chopenhauerův, že se
Řekům ani tak proto neobdivuie, že
Pokořent Dianina. Naivní a trivolni měli tragedie, iaké psal Soiokles a Ai
film s otřelým suietem a spoustou na schylos. ale proto, že ty tragedie měly
hých žen, aby táhl nezralé mladíky a publi um. e mi smutno. vzpomenu-li
předčasné starce. Nechutné | D 11111h r ů na naše barbarství v Čechách — ale.
zy. Americká veselohra. ztřeštěná a napadne-li mne vedle toho zas. iak pře
drastická.Potřeštěný Dick. Vese hluboký cit má ten český lid. myslím
lohra. Ukázky akrobatického umění. si. že to zase ieště něco lepšího. —
...

Dobré, ale rozvleklé. Mistr zloděi.

Julius Zeyer.
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ského. jest to život. dílo a působení Josels

J

í

Fl

'

. J -1'

kťtolicťůeněaco
skgěrllélul;l
: hrdein:
Floriana.

A nejen to. jeho

osoba ee svou jedinečností vymyká ze zájmového rámce skupin a přátel a svou

duchovní irradiací patří celému národu. Zakladatel staroříšského Dobrého

Díla jest již dnes osobou legendy a jeho život a práce jsou jednou z legend
nejskrytějších i nejzářivějších. nejslavnějších i nejbolestnějších. Jeho hrdinství
bylo a jest v tom. že byl a jest sám. byl a jest přímý. důsledný a lidský v muž
ném slova smyslu; osvátnou tragikou jeho života byla téměř dokonalá opu
štěnost od lidí a úcllvná důvěra v pomoc Boží. Za podmínek, při nichž by
každému jinému přestala dávno a dávno chutnat každá práce a milejší by bylo
otroctví v suchu a v te le, kul on rvní a sám meč katolický pro českou pěst.
meč : ocele nejlepší. ení a nebu e možno ro katolictvo dnů našich i bu
doucích, aby si vážilo jiné zbraně než jeho. yl jedním z největších objevitelů
katolicismu v zemích českých ve XX. století. Očistil katolické vědomí a své
domí ode všech příměsků, učil hrdosti, mužnosti a sám podal říklad svým
životem, jehož vypsání bylo by celoživotním dílem pro nejlepšího básníka a
samo by tomuto životopisci zaručilo slávu. Ukázal všecky hodnoty katolicity
v jejich lné čistotě a jasu, učil rozeznávati hodnotné od nepravého. naučil
nás orto oxii, jak ji dlouho před ním nikdo v echách nenaučil. Vrátil kato
licitě její slávu & katolictvu

v

echách jeho sebevědomí. —»Pius X. blahé a

svaté paměti to byl. jehož i nis ardens byl i světlem Joseía Floriana i v též

kých a hrozných
y nade vším
světem stálovšemi
děsivémožnými
znamenízpůso
reliťoy
depopulata.
Sám. dobách.
opomíjen,k přehlížen,
pronásledován
od rakouského kleru i od rakouských úřadů. vysmíván a za blázna považován
od žurnalistiky a od světské společnosti. nekom romisní v cestě. šel a šel.
Myšlenky. které mu přicházely do cesty a kterýc neuznal, zvadly a padly.
tvářnost lidí se měnila. ti. kterým nedůvěřoval. stali se již haeretiky. ti kterým
nedůvěřoval
v uměníMěl
a filosofii.
stalirozlišování
se již dávno
dementními
číslč
českého
panoptika.
a má dar
duchů,
jeden :a lossilníml
nejvzácnějšíc
darů. který činí člověka způsobilým ke kralování. at již třeba se schodu. na
kterém sedí žebráci. & tento dar dodává mu taiemnoua neodolatelnou aur
toritu. proti které se nepřátelé jeho bránili jen opatrným mlčením nebo zale
zením pod ochranu státník Boj o katolictví, pravé, ryzí, stoprocentní, třebas
i roti soudům a národu. byl u něho ve vzácném souzvuku a jaksi za jedno
a ojem o svobodu lidské. národní a umělecké cti. Za války si dovolil otisko
vati věci. které by byly daly rakouským soudcům říčinu víc než dostatečnou.
aby se ocitl mezi velezrádci. kdyby stupidnost do y. která navalila na jeho
sto-iy haldy mlčení a opovržení, sama nezpůsobila. žs- jehn dílo nšlo átravým
zra ům censury. Dílo l'lorianovo jest obnovou české duchovní svobod? osvo»
bozujícíln slovem. kterým se český duch dostává : bláta nerozhodnosti a sla
bosti na pevnou půdu náboženské čestnosti. Po něm již to jiní dovedou. ale
on byl první. Význam Florianův pro umění a kulturu jest v jeho edicích. které
se staly vzorem. ač ovšem dotud nedostižcným. mnoha na odobovatelům. Ale
není to povrch těchto knih a tisků, co tvoří význam díla. ýběr jest jedinečný.
Proto jest toto Dílo stálým terčem škodolibé závisti, která pracuje nejosudněiší,
ač neizbabělejší zbraní. totiž umlčováním. Literární historie odbývá toto jméno
jen s nechutí a ledabyle. Ale literární historie není všecko. Význam Josefa
Floriana nebude nikdy vystižen v literární historii, ten jest mnohem výše.
Věnují-li historikové celá léta práce a námahy osobám z doby českobratrské.
můžeme říci. že význam Florianův bude daleko pronikavější a jeho obrysy
velkolepější. Život a dílo Josefa Floriana jest sám o sobě velkou a čestnou
kapitolou českých národních dějin, kapitolou slavnou. jak v smutku tak | v ra
osti. A možná, že život Josela Floriana jest a bude něčím ještě větším než

kapitolou : dějin celého národa. — Jaroslav

Durych.

Básnické dílo Františka Kašpara. Od té dob . co se odmlčel katolický
básník Xaver Dvořák. zaujal jeho místo na českém arnasu katolickém Fran
tišek Kašp ar. farář v Nicově, (pošta Plánice) při památném poutním chrámě
Rodičky Boží. S radostí a vděčností podávám mu tuto palmu. tento vavřín.
jenž mu právem dle zásluhy patří. Xaver Dvořák jest básník ze školy Vrch
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Kašpar šel jinou cestou. Sám to vyznává v knize po
hodiny (str.9 3). V „NovémŽivotě se učil. Proud vyšší

etického života ze Západu až dosud mu klokotá. Tam byl jeho jarní vele
tok"—l
a v koupeli jeho dosud se duše jeho zelená: _Verdsguer světec. Hello
vznešený. zpěv sladký kajícího Verlaina. „Kdo rostli jsme z té vody milostné,
my nasadili stejný zlatý květ." A hned na to vyznává. kdo byli jeho kmotři
nového života duchovního: Bílek a Březina. A hned zase slyším výtku igno

rantů. Bílek? Vždyt odpadl k československé církvi! Počkej, chla

čku. u

koj sel Tenkrát.
kdyčeským.
se Kašpar
od svého vroucně
kmotra Bílka.
byl a elk
nejna
toličtějším
umělcem
svýmučilživotem
zbožným
svýmid
íly,
jimž není rovno ani u nás ani v celé Evropě. A pracuje--li katolický sochař

padesát let života svého až do zralého věku mužného pořád

totéž,

roste

jako strom, řekněme třeba dub, do šíře ohromné. pak není možno, aby v paa
desáti letech přestaly na něm růsti žaludy a začaly růsti trnky! Bílek prostě
zabloudil někam, kam byl zatažen těmi, kteří ho obstoupili a zatáhli, a on,
nejsa bohoslovcem a nemaje pro svou práci dělníka, Bohu zasltbeného, času
na hádky náboženské. dal se zatáhnout tam. kde brali na sebe masku větší
zbožnosti a horoucnějš víry. Mám zkušenosti : Machova tak nesmírné. že
mohu souditi s rávně. eskoslovenská sekta šířila se a štří terorem a podvodem.
Kdyby byli če all. až kdo sám se přihlásí, nebylo by nikde odpadlo ani jedno
procentoll Stýkám se i dnes s Bílkem a vím ze zkušenosti. že věří totéž jako
my a nevěří nic : antheistických frází Farského, Bílkův životi víra jeho od
suzuje celou českoslbvenskou sektu. On sám to pozná co nejdřível Kašpar při
znává. že Bílek a Březina byli jeho kmotři. lsou to i moji přátelé celoživotní.
Kašpar zpívá:
llle Mlstrův Ukřižovaný na dřevě pní
a vznáší se; to! drahý Kristus jižních Čech
můj krajan. Bolesti a jasu vi
do vrchu plný Božství v lidských úzkostech.

Českého člověka odvěkým strádánlm
a jeho pontžením záře prosvít
synovstvi Božího; a v této visi. vím
a věřím, duše národa je odkryta.
l'íšu větší dílu o celoživotnl práci Bílkově a tam ukážu. jak správně Kašpar
vidi a cení Bílka. 0 Březinovi praví:

Za oslňujícími zpěvy Básníka
zahlédám tutéž tvář a stejnou duši zřím.
jež věcmi k Božímu až míru proniká.
a jíž je všechen život svatým tajemstvím.
K Vánocům vyřezal mi Bílek do špalku v nadživotní velikosti poprst Březinovo.
Můj peací stůl postaven je úhlopříčnou do rohu pracovny a nad ním svítt okro
vým jasem mystická tvář mistrova. Je to vrcholně dílo Bílkovo. Za dlouhých
nocí. kdy nemohu spát, osvítím elektrickou lampou poprsí drahého Přítele a
rozjímám jeho verše. Přál bych si. aby každý kněz český dobře znal Březi
novo dtlo. Co je tam nadzemské krásy, co modliteb nejvyššího vzletu, co po
kory před Bohem rozprostřené, co nevýslovné krásy české řečil Jaká to škola

ro meditujícího s kážícího kněze! — František Kašpar je básnik z království

řezinova, z duchovní říše jeho. Není epigon, je svůj, je samostatný. Co umí.
dáno mu shury. ale řemeslu básnickému. smím-li tak říci. učil se u Březiny.

Aměl by se tam učiti každý, Otřelý peníz českého slova razilBBziře
zlna znovu
do drahého kovu. Vrátil slovu jeho půůvodní cenu ak.rásu. Dal řeči naší slávu
a vrátil jí původní její hudbu. jež má osvátný ráz. katolické liturgie. Je to řeč
sváteční, má jas bohoslužebný a viditellné posvěcení shůry. Tak i u Kašpara.
Připadá mi jako král idas, jenž všecko, čeho se dotekl, proměnil ve zlato. Je
básník vyššího řádu. etl jsem Zelinkovu stat. psanou „na okraji básnického
díla Kašparova“. Nevystihuje plně význam Kašparův. Nelze o něm psát! pouze
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jako o básníku knězi, jenž zpívá o svém stavu. Kašpar není okresním básníkem.
ani básníkem ševcem nebo veteránem. jenž opěvá stav ševcovský nebo vete
ránský. Je kněz a básník. Je básník : Boží milosti a jako kněz vidí tajemství
světa a tajemství Boží pohledem dvojnásobně silným a pronikavým. vidí do
díla Prozfetelnosti a vidí proto krásu a hloubku i tam, kde nezasvěcenec ne
vidí ničeho. Kašpar ie kněz. jenž dovede rozjímati a jeho meditace vedle
úžasných nových pravd. jež vidí všude a ve všem i v nejvšednějštm, cítí poesii
a krásu. jež povrchnímu pohledu uniká. Ne život kněze zpívá. ne život stavu,
ale krásu Církve, jejích obřadů, závratně hluboký a nejvýš poetický smysl
symbolů církevních, cltí nepřeberné poklady tajemství, jež obklopují denně
jeho život v každé hodině. Jeho poesie je ramen nový, nevysýchající. nelze
ho ucpati, zastaviti. Zpívá. poněvadž musí. žpívá, protože je mu dán dar zpěvu
shůry, dar královský. Jemu „ve vyšším jasu věci tonou. Kámen se v zlato pro
ěňuje". Naše olicielní kritika zvykla si o poesii katolické psát s despektem.
krabaly padesátého řádu zaznamenává v „Dějinách literatury" a o Kašparovi
nevíl Viz nové
dání Prombergrovo Dějin Arne Novákových. Kde jaké vol
nomyšlenkářské u ohosti se zaznamenávají a o básníku významu Kašparova se
čí. lnu. catholica sunt, non legunturl A kde přece nutno jmenovati básníka
(Lutinov. Štastný. Kosmák atd.), kopne se do nich. Liturgie je všem takovým
kritikům planou lormalitou, dogma je jim věcí odbytou. ač sami nadělali dogmat
estetických, kritických. literárně historických celé řady. Člověk dnešnl jenž nc
žije životem náboženským. je duchově mrtvý. Vyšel ze hmoty a jde jen za
hmotou. Nechápe, že je svět vyšší. mimo jeho ubohý svět pýchy, že tento svět
žuchový
tisícerě řády.
tisíceré
mystickésvět
vztahy.
nesmírné
výšky ajimž
hloubky.
e je to má
světsvébohatství
úžasně
nesmírného.
radostí
nejčistších.
není
počtu a konce. že tento svět jest nesmírně vysoko nad nimi, jim nedostu ný,
a oni že jsou hrůzně hluboko od ním. Je to ivot. o němž se jim nez álo.
Proto básnik, jako je Kašpar, m uví k nim řečí neznámou o světě neznámém. ——

nize Mystické

jahody.

jedinečné v naší literatuře. Kašpar rozjímá

Chvaloz ěv třl mládenců v peci ohnivě. Kněz každý modlí se zpěv ten latinsky
denně. lle. kněží ěeštíl zde se učte, jak máte se modlit a jak rozjímati. Quo
tidiana vilescnntl denní věci nám sevšedňují, zde se učte, jak knězi básníku
nic není všedním. V cyklu básní-meditac vytvořil mistrovské dílo. Zpívá o „„
rech Božích a ukazuje krásu světa tak. že zdá se vám viděti ráj v prvotní
čistotě a slávě. To nejsou úlohy psané, to jsou básně. nent to dělána. je to
básněno. Nově. neobyčejně. Je to zkouška, v níž ukázal Kašpar mistrovství.
Nelze mi citovati. nevěděl bych. čemu dáti přednost. Je to jako tesáno do
mramoru. definitivně. každý ráz pevně sedí a každý překvapuje. Je to nové.
novél a pravdivé a božsky krásně. To jsou zpěvy člověka vykoupeněho. Je
vám, jako byste se koupali v lázni vody živé. která přetvotuje všecko všední
na sváteční. všecko lidské na božské. - , Drobné skladby 0 Marii Panně jsou

obrázky vroucl lásky. malířský. výtvarnicky živé „ a zase novél Mystické
jahody
patří k nejkrásnějštmu, co básník vytvořil. a jsou to ozdoby české
poesie duchovní. Teprve budoucnost. až vlna llloupnsti, v níž národ tune.
s hanbou odpadne a vyschne, pfiide Kašpar ke svému právu. Poslední kniha

jeho: Zastavené

hodiny

je kniha hlubokých meditac. Je zase ozdobena

rytinami Váchalovými. První je ledab lá a poslední banální. Za to Mystické
jahody jsou nádherně vypraveny a áchal odal tu důkaz svého mistrovshí.

Tenkráte si dal velice záležet. Zastavené

hodiny

jsou hluboké pohledydo

života kněze básnlka. Jak bohatý, jak vroucí. jak avatostí prozářený je to život!
těte pomalu. znova a znova a zastavte se u každého verše. pokorně a dá
věrně. Mnoho vám může básník říci, otevírá váš duševní zrak a uvidíte krásy

nové. neznámé, ale ihrůzy a výstrahy prorocké. Báseň Duc hovní zledovění.
jíž kniha končí. je hodna vidin a péra Bělohlávkova. Je to pesimistické. ale
moc pravdivé. Prorok promluvil. A nejsou-Ii básníci proroky svého lidu? —

Knihy své vydává Kašpar svým nákladem. teprve Zastavené

hodiny

vy

dala „Družina literární" v Olomouci. Všecky knihy Kašparovy (mnohé jsou
rozebrány) měl by míti a čísti každý kněz. Nelituj času a dopiš si o ně.
Jaký zisk duchovní. jaký poklad pro kazatelnu měl bys z něho | První at nejsou

u nás posledními!— Sigismund

Bouš a.
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Glossn k lyrlckémn dilu Ksráskovn. Btsní k a smrtl Ultimalinea re
rum? Všechna synonyma slova Smrt. vsechny asociace, iaké ten pojem musí
vzbudit. a vžechn vztahy, jaké srdce lidské k němu může pocítit. obsaženy
isou v lyrickém díle Jiřího Karáska ze Lvovic (Básnické spisy, Edice A ven
tinum, Praha1922) Básník ke Smrti, alias Nicotě. aru,Mrtvu, Hrobu. Roz
kladu. se dobral každým svým vnitřním výboiem, každým ziskem, každou pro
hrou, Zhnusením a Opoiením, Uměním i Orgií. V Smrt. v tolika kostýmech se su
noucí skutečnem, vyústily mu všechny tonny života. ink přikázané osudem tak
z vlastní vůle tvořené, ale soubor lyrického díla básníkova, ukazuiící postup
vnitřních dat lyrikových od zhnuseného s_ensualismu.otravovaného iedovatými
barvivy povrchů ievů k temným. zvolna ien působícím jedovatým sťavám iich
podstat, podává i nepřerulenou řadu kvantitativních a kvalitativních změn bás
nického poietí Smrti. Je zprvu ien a ien Ničitel
ou toho, co ie, co iímá
smysly, co zesiluie pocit isoucnosti. Poněvadž ona ie to, které naposled
na

každé isoucno ěí á, poněvadžplné a opoinévychutnávání

reality

smysly k ní iako ke hnusnému kalu dna dochází, iest ona matkou básníkova
odvratu a zlhosteinění ke vnějšímu. pomíieiícímu světu. Uvědomí-li si lyrik věemi
roziitřenými
smysly
vlechny způsoby
práce zvony.
ieií. bezohledné
i tehdy.
maií-li
průvodem
a předehrami
zpěv. rozkladné
květy, pompu,
iest cit iehota
rdousen hnusem a vzteklou pokorou přitakaiící bezmocně k hnusným taktům.

že nepátrá potom, ie-Ii za

mrtí ien a ien Nicota. Fascinován ieiíma

váudypřítomnýrna očima, nazírá na sebe iako na živou mrtv olu. jako na
něco, co kletbou osudu přežilo
dobu k zániku určenou, co ie bědným

anachronismem

v době iiných směrnic a lorem životních. Své cizin

ství v době empirické nnzíra' básník iako iednu lorlnu N e e x iste n c e v p r a vý
ču s, a když byl iako léčbou aáíleným va banque prvotního zhnusení, žel mar
ným proáel homosexuálním, pomyslným víc než žitým opoiením, octl se před

nutnostinahlíželi
v podstatu s Smrž
ze všech
se po |e|ím
účelu a smyslu, porovnati
ní | ivot.
dáne ostran
oiení plati
a neižhavěižích
skutečností, žádoucích přes vlechnu drásavost a hoř ost. V co ústí Smrt?
V Neznámo? V Nicotu? To byl častý, apriorní. záhadu z'ednoduáuiící dohad
na počátku lyrického bnie se světem. en mě důsled em opětovaný otřes
hnusu a odporu k Nutností. která v tukovou pustotu civí. T,erl náhle, l)Cl2
svědectví postupného myllenkového a cilo ého průboie, tryskaií vět víry

v jednotu. toto nost. dvoiiedinost
iistoty

ve věčnost

ivota Smrtti. věty osvobozené

roměny. v koloběh hmotnýchsubstancí. „V smrti

je sklizeň. v smrtí ie set a příitího, ona působí, že člověk ie nikde a všude.
Třeba umříti, bychom byli nesmrtelní, třeba v skočili : těla iako ze shnilé

bárky. bychom se dostali na břehy Věčna.
eV.ěčnost' To isou lyrikovy
doslovy v Hovorech se smrtí, která ne řestane ebýti těžkou oponou lyricko
epických skladebr ebásníkových a která, takto pochopená a poznaná. lvratně za
působí v úvah básníka o ceně a posledním smyslu toho, co plní a plnilo ieho

žlvot.Bylato olest a Marnost, obé prolrpěné

slohem a zákonem

Žnu.
tento aniieho
onyúkolu.
nebylyabynutným
neplodným
llem, dalyí
účelbratrem
lyrikovu
ivotu,Aniochopení
on. žiiicí
v hrdé Samotě.
stal se
ossmě ých, plným naprostého soucítění s nimi. Vyřelení záhady Smrti mělo
tedy tento důsledek smírného, iodnotícího pohledu v sebe a v svět, soudu

ozsloběkasvětu.
Smrt se stala Učltelkou
e in a

básníkova poznání.

Voitěch

0 Xavera Dvořáka. „Ved ruku. životem. celoživotní svou prací literární,
Svatá Panno, at marně není psánol"— iež by nes v souborném vydání vy
dala asi pětatřicet knih. zvláltě pak
za tři léta oslednl. kdy isem háiil svou
osadu i o padlý Machov řed česko
slovenskou sektou. Biskup Brynych řekl
kdysi: „Bouška iest neikatoličtěilím
naším básníkem.“ Zdůrazňuii toto vše
předem, aby nebyla podezřívána moie
vyobcován : církve. Jsem Církvi své pravověrnost. V roce 1920 tuším, dostal
věrným, dokázal isem to celým svým isemurážlivou dopisnici. kde mi

Prosím. aby mi dovoleno bylo říci ně
kolik slov o Xnveru Dvořákovi. sine
ira et studio k těm. jichž se týká. Nikdy
isem nepsal anonymně &iza tyto řádky
zodpovídám plným svým iménem. Je
známo — a všecko kněžstvo české
těžko nesel — že Xaver Dvořák byl
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mladý muž
kal. iako něiakému ka
Nčes ýXAVER
paauie DVO
na nei šší.Athod
nostlid.,N
cíři, že pře šdšm misál do češtiny. ink
lto zdšlo se některým lidem činem si myslím. Nelze naiíti žšdnou cestu.

hříšnýmaveřeině odsouzeníhodným kratkou a iistou, aby

voř

Jako by neměli všichni kulturní naro byl zase církvi získšn? Pravím:
dové několikerý překlad misalul A iš Jestl Tato cesta se imenuie Linka!
překladal iako katolický kněz, básník Ta iedinů vše zmůže a činí divy. —

a hudebník po těžkých a mnoho Sigismund Bouška.
Ietých studiích. věrně.s modlitbou
a svatou bšzní. Nebylo nikdy mým
zvykem vzít si nějaký cizoiazyčný li
teršrní časopis, naiít tam kritiku něiaké
knih nebo autora, iehož isem ani ne
viděl a psát potom učeně o něm po
česku. Šel jsem vždy ku pramenům,

Josefu Flor-í ovl, který se 10.února
dožil ve Staré Éši padesátin, věnoval
Antonín Macek v „Tribuně“ (1923.
35) několik ostře řezaných vět, apostro

íuiících ho jako Chuděho. Vyiímšm
z nich.
evím skoro nic o Josefu Flo

napředsi celého autora koupil.pře rianovi. Ale vím jen, že je l'ame sub

četl mnohokrat, prostudoval a pak psal lime. že nenašel se nikdo, kdo tolik
teprve o tom, co jsem znal. Stalo to miloval. třebas ien toho vznešeného na
ovšem mnoho let studia a všecko mě dšvače a kršle Chudých. Leona Bloye.
imění. I to je dnes třeba říci. -—-Každý Pro pár lidí sal a vydával ieho dílo.
člověk má avě chyby. i kněz i biskup. opravoval rukopisné a tiskové chyby
l iš sám se k nim znám. a prosím Boha. v těch krásně tištěných exemplářích.
by mně byl milostiv. Pamatuime na slo které maií ve svých knihovnach sbě
va Kristova: „Nesudte, abyate nebyli ratele kuriosit a někdy také možno je
hrabati u antikvařů. V díle
souzeni“. Kdykoliv ie někdo souzen. nlhodou
tupeu. hanoben v mé přítomnosti. uml tom ie na švek, že v plnily by rabe
čím soudce tím. že vypravuii o záslu laisovsk slovník. Chrll ie chrlič kate
hšch a dobrých vlastnoatech tupeného. draly. oněvadž měštak politý touto
Xavera Dvořáka miluii a bolí mne. že
zašel svým vzdurem a tvrdohlavým
odporem tak daleko. Bolí mne. že se
někde ukazuie na něho iako na pra
Ilvou nvci, které se má každý stříci.
Mluvme pravdu. Kdo byl Xaver Dvořák ?
Starý. zkušený český kněz, vzácně
zbožného života, po dlouhá léta náš
velký bšsntk katolický, vroucí ctitel
Neisvětěišího ve Svátosti skrytého. ienž
psal o něm hy ny hodné éra neivět
ších světců
panělska.
edy žadný
písničkář" Znšte ieho básně oslavuiící
Ěohorodičku. divukršsné meditace ()mši
svaté veršem psané? Jak mnohý hod
nostář musil by říci: Ne, neznám! Dvo
řšk byl všžen pro poesii svou i laiky
: vezměte kterékoli děiiny literatury
naší, a uvidíte, s jakou úctou o něm píší.
A což ieho znamenité knihy učebně?
ieho mistrně katechese? ieho rady a
zkušenosti v listech odbomýchl A iděte
Prahou a mluvte s všženými paními
českými, skoro všecky iaou ieho žačkyl
Přečasto slyšel isem o něm nadšené
Chvalozpěvy
z ústnaroda,
neivšžněišíché
předněiších žen
iežm a nei
ho
rolesora na Vyšší dívčí škole!l eho
zšsuhy 'sou ohromné. Xaver Dvořšk
není „ia ýsi kněz český", Xaver Dvo
řák ie muž tak zvučného iměna, jako
když řeknu Manes. Aleš, Jirsík, Stoian,

Myslbek, Vrchlický atd. Jest to krštce,
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špínou bud zuřivě mlčí, nebo laie a pro
klíná. nenávidí chrliče katedrály kde
kdo. Leon Bloy a Josef Florian. dva
chudí, o nichž. když se píše, píše se
opatrně. iako by se slušný básník a
slušný literární historik bál. že od chu
dých dostane vši. Jakási zázračná te
lepatie lásky přiměla Josela Floriana.
že věděl. kdy ieho Leon Bloy trpí neivíc
tou vražednou špinavou bídou, která
ie mučednickou korunou těch, kdož
mnoho milovali. Bloy byl absolutní ka
tolík. neivíc věřící : věřících, Upton
Sinclair nevěrec. absolutní komunista.
A oba trpěli steinou špinavou bídou.
oba byli chudými žehráky. Johannes
Joergensen, sbíraiící sladký med : viry.
všichni hedonikové katolicismu nemohli
přilnouti k Bloy-avi, oněvadž chudý
má korunu ztmí.“ — rdečným teplem
dýšící vzpomínku na své seznámení se
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vyide v souborném vydání jeho spisů.
chystaném a knižní výzdobou Zdenky
Braunerově pražským nakladatelem La
dislavem Kuncířem. Tato literární po
zůstalost novelistova obsahuie několik
drobných st listických skvostů, na něž
neprávem olicielní literární historie 0
hlíží ialro na práce vyumělkované. y
tvořiti tyto básně rósou bylo Marte

novi nutností.

Vpnich ieví se jeho

tvůrčí osobnost oblita iantarově zlatýml
vlnami světla, odhaluiícího ekstatické
živly ieho ducha metodou podobné oné.
iíž na portretech svých obrazů užil ieho
oblíbený mistr katolického baroku. Tin
toretto. Jsou—lináměty Martenových no
vel vybrány z různých epoch lidské
historie, a odebral-li se básník novely
.. erný páv" do bělošerých končin po
hádky, odkudž přinesl si tento příběh.
podaný s křehkým půvabem umění prae
s Florianem. napsal básník Jaroslav
ralaelské epiky malíře Burne Jonesa,
Durych v stati „Do Staré Říše" („Li řesto vlastní. osobitý umělecký výraz
dové listy" 1923. 31). Literárně histo Blartenův iest iv této eplce barok ov ý.
rickou stat „Literární tlllO .losela Ho Metalory a epitheta Martenova isou
riana" o celém vývo'i spisovatelověrr ražby ryze barokové, vrou pohybem a
tiskl Vilém Bitnar [„Lidovélistv" 1923, nezkroceným vlněním, hýří barvami
33). lnlormační brožuru o Florianovi. a stíny, jsou vždy vzrušeně až do eks—
s četnými reprodukcemi. vydá Ladislav tase. přetěkaií vášnivým pathosem, pro
Kuncíř v Praze. -—Miloš Babor.
žehnuty ohněm visionářské síly ti ho
rečné mystiky. Marten. obdivovatel my
Miloš Marten byl by se 5 února dožil stické lyriky Výkřiků Svaté Terezie a
čtyřiceti let. Byl však skosen v květu distich Silesiových. dvnu slovesných
mladé mužnosti |9|7 jako iedna : nei arciděl katolického baroku, i když ci
bolestněiších obětí války. Letošní iubi seloval novelistický námět renesanční.
leiní chvíle přešla bez ovšimnutí v na
iakn ie
starollorentský
Cortiřl
nebo
koletuovský příběh
motiv opraera
a
šem tisku, pouze pražské „Lidové listy" aně.
(1923, 29l otiskly stat „Martenův sen elský u erném pávu. jevil se vždy
o středověku“. Způsobem neobyčeině barokním epikem a lyrikem rodu tin
Pohádku o erném
delikátním oslavena byla památka Mar toreííovského.
tenova panem .loseíem Portmanem, mi pávu. kterou Marten napsal iii. roku
lovníkem krásných tisků v Litomyšli, 1904 a otiskl ji v „Moderní Revui" l908.
který vydal dvě ieho drobné novely. vydal loni Josef Portman v Litomyšli

Marten byl novelistou

od časného v knížce vzácné bibliolilské úpravy. ti—

mládí. Jeho rvotiny v básnické próse.
„Agonie" a ,. ávštěva" (1898) proievuií
všechny vlastnosti pozděiších ieho vr
cholných kusů novelistických. Tato váš
nivá rósa byla záhy přiiímána v praž
ské „Rioderní Revui", v níž sedmnácti
letý iínoch otiskl novelu „Dáma se psem"

štěnou švabachem a ozdobenou dřevo—
ryty : 18. století. V zimě přidružil k ní

nový bibliolilský skvost, pohádku Vod
ník lLitomyšl 1922). s původními dře
voryty Zdenky Braunerové. Staré umě
leckě řemeslo tiskařů nn ručních lisech
iako b obživlo v šestnácti výtiscích
„Černé o páva" a desíti výtiscích „Vod
ť90ll.
Jiřímu
Karáskovi
ze níka“, kterými pan Portman odělil přá
vovic. věnovanou
Jinou prvotinu
„Čin“
současně
otiskl v zapadlém brněnském měsíčníku tele Martenovy. Škoda, že ra ost z těchto
(1901), První žeň svezl do knihy novel krásných edicí nemůže snimi iiž sdíleti
Cyklus rozkoše a smrti (Praha básník nenávratně se rozlouěivší. —
1907), po níž knižně vydal ieště novelu Vilém Bitnar.

Cortigiana (Praha191llacyklus novel

Jaroslav Marin v novém svém ro
Dravci (Praha 1913). Po různých ča
sopisech a ročenkách rozptýlená krásná mánuTainosnubní (EdiceObelisk.
prósa vydá ieště objemný svazek. který Praha 1922) položil si úkol, nad který
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Srdce a zvony,l ická sbírka Zde n
sotva lze vymysliti složitějšího. Chce ve
své hrdince Markétě. krásně dceři praž ka V. Přibíka [gice Atom, Praha
ského nezámožněho advokáta, snouben 1922. Petr a Tvrdý). svým slovníkem,
ce a pak ženě otcova koncipienta vy svými říměry. rytmy a rýmy se řadí
sledovattr ojí vrstvení nitra. tříroz k nej adšímu lyrismu českému. lv ní
měrové, normální průběhy duševních se shledáváme se stereot pními rytmic
dějů cudně dívky, pak smyslné ženy. kými klausulemi, s identiii ací jevů. a de
vždy však vášnivě milující dcery čest— minutivy. symboly náboženskými. s vý
ného chřadnoucího otce. pak tajemné poět vjemů. majícími snad vyjádřiti
podléhání její podvědomý'm. zcela mimo všechny relace určitého jevu k okolí.
a nad prostorem. časem a všelikou em s větami. snažícími se v slohu lidového
pirií působícím a vítězným silám, a ko mudrosloví prosloviti gnomu závažného
nečně psychické důsledky jejího potra obsahu. Nebylo zabráněno. aby nevni
tem přervaného těhotenství. Ač jsem kly postřehy odjinud vyětené, stůj co
laikem. či spíše amatérem v okultismu. stůj smělé, to jest chtěné a násilné.
tvrdím.že metapsychologic ký roz Některá čísla lstr. 8—11) jsou krajně
bor Mariův nepoutá a nedonucuje ku mnohomluvná. roztěkuná až v beztva
řijetítuhou logikou. Je asi často rost. občas (str. 12. 13) jsou místa hlu
konstruován snad podle vlastních zážitků chá. Taková lyrická hovornost zeslabuje
to jest. není nutně vždy vyvozen : nej úěin dobrých motivů (Stromy), Na př.
častě'ší podloh své. : ticha &mlčení. škrtnutím str. 27. nic by neutrpěla hutná
vsou lasesin ividuálními. ažkme druhá polovina té básně na str. 28. Ba
zím empirie dospěvšími stavy n o r máln ě ladické kusy jsou nejpřijatelnějšimi čísly
psychickými.
Už snad to je chybou, přes všechnu příbuznost s obdobnými
že vinou neúměrného vybudování prolo pracemi Wolkerovými. Prudce smyslné
gu a epilogu celé historie zůstávají pra erotické zážitky a meditace lyrikovy.
meny metapsychickěho rozpolcení duše přesvědčivější ve svem subiektivismu
hrdinčiny nezřetelné. Je-li třeba špa než dušeslovný dohad autorův v ku
nělského malíře hypnotických očí po sech předměstské lyriky (Píseň). uka—
kládati za původce ovládnutí duše Mar zují ke rámkovi a Rutlemu jako ke
kětiny. z něhož mladá žena doulá býti vzorům neodolatelným. Přísnější výběr
vysvobozenu nadužíváním manželských byl by býval jistě paralysoval záponný
rozkoší. pak není tento příčinný spoj znak takového prvního zpívání: mnoho»
včleněn “ako podstatná část románové mluvnost. namnoze ve volné veráové
tvorby.
ní nejmocněji a nejdůsled iormě ještě nápadněji se hlásící.
něii je provedena jen p 8y c hic k á kon Vojtěch Zelinka
strukce slohem. který připomíná barok.
Sedmdesáttny Jaroslava Vrchlic
City a úkony jednajíctch osob mají sice
vesměs základem základní poměry dětí kého, které připadly na 11. únor. osla
k rodičům, muže k ženě své a cizí a odtud veny byly českou literární veřejností
tedy přirozeně vyplývají dravě a živel mdle a nevýznamné. Denní listy a re
né střety a krise. ale ony jsou jedno vue přešly událost mlčky. bez nových
směrně. psychopaticky často vystupno hodnotných článků o básníkovi a jeho
ány (srv. matku Divišovu. pána a paní díle Divadla uspořádala průměrné oslav
pačkovi). Je to 'istě důsledné s ohle né večery. „Společnost Jaroslava Vrch
dem na ostatní ílo Mariovo. ale při lického" a literární spolek ,.Máj" oslavily
náší to k uvedeným třem úkolům roma památku tryznou na Staroměstské rad
nopiscovým čtvrtý. neméně neschůdný. nici. kde vřele promluvil spiSOVatel
Vždyť konec románu sám ukazuje, jak František Sekanina. V „Národním di
takový složitý dušeslovní hlavolam vadle" přednášel F. X. Šalda natěma
autora přemohl; jeho lidem, nervově „Dílo Jaroslava Vrchlického", Jeho řeč,
zcela vyčerpaným osvobození odnikud mistrovsky učleněná a pointovaná, ne
nepřineseno, není-li napověděno v tom. přinesla obsahově celkem nic, co b
co úvahou po čtení knihy se vypátrá, nebylo již známo : článků dříve otiš
že jest ráj duše a srdce. ale na dru těných. Když se ozvaly proti ní námit
hém břehu za psyche, za tím. jak se k , uveřejnil Šalda doslovně její znění
('eribuna 1923, 46) a provodil ji tamtéž
pro
času asvé
prostoru
projevuje
ýmisvět
formami
samospráv-y.
jež hru
jest obrannou statí „Slečna Reakce : Ko
jen nejvzdálenější ohlas dějstev nesko stivic a na Podágrově“. Pražské „Lidové
nale bohatších, jemnějších a oprostě listy“ otiskly literárně historický pří
nějších.— Voitěch Zelinka.
spěvek „Jaroslav Vrchlický hagiogra
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málo číse obsahu náboženského. lze
v jeho epice téměř napořád čísti 0 po
stavách a příbězích z dob nábožens
nejpohnutějáích. Na rozdíl od svýc
starších i mladších spolupěvců Heyduk

ve své epice orientoval ae rotestant

sky. Proto některé jeho usy jsou již
dnes naprosto nepřijatelny. Teprve ve
vysokém stáří ozvaly se v něm silněji
reminiscence na mládí prožité v ovzdnát
katolické víry a stařičký mistr neváhal
súčastniti
svými básnickými
příspělv
y v revuise „Nový
Obzor" (' 913).
v li

terární

„"Almanachutiskárny esko

slovenskéíPraha 1915)a v revui „Archa“
(1915l. Ukázk jeho mariánské poesie
otiskl Josel évoda ve své anthologii
„Matka Boží v české poesii" (Olomouc
1913).Katolickou literární kritikou hod
nocen byl již od let osmdesátých na
Moravě. Augustin Vrzal podrobně po
soudil jeho lyrickou sbírku „Zaváté listy"
tem". Vrchlický je zjev obrovitý a každý (Hlídka literární 3. 1880; Jan Kučera
pokus o aynthetický portret dnes jeátě psal odmítavě o jeho „Dudáckých pís
nutně ztroskotá. Proti odohizně Vrch ních“ ltamtét ISEQ; Frantilek K setý
lického v renesančním ávu dá se v ga
" egické
„Píseň
lzres
runu" básni
(tamtéž
1888oa bitvě
1889).uZvláltě
lerii české poesie pověslti protějákem sen
i proíil středověkým rouchem zahale
lé rn llvolá
itn apo
!. rozboru ideovém.
ného legendárního epika. Posléze bu jeho ilepika
dou to badatelé katoličtí. kteří se ujmou
Korálový náhrdelník, seáitek básní
odkazu mlslrova a zhodnotí jej |neío»
dami lice neúprosnými. ale tlukot jeho Jindřicha llořejlího (FÁicc,in.
křesťanského srdce neumlčujícínii. A l'rnhn l922l. jest ozdoben obálkou od
najdou k podivu vlecli mladých i nej Kysely. plnou hutného barevného. li
mladších tajemné tradiční outo, připí neárního dekoru. Jsou tu podivuhodné
naiící uzrálé jeho dílo k díu kvasícímu písně, při nichž vzpomene! lyriky To
munovy (str. 9»—12j.Jind lze postřeh
a objeví náhle
pravice.
- Mildůvěrné
o! B“gesto jehodělné nuuti latr. lJn.. 23n.) úpnél řimlmutí
se básníka k metodě nejmla lích čel
Adolf Heyduk zemřel osmaosmde kýcli lyriků. Toto zprvu jen formální
sátiletý 6. února v Písku. V stou il ako příbuzenství roste. jak u básníka. pře
h:'.aník v létech padesátýchs
lál em svědčením komunisty ani jinak nelze.
a Nerudou a brzo uchvacovsal snlvou v pokrevenství ideové v číslech. kde
vroucností své lyrikyv která zazpívala se projevuje sociální soucit (str. 15. 16,
o všech záchvěvech lidských srdcí a l9, 21. 24 a j.) Hněv proti bohatým
o každém odstínu krásy přírod lásavý (str. 17). k obdivu nad sovětským Rua
tón střídalae v jeho melodických písních kem [dvě básně závěrečné). Hnřejlí ne
s elegickým zasněním. které se měnilo má silných. zvukem a barvou přetížených
v cikánských melodiích až v divokost slov.jeho verl. melodickynesložitýsene
smyslné válně. Láska k vlasti. dětem. třepí a nerozplývá. je rozváiený. nemá
k přátelům dodávala mu nepřeberných improvisaění vervy a lehkosti, ale pevně
motivů k tvorbě lyriky. tvoříc v tom ohle v srdce zapadá. Nehláaá tak hlasitě, jako
du rovnocenný rotějáek k námětům na př.Seilert, nutnost msty. je jaksi n
řírodním. Heydu napsali velmi mnoho mlklejáí a mužnějáí, protože snad životem
poučenějlí. Osobně jsou mi nejmilojlí
ásníceé
epických.
vypl první čtyři písně. intimní lyrika veliké
nily
svazky.: nichž
Než vněkteré
epice nebyla
jeho síla a budoucnosti se zachová pra výrazové a obsahové jednolitosti . ry
málo jeho historických evokací, pro zosti.—Vojtěch Zelink
dchnutých zaěasté anachronisticky po
krokářskými názory naší doby. Najde
Hudba veri.. Nic mněnení tak pro
me-li v moři Heydukovy lyriky' jen pra tivno, jako beztvárný a „volný' vu
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některých našich básníků, v němž není
řádu a skladu, není zákona a říěiny
vnitřní, kde „volný“ verš vás le &upo
míná na Volnou myšlenku se všemi ie
iimi impotentními tlachy a klamy. a
„volnost", která dnes často nahražuie
svobodu. Volnost, karikatury Svobody,
volnost, iež ie čirou zvůlí. nevycho
vaností. prázdnotou a iešitnou posou.
iež má zakrýti vnitřní dutost a trap
nou prázdnotu. Sestavte takové „volné“
verše v řádky prósy a žádný estét. žádný
hudebník. žádný profesor literatury ne
pozná, že ta ubohá prósa byla původně
volnou poesií. Je trapno to dnes ziišto
val, po nesmrtelném díle Březinové, kde
se přece mohl kde kdo naučili tisíce
rým věcem. U Březiny |e vidět železný
zákon verše. rytmu, slov. ísmen, hlásek
- souhlásek
samohláse . Lze
tošra
ficky
ukázat, i geometricky
odůvo
nlt.
Je mým zvykem, že když vezmu ai verše
Březinovy, čtu si je nahlas. a potom
analysuii pro vlastní radost a rozkoš
jednotlivé verše a vidím. do které sou
hlásky isou skládány. iako ie v před
znamenání hudebním určeno. že nápěv
ie do A-dur. B-dur, D-mol atd Březi
novy volné, nerýmované verše maií
tolik rytmu. vnitřního zákona, okras
rytmických i hudebních. že nahražuií
mnohonásobné scházeiící rým. A verše
Březinovy isou dosud, am s.lím že dlou
ho ještě budou. vrcholem rásy českého
verše a českého iazyka vůbec. Jsou tak
krásně. odvažuii se to říci po mnoha

leté každodenní práci,

iako latinské

ie nehudební. otrocky po latinsku pře
házený. nečeský, narychlo dělaný. Ne,
tak si překlad divukrásné latinské li
turgie nikdy nepředstavuii. A pořád zde

hraje největší úlohu hudba Hudba

řeči tak opoiivá. že ii nic světského
nevyváží. Neikrásněiší verše Březinovy
maií odlesk krásy naší latinské liturgie.
Dalo by se o tom mnoho psá — Si

gismund Bouška.

Václav Bělohlávek je dnes ze sou
časných spisovatelů sméru katolického
snad neiproduktivněiším. Jeho vise po
sledních dnů lidstva „Oheň Eliášův" .
kterou směle možno srovnali s dílem
Bensonov'ým. vyšla nedávno v Olomouci.
na ieho dvou dramatech „Krásné mi
lování“ a „Blaník“. tiskařská čerň sotva
oschla. nové dílo „Svatý satan". vážené
: poslední ouli básníkovy do Říma, se
doliskuie v graze. Bělohlávek plané věty
nenapíše. Jeho díla vždy isou vyvážena
: hlubobých studnic náboženské prav
dy. filosofického přemítání a životních
zkušeností, Proto možno se právem
na novou knihu ieho vždycky těšili.
Skutečným obohacením všech lidových
knihoven bude Svatohorova „ldyla sta
rého ána"l kterou básník uveřeinil
v Iona ém „()bzoru rodinném" v Olo
mouci, a iež v těchto dnech se tiskne
jako druhé číslo „Tomanovy lidové kniž
nice" ve Žďáře na Moravě. Tomanova
sbírka. šlastné zaháiená povídkou Fr
Čechovou, vyniká hodnotným obsahem,
vkusnou úpravou a lácí. Proto tento
dobrý podnik žd'árského knihku ce za
slouží všestranné podpory. llylo by iistě
na škodu křeslanské kultury v našem
národě, dyby pro lhosteinost intele
sovaných kruhů měla Tomanova odvaha
ztroskotali. Příiemným řekvapením
všem ctitelúm všeslranněfio péra Bě
lohlávkova bude zpráva, že básník do
končil a do tisku úplné připravil ob

texty katolické liturgie. Překládal isem
všechny bohoslužebné texty a viděl, že
ieiicll krása ie v rytmu &nevystihlé kráse
řeči. Jsou to texty skládané světci a
většinou neznámými světci, a krása la
tiny petak svatá a nedotknutelná v nich,
že někde vůbec se přeložili nedaií.
A daií-li se přeložili. pak ien tak, že
zvuk českého překladu musí svou hud
bou být obdobným hudbě ori inálu. sáhlou báseň epickou „Pramen Ma
Překlad takový ie těžší než ia ýkoli riin pod Zelenou llorou". Na zá
překlad iiný. poněvadž je to zároveň kladě studia Řehoře Volného a nového
text svatý. nedotknutelný a nelze ho badání Aug. Neumannova, vypravuic
lidsky lámat, hnísti, nastavovat. vyne básník v osmi zpěvech () životě v ci
chávat. předělávat, zředovat, vyplňovat slerckém klášteře žďárském v době icho
klín a lidskými tlachy, Proto úkol pře zrušení, prokládaie šlastně scény 2 am
klaJatele je obrovský. Překlad Misálu bitů klášterních výievy ze života ostat
od Farského ie ráce rouhavě opováž nlho lidu, ienž v té době propadal ná
livá. dělá z božs ého lidské. ze svatého boženskému blouznění sodomitskými
politické. : taiemného samozřejmé, z li— výstřednostmi. Nové epos Svatohorova
turgie divadlo. z milosti kšeft, místo vyniká pružným veršem. rušným dějem.
Světců staví hříšníky, vyhazuie proroky, sytým dobov m koloritem i svěží mal
v ašuie „vlastenecké texty“ místo Du bou kraiinné o rámce. isouc štastnou
c a Svatého. Překlad Xavera Dvořáka evokací posledních dnů památného stře
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diska katolické kultury a mariánské
úcty na českém pomezí. Naši literáti
se činí. Je jenom na nakladatelstvích,
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stvu, aby konalo svou povinnost vůči
literárním zievům. propaguiícím kato
lickou kulturu v národě naáem. — :.

aby pomáhali osobnímdůvtipemhotové Josef Svítil.
tvorbě na světlo denní. a na obecen

ECHO NĚMECKÉ
Baumgartner
o Goetheovi.Jesuita
Alexander Baumgartner
ie znám iako
tvůrce velkých katolických děiin světové literatury (Geschichte des Weltlitera
tur). Méně snad ie u nás známo, že napsal také velikou (o 1350 str.) dvou
dílnou studii o Goetheovi. která ie německou literární vědou potírána pro přís
né katolické stanovisko autorovo. třebas bylo uznáváno. že bohatství látky
v díle zpracované ie obdivuhodné. Autor dokonale ovládl obrovskou literaturu
o Goetheovi. prameny a studie. iichž se čítá na tisíce. Třetí vydání podle čet
ných nových výzkumů doplnil iesuita Alois Stockmann. Vyšla u Herdera ve
Frýburku. 1911 a 1913. Životopisci Goetheovi učinili z básníka boha, na jehož
každé hnutí, dobré i nedobré, třeba se divati s úctou. Ne tak Baumgartner.
Studie o Goetheovi není psána z úzkého stanoviska německého. nýbrž s hle
diska literatury světové. iak iinak ani není možno u skladatele velkých děiin
literatury světové. Všimněme si třeba. iak se dívá Buamgartner a Goethův
coměr
středověkul
Goethe
dokončil
své oba
rávnická
studia 18.
ve století.
trashurku.
terý sekehonosí
nádherným
gotickým
dómem.
klasicismu.
mlu
vila s pohrdáním o barbarském slohu gotickém, ve kterém středověk stavěl své
katedrál Pohled na i t ra shu rsk ý d om otevřel Goetheovi oči. Opět a opět
přicházel k němu. aby sytll chtivý zrak pohledem na kamennou krásu. „A ty.
milý bratře, který steině pátrá! po pravdě a kráse, zavři ucho své pro prázdné
řeči o umění výtvarném, poid a těl se z pohledu tohol" volá Goethe v poied
nání o německém umění stavitelském. Stojí před nádherným dílem „temného“
středověku a piie zrakem ieho krásu, Goethe nezapřel syna své doby. v které
pouhé iméno středověku vzbuzovalo oůklivost a hrůzu. Goethe neměl tulení
() ideálním a poetickém životě středověkém. nechápal hluboké víry a vědy,
leiichž soulad vytvořil architektonickou symboliku stavby chrámové. Ani se
mu nezdálo o pokoře a skromnosti středověkého umělce, jenž tvořil nikoli pro
svou, nýbrž pro slávu Pána neivylěího. Neměl tulení o silném duchu pospoli
tosti. který s oioval středověké lidi k obětování práce pro čest Boží a ro
vlastní spásu. $a) Goetha nebylo viditelné církve, ieiíž kamennou alegorií iyl
tento chrám () katolickém duchu středověku, který tento div stavitelského
umění vykouzlil. Goethe věděti nechtěl. iemu 'en lidský genius v tvořil tuto
kamennou báseň. v Steině se vedlo Goetheovi. dyž nadten isa Shakespearem.
toužil stvořiti dílo jemu podobné. Zdravý pud vedl básníka až na horu středo
věku. kde iedině bylo možno nalézti důstoinou látku pro vlastenecké drama a
kde Goethe také spatřil svého ,.Goetze". Než hlavní hrdina této dramatické
hrš,
nepatří celekterý
středověku.
Básník IB.
stoletístředověké
iei uěinil mluvčím
m ividualismu,
právě podkopal
zaklady
kultury. neomezeného
Stat o ltras
burskěm dómu a drama „Goetz von Berlichingen" isou lody mladistvých let
německého básníka. Pozděii se Goethe víc a více odklhěrod křesťanství mrav
ně přísného a horoval pro „slunněiůí“ antiku. Chtěl-li kdo obraceti iei opět na
víru a skrésniti mu „mýtus o Kristu", učinil si iei nepřítelem. Vzpomeňme ien
Lavatera. : nímž Goethea kdysi sblížily řysiognomické studiel Goethe tedy ne
rad se obíral křesťanstvím a vyhýbal se steině iako rozumářské století !& vě
cem. které byť ien zdaleka připomínaly středověk, dobu živé křesťanské víry.
Po této stránce ie zvláště poučná Goethova cesta do italie. Zde hledal ien pa
mátky antické kultury a ieií pokračovatelky renaissance. Spěie k Římu. zdržel
se nakrátko také v Assisi, kde pátral chtivě po nevýznamném chrámu Miner
vině. ale sotva si připomněl. že tu žil neipoetiětěiší světec středověku. sv. Fran
tišek. — Široce založená studie Baumgartnerova vyvrací četné bludy oiicielní
historie německé. které ie Goethe umělcem života a nedostižným vzorem po
každé stránce. Rozsáhlé dílo Baumgartnerovo. obsahuiící vedle biograíie Goe
theovy a četných studií o vynikajících zievech literatin-y světové nedokončené.
zcela samostatně zpracované děiiny literatury světové v 6 svazcích. iect ch
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katolické literární historie německé. Jest pozoruhodno, jakou péči věnují ode
dávna katolíci němečtí také tomuto oboru duševní kultury své. V tom ynnám
mohli b ýti zářivým vzorem. Kdy se my. katolíci čeští dočkáme důkladných
monografií o Havlíčkovi, Nerudovi a některých novějších literárních zjevech,
jež
určují smýšlení
širší uměním
veřejnosti?
Kéž by
byly 'psány
stejnou
láskoua ks dílu
osob,semísta
a doby
ble
básnickému.
se stejným
evokace
minulýc
diska stejně pevného jako Baumgartnerova studie o Goethovil — F. S. Ho rá k.

Richard Kulik. Jiz v říjnu dožil se Miloval vznešené a z vyšší inspirace
70 let Richard Kralik : Mayrswaldenu,
básník. tilosoí a historik. Jeho rodištěm
byl Leonorenhain na umavě. po celý
život byla však jeho bydlištěma půso
bištěm Vídeň. Kralik je jedním znečet
ných lidí, jejichž celý život je oriento
ván přesně za jedním určitým cílem.
_Kd ž se šťastně přenesl přes kolísavou,

vytrysz lyrické:zěvy. plné hluboké

retlexe, dlouhá řa a legend a zpěvů
epických, biblická dramata. S umělec—
kou činností souvisí nejtěsněji práce na
poli filosofickém. pozornuii na lasi

likaci věd. kterou podává ve své „Welt
wissenschařt". zasloužila by zvláštní
pozornosti u kruhů odborných, na li
terární a kritické úvahy, na jeho díla
historická. Vedle svého pevného pře
svědčení náboženského měl Kralik vždy
i své vyhraněné hledisko národní, ně
mecké. Byl nem své doby. která roz
díly národní přiostřovala. Kralik věřil
v poslání staré monarchie. viděl v ně
kdejším trojs olku obnovu středověkého
imperia říms o--.německého Zklamalse.
a dovedu si představiti. že zklamání
bylo hodně bolestné. Svým nekompro
misním katolickým přesvědčením a u
měleckou tvorbou stal se v mnohém
ohledu vzore s učitelem mladého hnutí
literárního v echách i v Chorvatsku. '

rozbouřenou dobu mládí, nabyl jasného
rozhledu a začal pozorovati svět i život
sub specie aetemitatis. Náboženská víra
stala se mu potřebou. vodítkem i pod
porou, nevěšel se však ani na Budhu,
anl na Zoroastera, ale čerpal posilu
„: víry, ve které se zrodil, a ve které
byl vychován. „Nám je třeba nábožen
ství, ale ne nějakého povětrného, ml
havého cítění; potřebujeme náboženství
s pevným zakladem, jasným obsahem
a s ustálenou tradicí," Dle toho přesvěd
čení uspořádal svůj život soukromý.
svou domácnost, své vystupování na
veřejnost, svou činnost básnickou i vě»
deckou. " l jsem u něho v kotážově Dr. Joseí Vinař.

čtvrti
v Dó lin? yla
častěji
Kaž
dá rozmluva
pro návštěvou.
mne požitkem
a osvěžením. llovořili isme osoučasné
literatuře světové i onašich poměrech
českých. které on znal. Nejraději roz
právčl o Vrchlickém a oZeyerovi, kte

Cherubíneký poutntk AngelsSilesia,
v překladu Aloise langa. vylel v ru
hém vydání (Knihy Družstva yPřátel Stu
dia 31. Praha 1922) v knižní úpravě

Elrunnerově. textově proti \?rvnímu vy
cání"rozmnožený o třetinu. edle knihy
je mi"Angelus Sileslus : německé poesie
i íilosolie nejmilejší. Souhlasím s Kra
llkem, který na sal: „„Kdybych se mu
malbami. jež on sám kom onoval a vlast sil vzdáti své nihovny, vyjímaje půl
ní rukou maloval. Něk y hrál nám na tuctu svazků, pak by v něm jistě ne
klavír rekonstruované melodie starořec směl scházeti Cherubínský
outník“,
i s Bčlschem. jenž prohlásil: „ etvrdím
kých
jak je sám zpra
coval.traŘických
ralikovachorů,
mohostrsnnost
jest příliš mnoho. když pravím. že veškerá
překvapující. Arci dlužno uznati, že mystika člověčenstva nikdy jasnějšího
narodil se ve šťastných poměrech, které výrazu a kříštálovějšl formy nenalezla,
mu dovolovaly využítí veškerého času jen nežli vněkolika stech těchto krátkých
tomu, co ho těšilo,a co pokládal za průpovědí. " Alois Lang za svůj delikátní
bor získal si naší vděčnosti. -—Joseí
dobré. Kralik stal se doktorem práv,
ronek
zůstal však soukromým učencemaspi
sovatelem. „Jsem r ířve službě Duchal"
Uvod do německé mystiky, kterým
pravÁ Kralik v je é ze svých „Písní
o Duchu Svatém't Stal se zakladatelem Alois Lan do rovodil svůj překlad Si
astředem iduší „Gralbundu“. sdružení lesiova „C eru inskéhopoutníka'h šel
rávě samostatně jako monografiel ra
spisovatelů; stojících na základě
to
a 1923, Lad. Kuncíř). Milovníci staré
'lickém, s nimi vydával časopis,. Gral“.
rého si vážil obzvláště. V neděli od

poledne scházívala se u něho literární
společnost vídeňská. Sedali jsme při
svačině ve velké síni Kralikovy vily,
jejíž stěny ozdobeny byly ligurálními
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duchovní literatury. posluchači filosofie k niimž právě připojeno bl o zajímavé
i ho osloví najdou v něm okonalou dílo vídeňského literárního historika dra
rukovět při studiu mystické filosofie osefa eo Seiferta, Literaturgev
echoslowaken.
středověké. kterou Lang zachycuje od schichte der
doby Dionysia
Areopagity až po Angela
Silesia.
— Hurdál

Sůdslawenu

Bulgareanemp

torie literatury dánské 0908). Sw'!ta l
skiho dějiny slovesnosti polské (1908),

ten 1922l. Staré literatuře české věnuje
Seilert řadu dobrých charakteristik.
vývoj novodobé slovesnosti roztřiduje
do třech kapitol, od znovuzrození do
1860. od 1860 až do vystoupení Masa
kova. a pak od devadesátých let až
drl. dneška. Slováky správně řadí do
společného rámce a katolickému hnutí
věnuje přiměřenou pozornost.
api
tolce „Die katholische Moderne" na
jdou se stručné zprávy ohnutí básnic
kém a v odstavci „Katholische Erziih
ler" o povídkářích Vliv Novákových
„Přehledných dějin české literatury"
jest více než patrný. -— Hurdáiek.

ECHO

(InhěvěnujíSlovinci
zvýšenou
pozornost

Snmmlung Kčsel, sbírka monografií.
kterou pro německé katolíky vydává
nakladatelství Kósel a Pustet v Kemp
tenu. obsahuje již několik ěkných ru
kovětí dějin literatur evropských. Jsou to
Ei c h en d o r ilo v y dějiny básnické ii
německé, nově vydané univ.
prof. oschem (Kempten i906j,
te r o v y dějiny literatury francouzsklé
l1909). Lo h ro v y dějiny písemnictví

anglického(1911].J órgensenova

his

SLOVINSKĚ

Literatura

pro mládež. Vnovější

mládeži. Spisů pro mládež přibývá dnes mnohem rychleji než na př. Iešiě v ne'
dávné minulosti. a což hlavniho: převážná většina jich je od dobrých autorů
a k tomu ještě vypravena s plným porozuměním pro grafickou úpravu a umě
leckou výzdobu knihy. Vzpomlnám jen letmo milé poetické knižk France
evka „Pastirěki pri kresu in plesu". vzpomínám nedávné novinky
X.
Meška „Volk spokornik", jedné z nejle ších knih povídkových na slovanském
jihu. vzpomínám vzácných báSnickýth arů jimiž oblažil slovinské děti Otou
upančič a za nimi vystupuje uni již celá řada osob, básni, povídek, divadelních
her. Zdlžíul se aspoň u několi u
Velkého záslužného dila dalekosáhiého významu podjaia se lublaňské „ilči

teljska tiskarna". Poěala totiž vydávali svým nákladem sbírku „Slovenski
pesniki in pisjatelji"
[Slovinští básníci a spisovatelé), v níž chce podati
mládeži výbor ze všech slovinských klasiku. Sbírka je roz očtena asi na třicet

svazků a rediguji ji známi odbornici l' ran

rjavec

a

av e

erč. Pro

zatím vyšly 3 svazky, z nichž je dostatečně patrno jak asi bude vypadali celá

sbírka. Svazek č. 2. je věnován l ranu

Levstikovi

(1831 1887) a obsahuje

na úvodních 25 stranách Levstikův životopis. pak vybrané ukázky jeho básnic
kých ! rosaických
je věnováno
a konečně
9 stranuvádí
vy
světlivek)
k tomu výgooraci,
.ru Zjimž
Životopis
e sepsán 206
podlestran
nejleplích
pramenů.
nejdůležitější literaturu svého předmětu a vyplní jistě dobře své poslání. Je
totiž. podán způsobem velice přístupným a zaujme jistě dokonale pozornost
mladého čtenáře živým vypsáním Levstikovy doby a jeho prostředí i šlastným
zdůrazněnim věci a událostí. pro něž má mládež zvláštní zájem. Výbor je peč
livý a bohatý. v světlivek je hojně a přijdou vhod ! dospělejšimu a pokroči
iejšímu čtenáři. řllned za Levstika, jenž se dosud velice čte. zařadili Erjavec
aFlerě do své sbírky Matiju Val ja vc e (1831—1897), Třetí svazek. jenž je
mu věnován. je uspořádán právě tak jako knížka ředcházející a totéž platí
také o svazku pátém. který je však značně větší. 8bsahuje totiž výbor prací

Frana

Erjavce

st. [1834—_1887j.
autora. jenž je mladému ětenářstvu nej

přístupnější a nejmilejší. Tkví sice i jeho vlastní význam -—stejně jako Levstikův
a Vaijavcův — jinde (Levstika zovou slovinským Lessingem. Valjavec má
čestné místo mezi siovinskými siavisty, Erjavec byl vynikajtcí přírodopisecj.
ale jeho mistrně obrázk : přírody a ze života domácích i cizích zvířat zů

stanou snad navždy oblíšenou četbou mládeže a prostého lidu. Vyzbrojen ne
všedními odbornými vědomostmi, nadán velkým
entem pozorovacím, pro
dchnut hlubokou láskou k přírodě a bohatě obdařen všemi vlastnostmi spiso
vatele pro lid v nejkrásnějším smyslu slova. dal Erjavec svému lidu pravé po
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klsdy neb oucí ceny. .Zdůrazňujíce ještě jednou záslužnost a velký význam
sbírky .,S ovenski esniki in pisatelji" a uznávajíce s největší radostí dobře
promyšlenou a svědbmitě konanou práci pořadatelů Fr. Erjavce :: P. Here,
dovolujeme si připojiti několik poznám
ámek k dosud vydaným svazkům. Poh
datelé se rozhodli pro správný způsob ediční, nemodernisují, nýbrž zůstávají
při původním slohu vybraných prací. Proto zaráží, otiskují-li z Valjavcových
národních pohádek jenom jedinou v původním východoštýrském znění. všecky
ostatní pak přepsané dnešní spisovnou slovinštinou. Ještě více však zaráží, ie
časem
upravují
obsah,
pouštěiíce
místa.iskterá
se jim
zdajííbýti
prok mládež
závadná.
Dokladem
uvá ím
aspoň cesto
„Gostba
v Mazinlu"
a povídku
„H:
zarji na Polici“ ze svazku Eriavcova. V cestopise je škrtnuto asi deset míst
a povídka je zkrácena téměř na polovici, nebot z ní vy ustili celou historii
obyvatelů zámeckých. Výbor označuje sice „Husary
ožto „zlomky", ale
jelikož ve skutečnosti představuje upravená povídka souvislý celek. (arci chud
šího a tudíž i zkresleného obsahu a silně změněné tendence), zdá se mi velice
pochybným, že by byla taková úprava pří ustná. Střední cesta je sice zlatá,al
vse literatuře
ž senapsány.
vždycky Vedle
najde jazyka
dosti věcí.
kte-é
hodí pro je
tensnad
kterýpostrádatelná,
výbor tak, poněv;
jak byly
a obsahu
dotknu se ještě třetí zásadní otázky: obrázků. Každý svazek je poměrně b)
hatě ilustrován; přináší především obraz spisovatele, jemuž je svazek věnovh,
potom celostránkové obrázky v čele jednotlivých částí každé knížky a řadu
menších ilustrací k jednotlivým článkům —-je tedy patrno, že obrázková čbt
chce býti podstadným doplňkem celku t. i. cenné a krásné knihy pro mládež.
Levstikův svazek ilustroval Anton Koželj, Valjavcův Rajko ubic a Eriavctv
France Podrekar, každý asi s nejlepší vůlí a snahou, ale s úspěchem nevalným.
Sbírka, jež chce dáti mládeži v brané skvosty literární, měla b působiti na
mládež také stejně pečlivým výběrem ilustrací. A Slovinci mají dnes bohudíty
celou řadu vynikajících malířů. .Na konec několik poznámek podřadnějšídi,
ale ne zbytečných V 2 svazku se uvádí. že Levstik vstoupil „do bohoslove:
kého ústavu německého rytířského řádu v Olomouci“. Takového ústavu v Oh
mouci nebylo a slovinské zprávy o Levstikově pobytu v Olomouci se vůbec
rozcházejí. Upozorňuji na to znovu, doku je možno zjistiti pravdu u bývalých
inehodruhů
1. theologických
studií.jména
*-VeRibecal,
vysvětlivce
k povídce,
Kakozapomíná
je li
ercun drvaril"
se uvádějí ještě
Rihencal
a lbercbl,
se však dodat, že je již pomalu všecka zatlačí novější Krakonoš. » V poznán
kách mohlo se snad upozorňovati důsledně na překlady do všech cizích řeší.
nejen do srbštiny a do němčiny. tak na př. že přeložil do češtiny |. evstiknvu báseň
,.Ubežni kralj" .laromír Borecký. Erjavcovu povídku ,Huzarji na Polici"Fra1
tišek Štingl atd
Tímž nákladem, jímž vycházejí „Slovenski pesniki in pisatelji"
(lal jedm

z jejich pořadatelů.l-ran Erjavec, „ r s e narodne privove V"k

e:o

překlad 30 národních pohádek. které sebral před lety Tihomir Ostojič a jzž
vydala roku l9ll ,.Matica Srpska" v Dubrovniku Sbírka je velice dobrá, př:
klad vyhovuje. —Dr. Bohuš Vybíral.

Jadranský
almanah. boj,Slovincům
vltalii
nastává nový,těžlí
snad boj
na život a na smrt. Fašistský režim je
samozřejmě zásadním odpůrcem neital
ských menšin a snaží se, aby je co nej
dříve zničil anebo učinil neškodnými.
Poněvadž bylo na snadě, že školská
politika sama o sobě nevedla by tak
rychle k žádoucímu cíli, jak si toho na
cionální ltalové přejí, nasazena páka
jinde: roztrhli slovinské území. jež tvoří
národní celek, Gorici, která byla před
určena střediskem slovinského života
v Italii, degradovali na bezvýznamné
venkovské město, a nově vytvořený-m
třem slovinským zlomkům určili za sídla

gříslušných
rávních
orgánů
idem Terst vyšších
a Palji, s taré
heslo
„[i
vide et impera" doznalo tu nověio
vzkříšení a je jasno. že je dnes živrt
ním zájmem Slovinců, aby hledali zi
chranu v u evnění a prohloubení vě
domí národhí jednoty celého svéio
kmene. Výmluvným svědkem toho je

„Jadranski almanah zaleto 192?

uspořádaný Dr. Alojziiem Resem a vy
daný nakladatelstvím Naša Založia
v Terstu. Je to první ročník almanaclu,
který chce býti věrným obrazem celéio
života italských Slovinců. poctivým pře
hledem jejich práce ve všech oborezh
kulturního, hospodářského, sociálního a
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politického snažení. Úvod sice zdůraz
ňuje. že letolní obraz není jeětě úplný.
že první krok' je ještě plachý, ale i ta
kový. jaký je. dává
Jadranski
almansh poměrně dobře“nahlédnouti do
ějáího stavu ujařmených Slovinců.

přílohou kalendáře je podrobná mapa
Julské Krajiny (t. j. jihoslovanského
území v Italii. — „
jižica'
přináší zase sbírku překladů známého

Nyanpadesát příspěvků asi čtyřiceti spi
sovatelů informuje tu svědomitě o otáz
kách historických, o životě národoho
odářském. o otázkách lkolských' IOru
chu spolkovém a podává vybrané ukázky
básnické i prosaické. Setkáváme se tu
s předními jmény slovinskými jako. Dr.
r. os. lvan Trin o.
oža Glonar.
lvan Pregeli. Dr. H. Tuma. A. Gradnik,
Frr. Bevk atd.. což už svědčí s dostatek
o dobré hodnotě ročenky. e je věno

povídek. výmluvně charakterisova
ných společným nad isem „Zlata

.lpeisovatele
Alojziia
Gradnika.
ntokráte D
jerato
výbor chorvatských
srca" [„Zlašáandor
srdce").
e v boru
jsou
zastoupeni
Gjalski.
Kumičič.
J. E. Tomič, V. Novak a A. Šenoa.
spisovatelé také u nás dobře známí.
Překlad se čte dobře a je opatřen řa
dou (hlavně literárně historických) po
známek.
řetí publikací Gorické

Matice na rok 1923 je

niha
chova v překladu Dra Egidije

ira
lDra

vána náležitá pozornost také gralické Andreje Pavlice). Mimo četné věcné
úpravě a výzdobě
manachu. rozumí vysvětlivky pod čarou připojil překla
se u Slovinců vlastně samo sebou; zdobí datel k svému výstižnému básnickému
jej 7 původních reprodukcí orických
řekladu zvláštní
itolky o knize
malířů a to 4 V. Pilona
ta é u nás
irachově a o rytmulmhebrejské poesie
dobře známého - a po jedné A. Bu a zakončil ej velice skvostně věcným
cika. G. A. Kosa a l.. Špucapana. Po rejstříkem. 'l'aké Gradnikův výbor i Pa
těáí tedy jak toho kdo po něm sáhne vlicův překlad vyzdobil akad, malíř
Dr. ll. Vybíral.
pro informace. tak toho, kdo miluje Ilucik.

uměnl.

llr. ll Vybíral.

Revue ítalských Slovinců. V rele

Gotická Matice. Stejného významu. lerátu o literárním ruchu mezi italskými
jaký má pro vzdělance .ladranský nl Slovinci nelze nevz omenouti dvou dů
lnanah. jsou pro nejlirlí vrstvy slovin ležitých časopisů: „K1adiky" a „Nového

ského lidu v Italii publikace
Go Rodu". „Mladika“ (Ratolest) je ilustro
tické Matice. Když obsadili Italové vuný rodinný časopis. jen! vycházel
přímořské kraje bývalého habsburského
mocnářství, snažili se úplně odříznouti
tamní Slovince od jejich átastnějáícli
bratří v osvobozené vlasti. Zvláátní „po
zornost" věnovali slovinské knize. která
nesměla přes hranice tou měrou, aby
dostačila porobenému lidu. Proto se
založila své omocná obranná instituce
slovinská, ..čoriáka Matica", jež racuje
rok co rok pronikavěji. Začala s romně
kalendářem. k němuž přibyla druhým
rokem zábavná knížečka. třetí a čtvrtý
rok vydala už mimo kalendář po dvou
knihách a pro příští rok slibuje knihy
tři. O významu a oblibě tohoto podniku
svědčí nejlépe že se tiskne matičních
knih po ZO.—00025.000 exemplářích.
které se rozprodají téměř úplně v Italii
Kalendáře Gorické Matice bývají us
řádány
hlediska. Druhý k;—
lendář. s určitého
' *

původně v Gorici a stál

hlavně fa

redakce energického mladého spisvatele
France Bevka na velice slušní: urovni.
Poznání. že je třeba, aby list tohoto
druhu nezůstal omezen na pouhý zlo
mek slovinského čtenářstva. nýbrž aby
pronikl stejně mezi Slovince v .lngn
slavii Italii, Rakousku i jinde. veděl)
k vyjednávaní Družby sv. Mohorjn
s původním nakladatelstvím a nedávno
došlo k dohodě, jejímž výsledkem je.
že „Mladiko“ bude vycházeli současně
v Gorici & na Prevaliách. Rednkci
jsou pověřeni F. S. Finžgar (v Lublani)
a Fr. evk (v Gorici)
asopis je nn
prosto nepolitický a přináší příspěvky
literární, stručné zprávy o významnějších
osobnostech & událostech domácích
i zahraničních. články ze životu prak

tického. přehled literárních novinek.
hádanky & anekdoty. List je bohatě
byl na př. věnoxán vzpomínkám : vá ilustrován a vychází měsíčně. -- Také
lečných let. čtvrtý ročnik- - na rok „Novi Rod“ je měsíčník. Je věnován
1923 — má heslem dobročinnost. Ze mládeži a vychází nákladem jihoslovan
známějších spisovatelů přispěli do něho ských učitelských jednot v Terstu. Vedle
oža Lov'reněič.
emec. Dr. Ivo beletrie. jíž přispívají sami dobří spi
Šorli, Dr. Egidij a hezky jej
zdobil sovatelé a která zabírá asi dvě třetiny
nadaný a pilný malíř A. Bucik. ennou celého obsahu, přináší „Novi Rod"
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v oddílu „Poučení a zábava" poučné
drobné články a zprávy. anekdoty a
hádank
v oddílu „Koutek malých"
pak vybrané práce žákovské (povídky.
jež žáci zapsal
odle vypravování
rodičů a příbuznýcg, popisy domácích
krajů, vypsání důležitějších nebo zajt
výcch událostí ze života nejmladších
„beletristů“ atd.) První ročník (1921)

redigoval Janko Samec a ilustroval A.
Bucik, redaktorem druhého ročníku byl
Josip Ribičič. obrázky přispěla pak
celá řada slovinských ilustrátorů jako
A. ernigoj. Fr. ratnik,
ante la j.
Jak patrno. je literární práce italských
Slovinců dobře promyšlena — kéž vy
koná plně své poslání! —<Dr. Bohuš

Vybíral.

ARCHIV
LITERÁRN
Hrubanova
cena.lniciativní
exministra JUDra
Mořice Hru očin
ana,
jenž daroval „Družině literární a umělecké v Olomouci“ obnos 2000 Kč jako
cenu pro drama z doby Svatého Václava, uvítali nači umělci s udivem. Ra
dostným ováem. ale údivem. Tak si totiž zvykli na blahovolné přezírání že
nechtěli ani věřit že by politik mohl tak správně hodnotit nepolitické hodnoty.
e prvním, kdo zdůraznil činem veliký úkol katolického umění v kulturním
výboji českého katolicismu b ld r. Hruban, to už nepřekvapilo. Skutečně. po
litika sama nestačí. aby katoicism ovládl veřejný život u nás. aby řetvořil
m sli a myslení. Politikou bojujeme o primitivní a nutné podmínky své o vlast
ní 0 života. 0 právo na život a jeho svobodné zabezpečení. ale dle těchto
vymožeností nebudeme ceněni, nýbrž dle toho. co dáme kultuře svého národa,
čím obohatíme myilent a myšlenkový život jeho. To' co učinili protikatoličtí
spisovatelé toho využili pak politicky politikové a stejně každé umělecké. vě
decké, kulturní vítězství katolicismu vynese i žeň olitickou. Je potřebí svést
boj o veřejné mínění, 'e potřebí vniknout knihou db myčlení stranou stojících.
jest potřebí vniknout do divadel, biograíů. Nikdo nemůže jako umělec vylíčit
jed moderní kultury bez Boha, nikdo tak hmatatelné podat kritiku současnosti,
nebot umělec to líčí na lidských osudech a dovádí osudy k logicky nutným
oncům Jen umělec může katolicismem tvořit sen celého života. tvořit životní
vzory kultury, za niž se hijem a kterou bychom chtěli národu přinést a dobýt.
Dokonalý potitik zná cenu umění i ve svých roz očtových plánech. když už
je nutno v této době odůvodůovat umění politicky. ena llrubanova je vzácným
iniciativniin počinem. Věříme, že nezůstane osamocen a že se najde více těch,
kdo
poehoťí
významJosel
uměníDoležal.
ve výboji českého katolicismu a činem se zaslouží
o jeho
roz vět.

Družina literární a umělecká v ()in

Výstava katolické literatury v Pra

mouci zaslala místopředsedovi posla ze 1923. ..l)iužina literární a umělecká"
necké sněmovny, panu
ořici v Olomouci zaslala ministerstvu školství
a národní osvěty v Praze tuto žádost:
llrubanovi
tento
Slovutnz
pane „l)ružina literárni a umělecká v Olo
poslanče! Na
svédopis:
pondělní
vý orové
schůzi dne 15. ledna 1923 byl s nesmír mouci zamýllí uspořádali v létě tohoto
ným povděkem kvitován Vu velkodulný roku v Praze výstavu krásného českého
dar 2000 Kč pro autora dramatické písemnictví katolického a to i z doby
práce z doby svatováclavské. jenž je asi 1621 až 1780 a pak z doby obro
opětným důkazem Vaší o ravdové hře zenské a moderní. Za tou příčinou
jivé a účinné lásky ke atolické lite žádá uctivě: Ministerstvo čkolstvl a ná
ratuře a velikou poctou „Družině lite rodní osvěty račiž dáti povolení k za
rární a umělecké“. Usneseno bylo, užíti půjčení vhodných knib. časopisů. ruko
daru v intencích. jak Vaří Slovutností pisů. rytin atd.. které jsou chovány ve
v ct. přípise, svědčícím předsedovi státních knihovnách. Ježto se jedná
Družiny Karlu Dostálu Lutinovi. byly o účel kulturně osvětový. doulajl níže
naznačen a vypsána bude soutěž podepsaní zástupci Družiny literární a u
o „cenu rubanovu" na dramatické dílo mělecké pevně, že žádosti jejich bude vy
o sv. Václavu. Krásný Vál přípis s laska hověno a povolení uděleno. Za Družinu
vým Vačímsvolením, které předpokládá literární a uměleckou: V. Bitnar. místo
me, byl uveřejněn v „Arče".
lo předseda; František Večera-Střížovský.
mouci 22. ledna 1923. Pokladník: Lad. jednatel; Ladislav Zamykal, pokladník;
František Světlík. člen výboru"
Zamykal. Jednatel: Fr. Střížovský.

Nákladem Družiny literární a umělecké. - Odpovědný redaktor Lad. Zamykal.
Tiakne Lidová tiskárna v Olomouci

DRUŽSTVO PŘÁTEL STUDIA V PRAZE
společnost s ručením obmezeným

PRAHA 1., ULICE KAROLINY SVĚTLÉ č 43.
wdalo tyto knihy:
' J. Barbe d'Aurevilly: Rytíř des Touches, RomAn.UpravilV. H Brunner. Kč 24'—.
- J. Bar eyd'Aurevilly. Ženatý kněz. Román. Upravil V. H. Brunner, Kč 34'-.
- H. Belloc: Centa do ima. Upravil J. Benda. Kč22'2—. - Sv. Bonaventura:
'“v

Život lII.
sv. otce
Upravil Ferdiš
L Breicha:
Alma
nach
řáduFrantiška.
sv. Frontiůka,K
l'—4
—. Duša.
P. [RozebránoL
Clau
Den- sedmý
odpočinkem.
Upravil V. Hofman.K č'14 —. - P. Claudel. Paterod ulel 'ch ód s roceuionálem,
Kč 25 »- - P. Claudel: Tři básně : ua'lky.K
.F. Deao da: Voltaimva
smrt. S podobiznou, KčZ
- J. Durych Obr
Povldk. Upravil J. Benda.
Kč 20"— -K. Ed: cbmid: Šeatero ásti. PovidkyagpravilV.
olman, Kč 18“—
.J

:;de

Erbčen:7Českěc ohádky a báje. S obrazky C. Bondy..váz Kč 20'.— ikolni

-£ulcher Chartreuský.Historie JerusalěmskáanebD6; kře:

lonskeho
na cestě
Su. Konverse.
Země. Upravil
K.vVotlučka.
Kč Kčo12“—.

H.
Ghéon:črytlřs-tva
Člověk nan
zený : do
války.
UpravilV
.H. Brunner.
- P. Gilliard: Zločin Jematěrinburský. Vyvraždění ruské carské rodiny, Kč 2'70. 

Blah. J. M. GrignionzNontlorlu. Opravé obožnostik Panně Marii. Kresbavtitulu
F. Vika, Kč 15'——& Kč 20' _

-

eidenstam:

Rozklad a pád proletářské

filolofte. Případ Strindber ův. S podobiznou autora. Kč 3—. - A. Hello: Den
Pdnd. Krelbuvtitulua ob ku navrhl F. Vi,k Kč99'——.- A. Hello: Divne přlběhy.
y. Obalka od V. H. runnera. Kč 3 '»-- - F. Jammea: Farář ozeronaký.
. a kresba v titulu F. Vika. leplí vydtnl Kč 25 -— - F. Jalonen: Růtenec

i. Kč 15“

-J. Jórgenaen. Na výlindch. UpravllV. " Brun
nner,Kč

valové. IZjevení
Panny
na hofeLaSalet-ké
A. lllkovec
;“ ik,
-,.lpřeeuató
Kara nek
ze Lvovic:
Legenda 0 cl.Upravlll
M. Elekté.
Obalka
ha vKtilulu I'.Vlka, Kč 1650 - F. Konečný: Su tý Dominik. S 20 obrazy
obratem
l ra Angcšlica,Kč
30'
-Kfllian.
uživota Kč
utrpenl
a je onlm
báby
sv Ludmily.
Spředmluvou
prof. J. Pekaře,
18 -.w.- Václava
Kutiky
daného pdna su Frantilka. Upravil A. Lískovec. Kč 28' - - Ahbé Lacuria:
.

lvot Beethovenův, iuk |eisám napsal svými dily Upravnl V. H. Brunner. KčL_.
- Dr. AI.
I,:lani Jacapane dn Todi. Upravil V. H. Brunner. Kč 20'
anál
alela
Stlenlo3Pontnlh
—ÚvodMail
do avec“
mynstiky.(V
na er].K
-.Blcherubineký
R. Mnnrus.Výbor
Zivot blažené
agdaleny
u lejt really
w. arty (..lK3nnůpek\, Kč 24“—. - Mindlřimshý elověnakým juty/mna propriem

čeakýchlvčtcůllntinlmul, Kč 30
biekupa. Kč

,

Obrúienlauatépanny Juetlnyasu. Cypriona

50. - B, Pascni: Tajenntul Ježíšovo, Kč -—'5.0 - E, Pr: wara:

Eucharistie a ;ráce, Kč4 50.

[. de Quincey: Johanna zArcu.UpravilJ.11avý.

Kč
Rezimov:
Rybnik. RomIAn.
Upravil
V. H. Brunner,
Kč2 Upravil
'— 
A Remizov: Šoud
Boží. Povídka,
Kčl
B. Reynek:
Žlznč. Básně.

F.
-l. Řehoř
Veliký. Meditace
Čtyři knihy
ravil V.A.
H.Lískovec,
Brunner.
KčVlk. Kč 20
-Sv. Terezie
Ježíšova:
tlučerozmluu.
o Bohu.U lpravil
Kč B_'-— - Dr |. Vais: Abccedarium Palaeoalovenicum in usum Glagolttarum.
Snížená cena. Kč 10 —-.Dr. J. Vais: Psalterium Palaeoslovenicum croaticogla
goliticum. Sniž. cena. Kč JG'—. - Dr. J. Vais: Slověnski psaltir (latinkou), Kč 6'—-—.

Knihovna „Boží boiovnici"

,.Karmel" a „Bibliotika

mladých“

Připravuje se:
za redakce Ant. Střiže a dra Josefa DoatAla.-—

asceticka"

za redakce Ant. Střiže.— „Knihy

za redakce dra Jaroslava Durycha. — Spisy J. Berbaye d' Aurevilly

uvazek Ill.. I.V Co neumírá. VJV
Vl. Stará milenka. — Spissy dra Aloise Langa
Ill. Jindřich Suso. IV. lKrlstus F. M. Dostoievakého. — Arnošta Hella Od nl
coty k Bohu.
L.
ye Na prahu otec.
Apokalypcstyha
Do isĚmmerichové
anoubence. —
?.
Claudela
Město.-- ZlatoBhlzv.Pokořený
——
AL?
Život
Panny Marie, ivot a utrpení našeho Pána Jecžíle Krista. — Knihy konvent.
-— Spisy svatých

Otců církev-nich. — Psichari.

Hlas a\.rolaiici na

oušti. ——

LegendaObrana
aurea. iazyka
— Rezende.
Můi flos
Sanctorum—
lťomanum.
Balbín.
slov ského.
zvláště
českého. — Be oolgium
ane Antoinetta.
— Chesterton. Anarchistaaětvrtek. — Benson. Neviditelnéo světlo. — Jammes.
Kniha o svatém Josefovi. — Dante Alighieri. Božská komedie a mnoho iinébo.
Osobám důvěryhodným a v pevném postaveni povollme mimi měsičnt splátky.

Moravsko-slovenska banka
centrála v Olomouci
Filiálky :Brslíslsvn, Brno, Praha, Hlučín.Šeitln, Zohor . Žillns na Slovensku
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LOTR

NA

PRAVICI.

NAPSALJAROSLAVDURYCH.

DÍL PRVNÍ.
RHAPSODIE PRVNI.

Zastavte! Dělte se vpravo a vlevo,
vzadu se řada postaví třetí!
Příliš pomalu táhne Své dřevo,
slunce zle pálí & hodiny letí.
Nedůvěřuite židovskému lidu,
tři lotry střežit není prací milou,
vojíni římští, jak šelmy v klidu
strašte je bdělosti, kopím & siloul

Ohavno vojínu římskému státi
pod kříži lotrů : židovské luzy,
udání židovských kněží se báli
nám, kteří v bitvách jsme neznali hrůzy.
Psí národ vede buřiče svého,
smrt Jeho jejich podlost chce lachá,
máme být katy krále židovské 0,
proti caesaru bouřil prý — chachal
'l'ři jámy kopejte, suchá jest zem.
popravčí mistři, přistupte seml

HOŘEKOVÁNÍ PRVNÍ.

Kriste, chudých těšiteli,
jak to, že jsme nevěděly,
že Tě jali za noci,
špatné nad Tebou jsme bdělý.
před soudcem Tvým oněmělv.
nemůžem již pomoci!
V pláči, hladu, v hoři denním.

nad hanbou a utrpením
světlem radosti jsi byl,
v mukách byl jsi potěšením,
v hladu víry nasycenlm,
hřích náš pod Svůj plášt jsi skryl.

Běda námi Krev Tvoje svatá
stéká, kde Tvá stoupne pata,
jaký lék ji zastaví?
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Béda náml Lid kolem chvátá,
by Té viděl v rukou kata,
iak Tvé Tělo zohavíl
HLAS.
Dcery Jerusalemské, neplačte nade mno.1.ale samy nad sebou
lačte a nad dětmi svýmil Neb hle přijdou dnové, v nichžto řeknou:
Blahoslavené neplodné, & břicha, která iste nerodila. a prsy,
které jste nekoiilyl Tehdy počnou říkati horám: Padněte na nás|
A pahrbkům: Přikryite nás| Neboť když na zeleném dřevě toto
činí, což se nebude na suchém činiti? — (Lukáš XXIII., 28. až 31.)
CHORAL PRVNÍ.

Kriste, králi potupený.
na Své cestě hanobený,
lkaitct iai těšil ženy:
Vy, jež za mnou putuiete,
nade mnou, ach. netruchlete,
na své děti pohlédnétel

Čas již spěchá nečekaný,
uidou hrůzám ieho rány
ienom neplodné a panny.
Slyšte déti své, iak kvtll,
hory že iich nepohřbily
& pahrbky nepřikrylyl

Kdo nás zachrání, () Králi.
když i vérnt marně z dělí
na Tvé cestě pro nás štkali?

Koho máme zavolati,
až nás nebudou chtít znáti
ani andělé & svatí?
LOTR Z PRAVlCE.
Slunce pálí. Vystupuje s námi na horu popravní, Snad se chce
dát ukřižovat s námi. Nebudeme se třásti zimou.
LOTR Z LEVICE.
Marný smích !

LOTR Z PRAVICE.
Ach, tenkrát neunikneme

LOTR Z LEVICE.
Neměl jsem dosud proč utíkat. Moje cesty byly podle zákona.
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LOTR Z PRAVICE.
Jest iich dnes mnoho kolem nás, vojska i zástupů. &tělo mne bolí
ze žaláře a oči osleply. Ale přece bych utekl, kdybych nebyl zvědav
na Toho, kterého vedou před námi! Vidíš? Už hlava Jeho vystu
puje nad obrys pahorku, & rameno kříže! Strmá jest to skála!
Jak vystupuje na obloze jako loď na moři! Pěkné místo k smrti!
LOTR Z LEVICE.

Nerouhej se smrtí!
LOTR Z PRAVICE.
Však jsem si jí zasluhoval již tisíckráte a proto si jedné ne
mohu vážit.

RHAPSODIE DRUHÁ.
].

Tři muži! Honem přiskočte,

podrazte nohy, strhnete šat,
provazem hrdlo ohtočte,
zdvihejte! Hlavu podrží kat!
'l'y chytni levou ruku, ty pravou,
kolenem v loktech přemozte křeč,
pozor tam. ať teď nebije hlavou,
uhod' již na hřeb! Odepni meč!
LOTR Z PRAVICE.
A my teď nemame ničeho na práci. Odpočiňme si před smrtí
a popatřme, jak křižují člověka!

RHAPSODIE DRUHÁ.
lí.

Teď kolena zase natáhněte,
at se nesmekne hřeb :;tuhé šlachy,
pozor na ránu! Tak! Pozdvihnéte
vrchol kříže! At se kroutí strachy!
Řebřík podstavte! Dej k patám nohu!
Nu, už jest kříž v jámě! Chvála Bohu!

HOREKOVÁN! DRUHÉ.

Kriste na kříži vyzdvižený,
potupený. obnažený.
od svých bratří odtrženy,
hříchem naším přemoženy.
k pohoršení vystavený,
jak jsi v hanbě převznešený!
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Nebes oheň bledne žhavý,
z tmi korunu když slávy
vbodenu máš do Své hlavy.
Matko Boha přibitého.
jak jsi k pláči podle Nčho,
k smíchu nepřátelům Jehol
Přátelé a učedníci.
věrní Jeho milovníci,
nemohou Mu slova říci.
A co my zde dělat chceme.
kam teď strach svůj schovat jdeme
před osidly smrti němé?

Co Mu chceme? Co Mu dáme?
Jenom chudá srdce máme
&

těch isou jen hříchy samé!

LOTR Z LEVlCE.
Mnoho nářku pro židovského králel

LOTR Z PRAVICE.
Kéž by všecky mé oběti vstaly z hrobů & pro mne plakalyl
LOTR Z LEVlCE.

Už jdou na nás|
LOTR Z PRAVICE,
Neboi se| Kříženezakolísaií. pevně budou vsazeny, nespadneme.
LOTR Z LEVlCE
Musím umřítil Nikoho jsem nezabil; dělníkům jsem platil spra
vedlivč.

LOTR Z PRAVICE.
Dnes už neutečeme, už se mi nechce utíkat! Od očineme si
po všem vysoko na kříži. Tam už nás nedohoní ti, terým isem
škodil. Na kříž nedosáhnou. Voiíni římští nás budou chránit, aby
nás nepřátelé nestrhli s kříže za živa &neházeli po nás kamením.

RHAPSODIE TŘETÍ.
A nyní ty dva lotry druhé
přivažte jako šelmy k dřevu.
šlachy maií široké & tuhé,
zadřete iim provaz. až se v řevu
zkroutí & oči iim vylezou z iaml
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Žádný hřebl At ien drsný trám
dřou svoii kůži & údy svými

vymknutými & zkroucenými
k poctě židovského krále!

Vzhůru již křižel Spěštel Chvátám
Pilátu Pontskému dát zprávu.
Přívalte větši kameny k patám.

šabulku
vstavte
nad hvězdy
hlavu! plá,
est oči ještě
různých
iak zlé
šest ramen zkrucuie smrti křeč zlá,
tři lotry isme již ukřižovali.
čest iména římského zachovali,
bděte ien. legie. bděte ien dále!
LOTR NA PRAVlCl.
Ach, usnout, ještě než umřu. s úsměvem. že jsem iii posléze
v bezpečil

DÍL DRUHÝ.
ADORACE
Tělo poseté hvězdami,
kolik iich nebes výsosii nosi,
zdvižené na kHz nad námi,

Králi nás nahý, pritý,

bosý,

kouř krve & záře Tvých přesvatých ran
vane & sviti do čtyř světa stran!

Prsty zkroucené bolesti,
nohy tiži se lámaiici,
bohatství ran svých nemohou unésti,
břimě drahokamů plapolaiici.
obraz Tvé slávy děsi nás závrati,
můžeme k ranám Tvým své hřichypřidali?
HOŘEK OVÁNÍ TŘETÍ.

Utěšiteli bezdětných,
ochránce hanbou stižených.
vykupiteli otroků,
almužno zapomenutých,

průvodce všech, kdo s chudobou
jak zapuzené děti idou.
dnů slávo. písni k útoku,
proč vítězi smrt nad Tebou?
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Ach, z naší krve. z našich těl.
kdo Tvému Tělu dát by směl
tišící balsám !( úlevě,
za Tebe trpět na dřevě!
LOTR NA LEVICI.
Ach, bolesti! Ruce mám vykrouceny. A provazy! Neutečeme

s kříže!

LOTR NA PRAVICI.
Doufám, že nám kříže již neutekou. Jsou !( nám přivázány.
Smrt iest k nám přivázána. Sotva už se nám vykroutí.
LOTR NA LEVICI.
Protivni žebráci, iak nařlkaií pro ukřižovaného blázna! O mar
nosti života! Právo moie bylo počteno za zločin a zneuctěn jsem
vedle lotra &blázna. Ukřižovali mne! Ukřižovali! Zločinci a chátra !

NAŘEK MAGDALENIN.
Pomoz! Bože, teskno je mi!
Matka v mdlobách padá k zemi.
duši rdous! úděs němý.
K
smrtiiiž,isme
Hocgrovodily,
umírá
hlavu
ýll,
pomohla bych, nemám síly!
LOTR NA LEVlCl.
Ach. ten hlas! Kdo by neznal Marie z Magdaly!

NAŘEK MAGDALENIN.
Neiaem hodna, bych tu stála.
nebes voiaka svolávala,
na smrt Jeho žalovala.

Pomoz jenom Matce Jeho,
pomoz lotrům vedle Něho.
mně ! vrahům Syna Svého!
LOTR NA LEVICI.
Já iiž vislm na kříži & hříšnice dosud žíie, volně stojí na zemi
před námi. Chacha!

NAREK MAGDALENIN.

Nemohu iiž balsám dáti,
nohy zllbat, zaplakati,
o záchranu žebrati,
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nedal isi mi zahynouti.
dei mi na konci té pouti

u pat Jeho skonau'l
LOTR NA PRAVICI.
Řekni aspoň počestný lotře. kolik lidí iai zahubil?
LOTR NA LEVICI.
Neprolil jsem kapky krve.

LOTR NA PRAVICI.
Kolik iai jich udusil, otrávil, umučil, upálil?
LOTR NA LEVICI.

Nikoho!
LOTR NA PRAVICI.
Kolik iai iich ožebračil?
LOTR NA LEVlCI.
Nikoho! Všem jsem zaplatil.

LOTR NA PRAVlCl.
Jsi ubohý lotr! Mohl bych se koupati v krvi & slzách, které
iaem necha! prolíí, :: kletbami na mne by zčernalo slunce. -----
A iak iai platil?
LOTR NA LEVlCl.
Spravedlivě! Za práci, za zboží, za lásku. za čest, za oběti,
za modlitby. Jen za své ukřižování nemohu zaplatili.
HLAS.

Žízním.

LOTR NA PRAVlCl.
Ach. iak pláčou tam dole! A jak iame vysoko! Až v obla
cích. iako by naše kříže měl křídla! Pověz mi něco o této
plačící! Rychle. než umřeme! ždyt nám za chvíli přijdou zlo
mili hnály.
LOTR NA LEVICI.
Jest to Marie z Magdaly. Mnoho bych ti mohl o ní vyprávěli,
ale bolí mne už hnáty. Úáble! To už se mi sířeva napichuií na
vymknuté kosti? Loli-el Už špatně vidím, poněvadž v očích už
mám popel. Ach. ta Marie : Magdaly! Ale co tu chce? Vždyť
vidí. že na kříži nemáme peněz!

LOTR NA PRAVICI.
Proč pláče pro židovského krále
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LOTR NA LEVICI.
Ha! Židovský kral! Nevěstky, žebráci. tuláci. vrah po

ravici.
podvodníci — všichni mají jen židovského krále. Což to' pla
til? Či jak je podváděl? Ach. už mi vyletí srdce do úst, abych je
překous! a vyplivl na tento svět! Hynu! Už se neptejl
LOTR NA PRAVlCI.
Bolesti mi lezou po těle jako mravenci v hořící kupě. ale zdá
se mi, že nemám kdy umřít. Bože! Trap mne ještě o chvíli déle
& počkej! Vždyť už se mi nechce utéci!
LOTR NA LEVICI.

Chci umřít!

LOTR NA PRAVICI.
Prosím tě. počkej & řekni mi. kdo jsou ti ostatní!
LOTR NA LEVlCl.
Žebráci, kteří utíkají od práce. Ale už se neptej! Před branou
smrti nemohu se ohlížet na neřád světa. — Ach, Marie z Msg
daly pláče nyní pro židovského krále. ——Chacha!
LOTR NA PRAVICI.
A on byl jejich králem?
SBOR.

Jiným pomáhal, sám sobě nemůže pomoci! Je-li krá! israelský.
at sestoupí nyní s kříže & uvěříme jemu! Důvěřoval v Boha,
necht nyní vysvobodí jej. oblíbil-Ii si jej: neb řekl: jsem Syn
Boží! (Matouš XXVII. 42. a 41)
LOTR NA PRAVlCl.
Co to? Neslyšel jsi? Lotře! Lotře! Syn Boží! Ach. držme se
teď pevně našich křížů! Ach. jen více bolesti. aby mne neuspala
mdloba! Kříži! Kříži! Vysoký kříži!
LOTR NA LEVlCI.

Třeštíš bolestí! Spil
LOTR NA PRAVlCl.
Syn Boží! Opravdu Syn Boží! Umírá s námi!
LOTR NA LEVICI.
Zkusím to, uvidíme: Jsi-li Kristus. spomoziš sobě i nám! (Lu
káš XXIII., 39.)

LOTR NA PRAVICI.
Ani ty se Boha nebojíš. jenžto v témž odsouzení jsi? A my
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sice spravedlivě, neb co jsme zasloužili za skutky své. béřeme,
ten ale nic zlého neučin'
Vzpomeň na mne. Pane, když přijdeš do království svého!
HLAS.
Zajisté. pravím tobě. dnes se mnou budeš v ráji! (Lukáš XXIII.,43.)

CHORAL DRUHÝ.

Kriste,
králi
nech nás
přigosmivaný.
ít pro Své rány
na kříž lotra s pravé síranyl
Opuštěné, zoufaiící
nedávei nás na levici,
s Lotrem dobrým chceme říci:
Po právu isme odsouzeni
k temnotě azavržení.
ale v Tobě viny není.

Vzpomeň Iotra ubohého
pro kříž bolestny, až : něho
sestuupíš do ráje Sveho.
[.ntře dobry, k tobě v ráji

naše prosby zuléíaiíl
v úzkosti své íebe znaiíl
S kříže tvého hrozne výše
Pán tě vedl do Své říše,
ziev svou slávu naší pýše,
ukaž ae nám v oné chvíli,
bychom hrůzy necítili,

že nás hory nepohřbilyl
Na svém kříži, Lotře svatý.
nech nám bídným zlomit hnáty
v hrozné Boží blízkosti,

bychom s výše tvého kříže
s tebou měli k Bohu blíže
na kříži i v radostil

148

EDUARD

REVUE ARCHA

LALO.

KSTÝMNAROZENINÁMNAPSAL
OTTO

ALBERTTICHÝ.
Přirovnal bych naši dobu k parným dnům letním. Vše žene se
o překot ke dni žní, horko stoupá den ze dne, bouře střídají se
se žhavými dny slunečnými. Mimoděk litujete jara, mladi. minu
losti. Tak jako v létě rádi se uchylujeme do hor, na samoty, na
mořské ostrovy, tak i duch náš zakouší potřeby utéci se časem
na výspy, jež zůstaly z věků minulých a vyvolávají nám mládí
lidské duše, chci říci, že se zálibou vyhledáváme díla dřívějších
geniů, která věčně čnějí z moře zapomenutí. A tak jako při cesto
vání, čím vzdálenější jest meta naší vý ravy, tím vzácnější nám
bývá, dostihnemeuli jí, taki ve studiu dDějin,čím vzdálenější jest
duchovní poklad, tím jeví se nám bohatším, krásnějštm a slast
nějším. Sté, dvousté, tisícileté narozeniny toho kterého velikána
bývají nejpřirozenější záminkou k takovým cestám a návštěvám.
Loni kde který hudebník spěchal duchem do seralické sféry Césara
Francka, a letos chvátáme do luzuých končin Eduarda l.a|o.
Nelze popříti, že oslavy Franckovy nabyly daleko větších roz
měrů než právě Lalovy. Vysvětluii si to tím. že Lalo nezůstavil
žádné školy, žádných žáků pokračovatelů, a také tou okolností,
že jeho žízeň po kráse nebyla tak úzce sloučena se žádostí pravdy
a dobra. Ač byl Lalo duch velmi hluboký, víme : jeho vlastních
úst, že mu dostačovala k ukojení idea čiře hudební. Přesto však
dlužno říci, že náš mistr uměl ocenili ideu universální, jak se uká
zalo při anckových „Blahoslavenstvích“, jež on jediný dopo
slouchal až do konce při prvním sehrání v domě autorově.
Tak jako vždy a všude Prozřetelnost rozděluje své dary podle
nejvyšší spravedlnosti, tak i hudební eniové dostávají do vínku oto
více, nc v jiné věci bylo jim ubráno. .alo nedosáhl ideové hloubky
Franckovy, zato bylo mu dopřáno zploditi díla, oplývající krá
sami přirozenými, jadrnými hudebními myšlenkami, bujnými rytmy,
noblesními harmoniemi a půvabnými lormami, které svým zdán
livě nevýbojným příkladem vytyčily směr moderní hudby iran
couzské. Skladby Lalovy nejsou ani výrobky profesorskými ani
diletantskými im rovisacemi; vyvíjejí se organicky, ale vždy jest
v nich znáti svogodný rozmach k pravé kráse, jakési rašenl mo
hutného života vnitřního.
U nás zůstává Eduard Lalo autorem ouvertury ke „Králi Ys
skému" a „Španělské symlonie". Jaký úžasný omyll Celkem lze
říci, že naše hudební repertoiry trpí nedostatkem informace. Proč
dána byla přednost Lerouxovu „Tulákovi“ před tak mistrným a
životním dílem, jakým jest Lalův „Král Ysský"? Omluvil bych ještě
Charpentierovu „Louisu", ač banální montmartrovské historky nelze
ani zdaleka přirovnati s nádherným dějem opery Lalovy, v níž
se obráží všecka příroda a všecka poesie Bretaně; že však misto
Lalova baletu „Namouna" zvoleny byly konvenční balety Deli
besovy, to třeba nazvati nehorázným přehmátnuttm. Ovšem též
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třeba říci, že ani Francie v té příčině není ideální a že Lalo byl
doma uznán poměrně velmi pozdě.
Než řekněme několik slov o životě jubilantově. Narodil se v Lille
27. ledna 1823. tedy nedaleko rodiště Franckova, ale jeho rodina
byla původu španělského a přistěhovala se tam asi v XVI. sto
letí. Španělský typ udržel si Lalo úplně jsa malé postavy. urostlý.
černých vlasů i očí, mlčelivý, pečlivě dvorný, bystrý a živý. Přes
to však osvojil si i dobré vlastnosti francouzského ducha, který
ostatně nikdy nezapře své románské příbuznosti s duchem špa
nělským.
Zaiímavo jest, že už v mládí ocitl se ve styku s tradicí Beetho
venovou, měl totiž za učitele bývalého vídeňského cellistu Bau
manna, který hrával pod osobnim řízením největšího hudebního
genia. Ač otec Lalův nebránil Eduardovi baviti se hudbou. zá
sadně opřel se tomu. aby syn proslaveného Napoleonova důstoj
níka nevyšinul se výše než na hudebního skladatele. a tak ne
zbývalo mladému idealistovi, než opustiti rodný dům a vydati se
za svým zneuznávaným štěstím do Paříže. Tam ztrávil krátkou
dobu na konservatoři, studuje kousle s Habeneckem a skladbu
se Schulhoffem. Brzo však bylo mu opustiti tento ústav z důvodů
finančních & vidíme ho violistou v komorních koncertech Armi
gaudových a .lacquardových. Komponovati začíná 1845: romance.
skladby komorní. ale již 1858 odkládá ero. neboť jeho nekom
promisní duch nenalezá ohlasu ani v olzecenstvu. ani u hudeb
ních nakladatelů.
Obratem v jeho životě lze nazvali rok jeho sňatku se zpěvač
kou Bernier de Maligny. Žena ta znova vzpružila jeho umělecké
sebevědomí, čehož ovocem byla opera l'jiesque. .lako vzdycky
i při tomto díle vypil si Lalo svůj kalich hořkosti. Ač jeho dílo
bylo přijato při vládním konkursu 1867 (ovšem až na třetím místě,
po dvou bezvýznamných skladatelích), autor nikdy se nedožil jeho
provozování. Roztrpčen, vrhl se na hudbu absolutní, a tam jeho
úsilí bylo korunováno i vnějším úspěchem. Bylo to zejména Di

vertissement pro orchestr, houslový koncert F-dur.
panělská symfonie, Norvéžská rhapsodie, cellový
koncert

a třetí Trio (a-moll).

Těmito výsledky puzen, odhodlává se pokusiti se znovu o štěstí
na poli hudby dramatické. Roku 1875 načrtl & do 1880 zpraco

val svého Krále Ysského.

Jeho žena byla z Bretaně a tam

také jezdívali spolu na prázdniny. Legenda o zmizelém králov
ství Ysském vábila ovšem ihned našeho skladatele, skýtajíc mu
možnost vymalovati všecku přírodní krásu toho úchvatného kraje
i zhudebniti jednu z nejkrásnějších legend francouzských. Děj La
lovy opery jest tak přirozený, tak logický, ač zároveň myšlen
kově poutavý &prohloubený, že už pouhá ta okolnost jest velikým
plus pro toto dílo. Původně zamýšlel skladatel podati hudební
drama ve stylu Wagnerově, záhy však upustil od tohoto zá
měru. domnívaje se. že by přesahoval jeho síly. Lze však dě
kovati jeho úzkostlivosti za to, že se pustil po vlastních cestách.
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pominul všech ujatýcb principů a vytvořil dílo síc méně obsáhlé,
ale tím dramatičtější, čím stručnější a nehledanější.
Nemohu odolati, abych tu aspoň několika slovy nepověděl děje
opery: Král Ysský válčí s knížetem Karnakem, aby však urychlil
konec krveprolěvání, nabídne svému nepříteli svou dceru Mar
ared za manželku; v tom však vrátí se milenec druhé dcery
královské Mylio, který potupí Karnaka a zdvihne hozenou mu
rukavici. Válka znovu vzplane, Karnak poražen, Mylio má pojmoutí
za choť sestru Margaredinu Rozenu. ale netuší. že jest milován
první královskou dcerou (Margaredou) a že její žárlivost stane se
osudnou celému království. Ve chvíli, kdy kněz oddává snoubence,
Margared domluví se s poraženým Karnakem a spustí stavidla,
držící moře, aby nezaplavilo země Ysské. Oceán zuří po kraji. král
uteče se svou družinou na pahorek. ale vlny se neutiší, dokud
nezhltí zločinné vinnice. Potom nebe se vyjasní a vše končí mod
litbou k sv. Corentinovi, patronu té země.
Neznám libreta, jež by skýtalo tolik dramatických momentů bez
jakékoliv strojenosti, a neznám opery. jež by přirozeněji appliko
vala principy Wagnerovy, s tou výhodou, že není služkou žádné
úpadkové filosofie, ani racové nabubřelosti a pýchy. Opera La
lova zůstává tím, čím má zůstati: evokací pohádkově atmosféry
svého děje. Že hudba ta uchovává si svou cenu i beze scény,
jest jí jen ku chvále, ba lze říci. že její pravou hodnotu chápeme
už tehdy, kdy jí už neslyšíme, kdy zůstává v našem nitru jen
slastný pocit hluboké útěchy a naděje , ..
Když l,alo předložil dílo divadelnímu řediteli. odpověděl mu
objednávkou baletu. Volky nevolky musil přijmouti a za 4 měsíce
napsal Namounu. dílo venkoncem mistrně. které div nezaplatil
životem. nebo! pracoval dnem i nocí. aby dostál stanovenému
termínu. Balet propadl. ale K rál Y ssk ý dostal se přece na scénu
1888 a zvítězil na celé čáře. částečně zásluhou Lamoureuxovou.
který častým hraním Lalových skladeb ve velikých nedělních kon
certech výborně mu připravil půdu.

Do téže doby spadá Lalova Symfonie

g-moll, uvedená již

Norvéžská rhapsodie. Ruský koncert pro housle5 or
chestrem a C - moll k o nc ert pro piano a orchestr. Ač jeho opusy
neťřekročily
nikdyjeho
počtu
padesáti.
byl Lalo
plodným.
ne
ot přemnoho
skladeb
bylo vydáno
bez.nesmírně
čísla a mnoho
jich
také zůstalo nevydáno. V posledních letech života zabýval se náš
mistr operou J acqu e r i e (selské povstání), ve které viděl korunu
svého díla. Bohužel. nebylo mu dopřáno realisovatí svůj sen. Do
končil stěží první jednání a zemřel chorobou. jíž onemocněl při
skladbě baletu ..Naumona". Skonal 23. dubna 1892,
Nevím, čím bych lěpe pověděl význam Lalovy hudby než slovy,
jež nedávno napsal jeden z nejsilnějších francouzských skladatelů
soudobých. Paul Duxas v březnovém čísle „Revue musicale":
„Tomu, kdo dobře rozumí Lalově hudbě. ona osvětluje každý
rys jeho důvěrné fysiognomie. fysiognomie docela zvláštní. jedinečné,
jak možnonejrozdílnější od fysiognornieFranckovy nebo Saint-Saěns
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ovy. &zároveň bližší v iistěm smyslu mnoha zakladatelům soudobým,
steině zauiatým rytmickým vzruchem a zivostí barev, bouřícím se
proti odporným výlevům sentimentálním a zvrhlé pohodlnosti, kteří
po vzoru Lalovu střehou se všeho toho, čeho nelze uvésti v jasné
kontury a vepsati v pevné linie na pozadí vibrujícího jasu.“
Jinými slovy hudba Lalova nestárne. vyvěrajíc z věčného pra
mene krásy. který nikdy nevysychá, isa výronem téže neproměnné
podstaty.
*

VEČEŘE. mm mm Emma HANZELKA.
Za soumraku sedám, abych iedl pokrm, po němž tělo volá.
Sláb jsem. Síle těla duše umdlená iiž neodolá.

Čerstvý chléb na stole voní roztoužené krve,
voní vůní klasů vysypaných. iimii chvěl se prve.
Drobíy padající zachycené světlem hvězdic roziasněných
sbírám a kladu je na stůl za polibků němých.
Chlebe lidský, vzrostlý z kypré půdy, rosou vlahou zalívaný.
v slunci íuhnoucí a srpy ženců světa posekaný,

v snopy svázaný a do mandelů skrytý na strništích smutných
v pece vložený & lidu podávaný v pecnech chutnýc
světy živíš velké. lvuie síla v lidstvu překážky vše drtí,
pokolení lidská, generace celé živíš ——k Smri.

Pane, dei mi Chléb Svůj, vzrostlý z krve Tvojí, po němž duše volá
Sláb jsem. Síle těla duše zemdlená iiz neodolá!
*
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v RODIŠTI. mm. „M JOSEF
POSPÍŠIL.
Mne po rodišti touha náhlá
svou teplou rukou k srdci sáhla,
mně kývl luzný květ
mých dávných dětských let:
Já musel domů jetl
Noc byla dubnová & bílá.
krajina v stříbře luny snila,
vzduch parami se chvěl,
v nich voněl žitništ pel
když z nádraží jsem šel.

Kol silnice, kde švestek řada,
dřimala nekonečná lada
kam lidský sahal zrak. —
Kdes v dáli do oblak
se tyčil lesů mrak.

A nikde ani duše živé
a všude ticho opojivé.
Jen občas z jarních lích
pták zlekaný se zdvih'
a vzdychl. křídlem švih'.
K mé duši sladce promluvila
la rodná rovina má milá.
Rad byl bych zajásal,
však že kraj tise spal,
jej vzbudit jsem se bál.
Až u řeky, kde staré vrby
se nad proudící řekou hrbí
svůj krok jsem zastavil;
tam vzrušený jsem pil
šum rákosí, vln kvil.
A žasl jsem. jak luna bílá
roud šedé řeky postříbřila,
když v ní se shlížela.
A řeka blahem rozechvělá
jak v náruč mlýnu letěla.

Roj světlušek, lamp elektrických,
dováděl kolem budov mlýnských
a měsíci se smál,
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ienž za olšemi stál
a bledým hněvem plál.

Kde je:. tam kvetla střemcha snivá
& ieií vůně potácivá
mne vítat pílila.
Má hlava třeštila
lou vůní opilá.
Ves tichá byla již & spala.
zář měsíce ii oblévala.
Kde iaký tměl se sad.
v něm zřel isem žasem iat
kvetoucí hrušky plát.

Mne srdce zabolelo v hrudil
Kol ticho, jež ien krok můi budí
& štěkaiící pes,

ienž zval mne v rodnou ves.
V mé duší zpíval ples.
Hle zahrádka. kol ní plol : latí.
v ní vidím rodný dům svůi plátí.
Mne ovál dětský svět.
iá slyšel mládí pět.
Proud slz mi smočil ret.

Má sestra jediná, tak bdělé,
mi dvéře otevřítí spěla.
Jí : očí zíral lek,
však spolu lásky vděk:
„Můj drahý braíí'íčekl"

Již dávno unavené hlavě
se neusínalo tak zdravě
iak v rodném stavení.
V sluch přání sestry zní:
„Kéž se ti sladce sníl"
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BÍLÝ PŘÍZRAK BAROKNÍ PLASTIKY.
NÁHROBEK HRABÉTE WRATISLAWA Z MITROWIC V CHRÁMU SVA

TÉHO JAKUBA NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM. NAPSAL JAN

REJ SA.
„Nevím, milujete-li tolik v Praze chrám Svatého Jakuba, jako
já" , praví
anfred Macm en v stejnojmenném románu Jiřího
Karáska ze Lvovic. „Tento grandiosně chmurný chrám má něco
teudálně slavného, španělsky katolického v sobě. Čím jest jen
napojen & posvěcen vzduch uzavřený do tohoto zdiva. omšeného
věkyl Jak vejdete, jako by vás zajal přízrak Středověku a za
topil vás svými tmavými, minulými stíny. Všechen živý svět,
z něhož tam vcházíte, jako by najednou zhasl a zmizel: & není,
než tento fantastický chrám Ano, fantastický: pohleďte jen, jaké
grandiosní linie výšky & dělkyl r\ jaká bizarní přeplněnostl Oltář
na oltáři, socha vedle sochy. Slavné obrazy Brandlovy & Raine—
rovy se temní v zlatě rámů. Práce všech dávno mrtvých umělců,

zlatníku, klenotníků, brusičů drahokamů, svítí ciselovaným kovem
a průhledností křišťálůs oltářů, se sehrán ostatkův. Mramor pilířů
září. Zlaté sochy zaplavují všechno odleskem. vyzdvihují ke středo
věkému athosu. A pod dlažbou je plno mrtvých těl v hlubo
kých hro kách. . ."
A z ticha tajemného přítmí. před oltářem Svatého Kříže, vy
stupují bílé přízraky socll Ferdinanda Maximiliána Brokova na
červeni sliveneckého mramoru, barvy ssedlé krve, v architektuře
památníku Jana Fischera z Erlachu, komponovaném v principech
monumentální, synthetické a mystické triangulace. Dílo dvou ba
rokních mistrů z přelomu století sedmnáctého a osmnáctého!
Majestátní plastičnost pomníku vystupuje zvláště výrazně v rámci
arkutury a sloupů. dělících boční loď na straně evangelijní od lodi
hlavní. l'athetická dramatičnost hovoří
zde k diváku stojícímu tváří k piůčelí
pomníku. Feerická slavnostní apothcosa
hrdiny vemlouvá se všemi barokními
rostředky &možnostmi celku, detailu,
barevným a světelným efektem. Na vy
výšeném stupňovitém podstavci spočívá
rakev, za níž zdvihá se do výše pyra
' mida, odčleněna jsouc od svého vyso
kého podstavce hlubokým výžlabkem.
Zde se uplatňuje hlavní komposiční
schema trojuhelníku, jenž vyrůstá v da
ném prostoru zaplaveném vždy jako by
podvodním světlem. Z něho vystupuje
pět bílých figur. jako bledých a nehyb
ných přízraků.Vlevo dole sedí na prvním
stupni podstavce symbolická postava
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plačící ženy v bolestném
zhroucení. Sklání se to zdr
cen bolem strážný anděl ro
du hrd'mova. Jest zavřena
kniha života. ležící pod její
levicí, kterou v žalu spíná
s rukou druhou. zavřena jest
nehybně stojící kniha rodo
vá se založenými vložkami.
a jako by se zmítala v mar
nosti do prázdna prostoru
kniha privilegií i pečet. le

mw„

%alisující
výsad.
olest & pergameny
marnosti Smutek
avzlyk pláče zní na tomto
místě. Hlava ženského genia
se sklání a jeho roucho se
patheticky vzdouvá, vlní &

\_

padá. Po pravé straně vy

stupuje k rakvi alegorie
smrti, stařec Saturnus. Je
ho mocné perutě jsou ro
zevřeny V pravé od lokti vztýčené ruce svírá dlaní zlaté pře
sýpaci hodiny. nad ramenem ční kosa. S beder mu padá ché
traiící plášt. na němž čteme signum sochařovo: HAF STATUAF
lACTAF. A BROKOFF 1716. levou ruku klade na mramorovou
rakev, na níž tkví v rámci bronzový erb rodu Wratislawu, zatížený
hraběcí korunou. l.evé pole znaku nese barvu rudou, pravé Cer
nou, odděleně vzájemně zlatou kolmou linkou. Starý muž hledí
obrácen v antipostu s žalem do neznámé dáli. odkud zavzněl vyšší
povel & pokyn, jako by čekal na odvolání rozkazu tak nepocho
piteluěho.
Na víku vyvýšené mohutné rakve leží agonii zhroucen sam
hrdina díla, Jan Václav hrabě Wratislaw z Mitrowic. Jeho chlad
uoucí tělo podpírá anděl. Hrabě Wratislaw drží v levé ruce kříž,
snaží se ještě v agonii nadzdvihnouti tělo, opíraje se pravou rukou
o knihy. Mohutná postava reka jest oděna brněním, bohatá pa
ruka kryje umdlévajíci hlavu, splývajíc v bujných pramenech na
ochablou šíii. Anděl v podobě mladé ženy, oděné řasnatým
rouchem, podpírá umírajícího rukou pravou a levou zdvihá
věnec 2 hvězd. Tato vrcholová skupina tvoří s dolními boč
ními tigurami obvyklé trojúhelníkové komposiční schema. které
zapadá do schematu hlavního a základního, Druhé a to ho
řejší schema trojuhelníku tvoří pyramida třicet stop vysoká;
na její tmavý červený slivenecký mramor píše z leva sličný
anděl křehkého kouzla útlou pravicí památný ná is v zlatě:
DOMINO SERENISSIMO ET ILLUSTRISSIMO E CELLENTI
VlRO JOANNI WENCESLAO S. R. J. COMITl WRATISLAW
DE MlTROWITZ TERTIO SUAE GENTlS lN BOI. ORD. EQV.
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S. JO. HIER. MAG. PRIORI S. CAES. ET REG. MAlE STATlS
A SECRETIONIBUS CONSILlIS ATQVE REGNI BOl. SUPREMO
CANCELLAR. Cherub vznáší se lehce & bravurně. levicí vzty
čuje tubu, co pravá ruka dopisuje zářící napis. Pravou nohu ob
nažuje po kolena vzrušeně zvířená draperie, kupící se koketně
kolem boků, nad nimiž se rozkošné vznáší jeho plná peruť. Utlá
horní část zad a ruce jsou obnaženy, a hlava bohatě zkadeřená
mírně & jemně se sklání.

Náhrobek charakterisuje barokní vzestup & vzmach. Na po
mníku možno sledovati silnou gradační linii, směřující k vrcholu
pyramidy. Tato linie, vycházejíc od bolem zdrcené postavy vlevo
nejdoleji, spěje k postavě Saturnově vpravo, aby obrátila se do
výše. Protíná vlevo skupinu, spočívající na tumbě, dochází nej
výše se vznášejícího cheruba, aby prudce se vznesla po levé
hraně pyramidy k jejímu vrcholu. Tížnice s něho spuštěná, pro
tínajíc vprostřed tělo umírajícího reka dlící u něho postavu ge
nia, dělí obě rodové barvy znaku, jsouc osou symetrie celého

náhrobku.
Celé uspořádání náhrobku od Jana Fischera z Erlachu má silný
dramatický pathos, jejž Brokofl dovedl vroucností své umělecké
bytosti dokonale interpretovati. Z koncepce tohoto jeho nejlep
šího díla vane božská inspirace. Formální hospodárnost sochaře
oživotnila a oduševnila postavy přesvědčivě, dávajíc jim vyraz
scénický. Celý pomník oživuje slavnostně tragicky pathos, přita
hující mocně a záhadně chrámové chodce. ivotní vzruch pomníku,
bolest, zakletá v umělecké formy, tázavost výčitky, gracie che—
ruha a pád moci i rodové vznešenosti, dávající tušiti reflex mar
nosti světské slávy, vse, co vyznačuje kom likovanehn ducha
baroku, v němž hřmély tuby. zpívaly llétny a nuřilo tympannve
ostinato, to vše řízračně nehybné a nehmotné vystupuje mys
ticky ze zášei'í chrámového přítmí. Bily přízrak barokní plastikyl

.
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ÚVOD
KNOVÉMUVYDA
NlNAPSAL

Juras BARBEY D'AUREVILLY. mmm DR.
FRANTIŠEK
KRCMA.
Tento román byl po prvé vydán roku 1851. V této době ne'
vstoupil spisovatel na cestu přesvědčení a myšlenek, jimž věno
val svůj život. Nebyl nikdy nepřítelem Církve. Naopak vždy se
jí podivoval & ji ctil jako nejkrásnější a největší věc na zemi
i se stanoviska lidského. Ač byl pokřtěn a vážil si Církve, ne
byl křesťanem vírou a životem, jako se jím stal, díky Bohu.
A že prostě nezbavil ducha svého systémů, na které jej cestou
zavěsil, ale že podle své výkonnosti a síly potíral filosofii a bude
ji potírati, dokud nedodýchá, Volní myslitelé se známou upřím
ností & velkodušností neopomenuli postaviti proti jeho katolictví
nedávného data, román starého data, jenž se směle zove „Stará
milenka“ a jehož účelem bylo ukázati nejen jak vášeň opojuie,
nýbrž i jak zotroc'uje.
Nuže, tento rozpor mezi podobnou knihou a svou vírou za
mýšlí spisovatel „Staré milenky“ dnes odmítnouíi. Nedovolt ni
kterak, ac' to Volní myslitelé se zálibou říkají, aby jeho kniha.
za niž přijímá zodpovědnost, vydávaje ji opět, byla opravdu ne
důsledností, hledíc k naukám, jež, jsou v jaho očích pravda sama.
Vyjímajíc jedinou lehkovážnou podrobnost, kterou se vinen dává,

podrobnost

třiřádkov ou, již potlačilve vydání,podávaném

dnes veřejnosti, „Stará milenka“, když ji napsal, zasluhovala,
aby byla zařaděna do skupiny všech skladeb uměleckých u li
terárních, jež mají námětem předvedeni vášně, bez níž by ne
bylo ani umění, ani literatury, ani mravného života, nebot vý
střední vášeň jest zneužitím naší svobody.
Spisovatel „Staré milenky“ nebyl tedy v té době, a není ještě
dnes. než romanopiscem, jenž vylíčil vášeň tak, jaká jest. a tak,
jak ji viděl, ale jenž, líče ji, ji odsoudil na každé stránce své
knihy. Nehlásal ji ani vášnivě, ání přesvědčivě. Neuc'inil, jako
romanopisci Volné myšlenky, z vášně a jejích rozkoší právo muže
a ženy a náboženství budoucnosti. Vyjádřil ji, je pravda. jak
mohl nejúčinněji, & zato se mu dostává výtky? Což se má pro

ohnivost barvy jako malíř po katolicku

hlásiti k vině? Jinými

slovy, není-li otázka namířené proti němu stran „Staré milenky"
mnohem důležitější & všeobecnější, nežli zájem o knihu, o niž se
nemluvilo po celý čas. dokud nebylo důvodu hoditi ji na hlavu

spisovatelovu? Není-li tato otázka vpravdě otázkou románu
samého, jehož se dotýkati zakazují nám, katolíkům, nepřátelé
katolictví?
Ano, 0 to jdel Otázka takto položená jest drzá a komická.
Jen pohleďtel Podle morálky Volných myslitelů nemají katolíci
práva dotýkati se románu & vášně, leda že by měly ruce čisté,
ako kdyby všechny rány, které chrlí krev nebo jed, nepatřily
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do čistých rukoul Nemohou se také dotýkati dramatu, nebot je
to také vášeň. Nesmějí se dotýkati ani umění, ani písemnictví,
ničeho, nýbrž okleknouti do koutku, modliti se a nechati na
pokoji svět a wolnou myšlenku. Opravdu rád věřím, že Volní
myslitelé by tomu chtěli. Jestliže je to žertovné s jedné strany.
s druhé strany taková myšlenka má svou hloubku. Věřím rád,
že by se nás rádi zbavili takovýmto ostrakismem, aby mohli říci,
uzavřevše nám všecky cesty, všecky druhy myšlení: „Ti ubozí
katolíci! Jak jsou zcela mimo všecky cesty ducha lidského |" Avšak,
upřímně řečeno, nám třeba jiného důvodu, než jest tento, aby
chom se srdcem pokorným a poslušným přijali naučení, jež nám
nepřátelé katolictví laskavě dávají o katolickém důsledku našich
činů a o konání našich povinností.
A abych se o tom, ostatně, zmínil, odkud znají katolictví?
Neznají z něho jediného slova. Příliš jím opovrhují, aby je kdy
studovali. Což jejich nenávist vytušila jeho ducha z litery? Mravní
a rozumová velkolepost katolická tkví v tom, že jest široký, ob
sažný. nezměrný; že zahrnuje všecku přirozenost lidskou a její
rozmanité obory činnosti a že nadto, co zahrnuje, rozvíjí ještě
velikou zásadu: „Běda tomu, kdo se pohoršíl“ Katolictví nemá
nic upejpavěho, stydlavého, pedantského. neklidného. To pone
chává klamným ctnostem a přílišnému uritánství. Katolictví mi
luje všecka umění a přijímá beze strachu jejich odvahu. Připou
šti jejich vášně a jejich obrazy, vědouc, že možno z nich těžiti
poučení, i když umělec sám ho nevytěží.
Pro mysli nečisté jsou hrozně neslušnosti v obraze Michel
Angelově (Poslední soud) a v nejedné katedrále naleznou se ta
kové věci, že by přiměly protestanta, aby si přikryl oči kapes
níkem 'l'artuliovy'm. Zda katolictví je odsuzuje, odmítá a zahla
dilo? Zda nejslavnější &nejsvětější pa ežově nepodporovali umělců,
kteří tvořili tyto věci, jichž by se byla hrozila & o ravdu se

hrozila

jako svatokrádeže přísnost protestantskárKdy zapo

vědělo katolictví vyprávěli vášnivý čin sebe krutější, sebe zločin
nější, těžili z jeho patetických účinků, osvětlovati propast lidského
srdce, i když byla v hlubinách jejích krev a smrt. konečně na

psati roman, to jest událost možnou, když není skutečná, to
jest, jinými slovy, událost lidskou? Nikde! Naopak. Vše dovolilo,
avšak s nepodmíněnou výhradou, že román nebude nikdy pro
pagandou neřesti, nebo hlásáním bludu; že si nikdy nedovolí
hlásati, že dobro jest zlem a zlo dobrem, a že nebude po způ
sobu solistů hájiti nauk sprostých a zvrhlých jako romány paní
Sandově & Jana Jakuba Rousseaua. S touto výhradou dokonce
dovolilo katolictví líčiti neřest & blud v jejich činech a projevech
a líčiti je v pravé podobě. Nestříhá křídel geniu, když je tu genius.
Nebylo by bývalo bránilo Shakespearovi, kdyby byl býval
katolíkem, aby napsal onu povznášející scénu, kterou se začíná
Richard III., v níž zarmoucená žena, kráčející za rakvi svého
manžela, otráveného bratrem, vychrlivši strašné kletby na vra
žedníka, dává mu na konec svůj zásnubní prsten & poddává se
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své proradne' a krvesmilné lásce. Tot mrzké. tot kruté. pošetilci

řeknou docela pravdě

nepodobné.

poněvadž tato ohyzdná

změna ženského srdce se stane během jediné krátké scény —
což jest, po mém názoru, o jednu pravdu více; ano. jest to mrzké
& hrozné, avšak jest to krásné lidskou pravdivosti, hluboce, krutě,
strašně krásné. a pravda a krása, at v jakémkoli jsou oboru.

nejsou nikterak obmezeny, ani zahlazeny katolictvtm.

jež jest

svrchované pravda. A všimněte si dobřel Shakespeare nedog
matisuje. Vykládá. Neříká, nebo nedává říci diváku: „Richard III.
má pravdu. Tato žena, kterou svedl nad teplým tělem jejího zavraž
děného chotě. má pravdu, nechávajíc se svěsti svakem vražedntkem.
jenž jest králem." ——Nikoliv. On praví: „Toto jest.“ a s nádher

nou necitelností umělce, jenž bývá někdy necitelný. to ukazuje
& tak mohutně, že se tím srdce v prsou svíjí & že mozek jest

tím zasažen jako hromovým elektrickým výbuchem.
Nuže, sestupme od Shakespeara ke všem umělcům a máte postup
umění, jejž katolictví shledává dovoleným a který spočívá v tom,
v ničem nezmenšovat hřích nebo zločin. jejž měl umělec v úmyslu
vyjádřili.
Jest však více & katolictví jde ještě dále. Nepravost jest někdy
roztomilá. Vášeň jest někdy takřka uhrančivě výmluvná, když
o sobě vypravuje anebo mluvi. Ustoupí katolický umělec svůd
nostem nepravosti? Utlumí výmluvnost vášně? Bude povinen
zdržeti se líčení toho i onoho, ježto jsou mocny obě dvě? Ne
dovolí Bůh, jenž je dovolil lidské svobodě. umělci, aby také on
je vložil do svého díla? Nikolivl Bůh. tvůrce všech skutečnosll,
nezakazuje žádnému umělci, ač-li by umělec, opakuji to. neučinil
z nich nástroj zatracent. Katolictvi nekomoli umění. obávajic se
pohoršení.
Jest ještě něco (budiž mi prominuto to slovo) katoličtějšílio. než
se myslí, v inspiraci všech těch malířů, kteří se zálibou

črtali

jako zlato, purpur a sníh skvělou krásu krvežíznivé. katanské

Herodiad , vražednice

sv. Jana. Nezbavili ji žádného jejího

půvabu. Klčíniliji božsky krásnou. hledice na statou hlavu. která
jest jl podávána, & ona jest tím jen pekelnější, jsouc tak božskél
Hle, jak ve všem se má uměui chápati věci. Malovati to, co jest.
zmocniti se lidské skutečnosti. zločinu nebo ctnosti, & oživiti ji
všemohoucnostt inspirace a formy. ukázati skutečnost, dáti jí život
až k ideálu, tot poslání umělcovo. Umělci jsou z hlediska kato
lického nad askety, avšak nejsou vůbec askety: jsou umělci.
Katolictví třídí hierarchicky zásluhy, ale nemrzači člověka. Každý
z vás má své povolání podle svých schopností. Umělec není také
policejním prefektem idei. Jakmile stvořil skutečnost. nakresliv ji,
dokonal své dílo. Nežádejte na něm nic více
Než slyštm námitku a znám ji. Ale mravnost jeho dilal Ale
vliv jeho díla na veřejnou mravnost již zvrácenoul atd.. atd.. atd.

a toto všecko odpovídám s jistotou: mravnost umělcova
jest v síle a pravdivosti jeho malby. Maluje skutečnost, vlévaje
a vdmycbuje v ni život. byl dosti mravný: byl pravdivý. Pravda
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nemůže býti nikdy hříchem nebo zločinem. Zneužívá-li se pravdy,
tím hůře pro ty, kteří ji zneužívají. Vyvozuje-li kdo z umělec
kého díla živoucího & pravdivého. vyvozuje-li z něho věci zlé,
tím hůře pro rozumářské vinníky. Umělec není ničím v tomto
vývodu. „Dal k tomu podnět," řeknete. Což dal Bůh podnět
k zločinům a hříchům lidí, tvoře svobodnou duši člověka? Dal
podnět ke zlu, jež lidé mohou páchati, dávaje jim vše to, čeho
zneužívají, klada jim svůj velkolepý & tichý a dobrý výtvor do
rukou, k nohám, v náruč? A opravdu! Poznal jsem obrazivosti
tak zkažené a tak smyslné. že pocitovaly ohnivou metlu chtíče.
pohlížejíce na skleslé řasy Madon Ralaelových. Měl snad Rafael,
aby se vyvaroval tomuto nebezpečí, ustati a hoditi do ohně svou

Madonu Albskou, svou Madonu na sedadle a všechna

ta veledíla cudnosti, apotheosy mnohokrát začínané lidského
Panenství. Není-li některým lidem všecko pohoršením, leeži
tostí k pádu? Má umění zhasnouti potřeno nízkými zřetely ke
všem slabostem? Má se nahraditi preventivní soustavou vyšší roz
šaíností, jež by nedovolila nic z toho všeho, co může býti ne
bez ečné, to jest, konec konců pranic?
lZJPm
ělec tvoři, podávaje

věci, jež Bůh učinil & jež člověk pře

krucuje & porušuje. Podal-li je přesně, jasně, má jako umělec,
tot jisté, mravní hodnotu, jakou míti má. Máme-li ducha spraved
livého a pronikavého, můžeme vždy těžiti z jeho díla, nezajíma
jícího se o nic, co není pravda, naučení někdy obsažené, jež za
krývá. Vím dobře, že bude leckdy nutno dříve hloubati, avšak
umělci píší pro sobě rovné, nebo aspoň pro ty, kteří je chápou.
Ostatně jest hloubka zločinem? Moudrost katolická jest jistě roz
sáhlejší. ucelenější. volnější a mohutnější, než si ji představují
páni moralisté z Volné myšlenky. Nechť se těží Jesuitů, těch
úžasných politiků lidského srdce, kteří tak vysoce rozuměli m0
rálce, pro kterou měli tak hluboké pochopení, naopak Jansenisté
ji zdrobňovali a tak mělce chápali, dělajíce ji tak úzkou, hloupou
a tvrdou! Nechí se zeptají některého z těch Kasuistů s myslí
bystrou a útěchu skýtající, jakých Církev tolik vydala zvláště
v Italii, a zvědt, neznajíce to. že žádný předpis nevyrve nám
z rukou vášeň, jejíž dějiny román píše, a že katolictví úzké. ne
vrlě a úzkostlivé, jež vymýšlejí proti nám, není oním, jež bylo
vždy civilisací světa jak v soustavě myšlenkově, tak v soustavě

mravníl
A tohle není teorie pečlivé vymyšlena, aby jí bylo užito v ně
jaké při, toť duch sám katolictví. Spisovatel „Staré milenky" žádá,
aby byl souzen v tomto světle! Katolictví jest věda o Dobru a
Zlu. Ohledává ledví' | srdce, dvě stoky naplněné jako všecky stoky,
zápalným tosloremž hledí do duše: to jest to, co učinil spisova

tel. .Staré milenky“ Nalezne se v ní, co ukázal? Mluvil o vášni
a jejich poklescích, avšak vynášel je do nebes? Mluvil o její moci.
jejích kouzlech, jakémsi pásu. jejž vkládá v naší svobodnou vůlí.
jako povržený erb. Nezkrátil ani vášeň, ani katolictví kresle je.
Bud' bude „Staré milence" odpuštěno to, že jest, buďsi jakákoli.

Vu" Borovilovúli
EVANGELISTA SVATÝ MAREK

chvodukc. lilognlic.
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anebo třeba se zříci toho, co se zove románem. Bud' třeba se
zřícimalby lidského srdce, anebo třeba je malovah' takové, jaké jest.
Jen pánové z Volné myšlenky tak oddaní, jak každému známo,
zájmům sociálním, mohli „Starou milenku“ shledati podvratnou.
Jil Avšak spisovatel, vypravuje tento smutný příběh, mohl býti
bezcitným a nebyl! Odsoudil Marignyho, manžela, jenž se pro
vinill dal mu výčitky a i hanbu, nechal jej vyznati se své babičce
a odsouditi sama sebe. Ale jeho žena, již na konec Marigny žádá
za odpuštění, mu neodpouští. ádný romanopisec nebyl více než
spisovatel „Staré milenky" Torquemadou svých hrdin. Jeho kniha
podvratnoul Což máme již z obavy. že vše uvedeme v nebez
pečenství, malovati jen Grandisony? Ano, vášeň jest revoluční,
avšak protože jest revoluční, jest důležito ukázati ji v celé její
podivné a mrzké slávě. Jedny dobré dějiny mohly by se s hle
diska Řádu napsati. dějiny Revolucí. Hle, co mi bylo říci pánům
z Volné myšlenky!
*

MATEŘÍDOUŠCE

ZKNIHi' SMI/TEK
ZEMĚ,JIŽNAPSAL

BOHUSLAV
REYNEK.
Nejtišší ze svých sester na mezi,
jahod, čekanek a slziček & metlic,
i : bratří, tuhá dívko zlatolící,
zlatoruká, zlaté šíje,
zlatých kotníkův a lýtek, zlatoloktá,
spočinutt těžkých bedruněk,
myrtový háji mravencům,
kvetoucí fialová kanovničko,
živá rosou jen a prudkým sluncem:
kdykoliv tě pohladtm
mám plnou dlaň vůně .. .

Jako zelená ještěrka

má duše u tebe vyhřívá se
pod modrými plaměnky zvonků,
číškami pokoj srdce vylěvajícími,
jejichž ústí bělaií se jako hvězdy
žilkovaně.
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APTEROS.-

SONETANTICKÝ.
NAPSAL
FRANTIŠEK

LEUBN'ER..
l orlu klesnou křídla neúnavným letem
dne slunnou oblastí, tam nad doly a srázy!
Kde atrmí jehlan skal, spár k odpočinku sází
& zrak svůj kochá volný hrdých samot světem.
Muž dlato odložil. Kým duše plála vzněíem,
že kovem do balvanu tesal bez nesnází?
Ráz úder k úderu — v páž nová síla vchází.
ač ruky mih ien motýl nad netknutým květem!

Ni vzpomínky, že v odpor vidinám kdy hmota,
ni obavy. kde blesky mraků pod závoji
Krás vítězství! Duch nad hmotou! Zmar hmotě hrozi

Čin velký pevně tkví, sen vtěle do životal
V střed kleslých orlích peruti se letmo chví a stoií,
vstříc věkům hledíc klidná Niké Apteros.

!

KULTURNÍOVZDUŠÍ
FEUILLETON
Spas stat
se, kd
o můžeš!
Zaujala
nepřednějakým
časem
Karla
Čapka pod
tímtomtitulem
v „Cesté“
otišténá. Je to článek z těch, o kterých se může říci, že co se v nich snadno
a lehce tvrdí, dá se rovněž tak snadno a lehce popřít. Čte-Ii katolický člověk
takové pojednání o spáse, nějak jej to dráždí, aby to rozebral a z upotřebitel
ných částí udělal jiný celek. Článek zároveň nebezpečný i bezvýznamný, vtipný
i všední. Praví se tam především. že přímo, nahoru se člověk sám spasit ne
může. nýbrž musí jej spasit někdo jiný. nebo něco jiného. Což je skoro jediná
pravda v celém článku, jak myslím. Může-Ii si člověk pomoci sam, tu nemožno
již mluvit o spáse. Karel Čapek vlastně mluví především nebo jen o spáse při
rozené. na tomto světě. U něho hlavně by bylo spásou něco, co by zasypala
černou nicotu života a dalo plnost, něco. z čeho by člověk mohl žít, nejspíše
nějaký Mastný názor životní. To chce většinou katolík také. ale je mu to málo,
o je to vlastně spása? Nase české slovo, nemýlím-li se, připomíná aa pád,
tedy spasit je tolik co zdvihnout upadlého, při čemž se vhodně myslí na olou
eněho a zraněného u .lericha. jejž spasil od zahynutí milosrdný Samaritán.
atinské slovo salus a německé ei upomíná na zdravi. tedy spása jest
ozdravení. Spása dle křestanského pojetí je věcí mravnl. týká se více vůle než-li
rozumu. Zdvihnout kleslou vůli, nemocnou ozdravit. I kdyby byla spása jen
přirozená. nemohla by v ničem jiném záležet. Nasytit pouze ro:.um, aby se na
plnil trvale jasem a pokojem. nemůže stačit Jedná se o život My křrstané
rozeznáváme dvoj! řád přirozený a nadpřirozený A kd 'ž my o sprise mluvíme,
míníme spásu nadpřirozenou a tou jest: nadpřirozené obnovení n zdokonalení
lidstva v Kristu, v této své nadpřirorcné hlavě :: prostředníku. čímž lidstvo
k nejužšímu s ojení bytí a života s Bohem jest opět povýšeno n dospívá k nad»
přirozenému rálovství Božímu, spása jinými slovy je dokonalé znovnzřízeni
zničeného nadpřirozeného řádu.
e dvojí život: přirozený. nás, n nadpřirozený, Boží, na kterém máme účast
Kristem,

křtem, svátostmi

u (I'll—(tlnl-IUII
lllímlÍ byvanie

včlenění v Klistu. jako

větve jsou včleněny ve kmenu, a Božská míru. milost. tento výron Bož
ského života se do nás vlévá. proměňujíc relou duši a činíc ji svatou. Bez mi
losti není dokonalého, svatého života. Spása není nic jiného, než umožnění
svatého života. Co je mi platno. poznalrli jsem světový názor, který mne čini
šťastným a dává mi jistotu i v neštěstí oporu, když při tom nejsem s to, mnnně
dokonale žít?
Pan Čapek praví, že nahoru se člověk spasit nemůže. ale stranou a Šikmu
prý ano. Tomu tak není. ale pravda není daleko. Augustin praví: Buh,
který tě stvořil bez tebe, nespasí tě bez tebe. Bůh spasí, ale potřebuje,
aby člověk chtěl a toužil po spáse. Je tedy třeba hnuti vule se strany člověka.
vůle pravím, ne citu, cit v mravní a náboženské sféře nema mistri. .lověk
spásy potřebuje, musí být spasen. Věkovitou zkušeností se doknulie, že čistě
lidskými prostředky to nejde. Mravně dokonalé lidi nachumne leplvc v křes
ťanství. které řináší nadpřirozeno, za kterým se skrývá \semohoucí láska.
Spas se, kdo c cei, nebot každý muže!. Panu Čapkovi se nelibí, že pro kaž
dého má býti spása stejná, jeden stejnokroj. stejne krajíce pro každého. On
chce rozmanitost. Líbí se mu. že někomu je spásou komunismus. někomu euge
nika. jinému Volná myšlenka. Soudí. když každý (lověk má jinou povahu a
tužby. že pro každého je spásou něco jiného. Ve skutečnosti jediný a pravý
S asitel Kristus je spásou pro každého jinak. Kristus se “přirovnává kalunci.
uže, jedno a totéž světlo a teplo slunce má na aždou rostlinu jiný účinek,
vykouzlí u každé jinak a jiné květy a ovoce. Tak i Kristus, poskytnuv jednou
pravdu a jednou se obětovav a jednou sumárně pro všecky milost získav, kaž
dého člověka osvěcuje. sílí. proměňuje jinak, navazuje na zvláštnosti jednoho
každého. To je právě vznešenost a sláva spásy Kristovy.
Ani dost málo nepochybuji. že nikoho ani pro tento dosmrtný život nespasí
takové věci, jako komunismus, nebo eugenika. má-li ducha logicky vycvičeného
a vůli nepříliš pokroucenou. Je ku podivu, jak s pokrokem kultury pokračuje
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zákrok v správném myšlení. Pan Čapek také píše, že by odmítl spásu Kristovu,
kdyby mu ii osobně nabízel. Ve skutečnosti autor „Božích muk" by ii neod
mítl, nebo! Ježíš by mu nabídl právě takovou. iaká by se pro něho hodila.
Jsou a budou Nikodemové. Prý ie třeba ne veliké. ale malých denních spás.
Zcela dobře. Právě pro to vynalezl Bůh milost pomáhaiící. která se udělu'e
v denním mravněm shonu. Je velká centrála, a jsou malé. četné stanice. e
velká spása, a isou jednotlivé spásy. potůčky : jednoho iezera. Dalo by se
o těchto věcech ieště mnoho psát. Ale iaksi člověka těší, že dnes se zaiímaií
i tak znamenití spisovatelé o tak obrovitý zástoi. iako ie spasení. A přál bych
z plna srdce panu Čapkovi. aby byl tak spasen, iak si přeji býti spasen sam.

-—František Kašpar
HUDB

Hudebni
V Nár.
uplynulémměsíčnímobdobí
záiem upínal
se hlavněPraha.
k opeře
divadla, iež vypravila Smetanovu

„llubičku“
v nově Kyselově výpravě a novém nastudování. Je to další krok
v přípravách na slavnostní rok 1924. kdy Smetanovo dílo bude zkoulkou naěí
hudební kultury. Ostrčilovo nastudování, když si odmyslíme iakýsi akademický
chlad. vyrostlo ze správného předpokladu, že „Hubička“ není žádná epera
bulla, v níž by komický živel vše převažoval. Dílo ie prostoupeno pathosem.
který vyzvedává zdánlivě drobný a prostý příběh v oblast absolutní. kde ide
o základní touhy a potřeby lidské. Rozpory nutno vyrovnali láskou. chápaiící
a odpouštěiící. Nic není laleěněiěího než titulovali „llubičku" iako vesnickou
operu, kde lolklor skoro ie neidůležitěiěí. Ostrčil toto poietí odmítá zcela roz
hodně a "Hubička" ie mu ředevsím dramatem srdce, naplněného touhou slou
žiti v lásce. Ovšem je po statný rozdíl ve výrazové lormě. Smetanova hudba
nesmí dostati Wagnerovský ráz. U Smetany nese všechno znak tančící lehkostí.
moudrosti Prosperovy, melodičnosíi lyrické básně. Kyselova výprava ——až na
lesní scénu —-byla krásným barevným doprovudem hudby a posilovala ilusi.
Výkon slečny Ungrově iako Vendulky, pánů Wurtra a Buriana iako Lukále a
Tomase snese přísné měřítko iak hlasově tak herecky.
Ze symlonických koncertů dlužno vzpomenouti Č e sk é l' ilhar mon i e, jež
okračovaln v cyklu Berliuzuvě. větlinou velmi dobře reprodukovaněho a za
končila iei „lantaslickou symlonlí". dílem, duchem'| výrazem cele romantickým.
kde schopnosti autorovy i ieho osobnost vystu uií co neizřetelněii a neibez
prostředněii. Z novinek zaslouží pozornosti cyklusě. M a r tin ů „M.íleiícípůlnoc“
iehož druhá část „Modrá hodina“ byla svědectvím. iak skladnatel vnitřně byl
rostl od „ eské rhapsodie“ . iak jeho výraz nabývá hutnosti a stává se noslte
lem vnitřního dění i v oblasti tuch a podvědomí.
Pravým uměleckým svátkem hy koncert vídeňského „Tonkiinstlerverein“
s F. Schalkem v čele. Vedle „Coriolana" Beethovenova a Schubertov „Sym

lonie h-moll" dával večer posvěcení Brukner

svou překráanou Vlřsyml

nií. Neznám skoro doiímavěilího ozdravu mrtvému. iako ie Adagio. kom o
nované in memoriam R. Wagnera. |lllol a zármutek zápasí s křesťanskou na ěií
vzkříšení s tak vášnivou naléhavostí, že bezprostředně prožíváme tíhu odchodu
drahého člověka. Bruknerova hudba klene smělé oblouky, iež spínaií zemi s ne
besy. Osobní bolest obiektivuie se v architektonický tvar příkladné čistoty a pl
nosti. Vídeůětí umělci se Schalkem, který znal Bruknera, dali lesk římo slav
nostní dílu okorného varhaníka. iako Schubert zněl v iich podání i o orchest
rální písničlťa zázračně měk.ká

Ze spolků proievuie životnost vlastně jen „S pol ek pro rnod erní hu d bu“.
Spolek komorní ie starosvětská instituce t. zv. lepší společnosti, kde se špatně
dýchá v ovzduší ploché konvence bez hlublího záimu. Písňový spolek ie sdru
žení, kde diletantství má otevřená vrata a kde pod obstarožnou patronancí vy
stupuií prapodivné figury v doiemném souhlasu s většinou publika. „Spolek pro
moderní hudbu" v této prostřednosti lehce uhaiuie si svou posici. nebo! při
náší ve svých programech skutečné umění, iež iest podáváno vynikaiícími umělci.
Tak provedeno bylo Hindemithovo kvarteto, Honeggerovo a Bax-takovo komor
ním sdružením Amarovým z Frankfurtu, a posluchači mohli si utvořiti imou
představu o soudobém hudebním umění. Předposlední koncert předvedl my

sticky hluboké Trio (op 105) J. B. Foerstera.

kde básník vyzpíval kantilénu
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o krutém osudu, ieiž nutno pokorně snášeti. Sukův klavírní cyklus „O matince",
zahraný mistrovsky prof. Heřmanem.zkvetl také iako plod bolesti, iež rozryla život.
Kvartet D. Milhauda, vedle Honeggera neisilněiší individuality mladší Francie.
utrpěl značně šumařským odehráním kvarteta Ševčíkova. Barvou vábilo trio
B-dur d'lndy-ho. kde poiily se k sobě: klavír. klarinet a cello. aby vytvořily
kus pravé francouzské „é uilibre“. Poslední koncert byl večer klavírní. Blanche
Selva hrála Ma uardovy ,. romeuades“. skladby (9 preludií o . 103, Nokturno
a Barkarolla)
. Faure-ho. s Ravelův „Hrot Couperinův“. namenitě umění
ianistky. oddané propagátorky hudby Francie. slavilo opět svůi zasloužený triumf.
obíraiíc se duchovního základu skladby, vniká v sám kořen a podstatu. Od
haluje záměr skladatelův a své vzácné umění staví úplně do ieho služeb. Roz
ošné „Promenades“ se svou stupnicí od tryskaiícího veselí lidové slavnosti,
až po tiché zadumání předvede s mistrovstvím odstínu. Svět Faure-ho okouzlí
vás steině něhou. iako zastavením filosofa. který chce zříti srdce všech věcí.
A Ravelova evokace starých forem křísí zašlý svět. Tvrdý a pevný ie přednes.
Jihne v lyrických partiích. ale nerozplývá se v sentimentální změkčilost. kterou
mívá v lásce obecenstvo také hraiících slečinek et tutti quanti. -— Dr. Josef

ost

.

Pohádka a Bruhmsova Sonata F-dur
op. 99. Janáškova Pohádka byla před
desíti lety provedena v salonku varha
nické školy v Brně. Širší veřeinosti zůstala
neznáma a byl proto soustředován na ni
záiem iako na novinku. Hudebni řeč l'o
hádky iuko všech prací .lnnáčkových ie
stručná. prostá, ale zato vždy originelní.
poetickáa hlubokým citem prochvělá. .la
náček vytvořil v Polládce melodie pod
manivé u iedinečné krásy. Učinkovali
pražští umělcl—čelista J. .luneka pianist
věnován byl hudbě klasické. Na ieho ka R. Nebušková.
Brněnští pianisté l .
prTramu
)yl
.l.
Š.
Bach
[lI|,
koncert
G- ur pro 3 housle. ] violy, ] čela, Kundera o V. Kaprál uspořádali iako
basu a smyčcový orchesti). lluydn (Ce loni koncert ze skladeb pro dva kla
lový koncert), Mozart (koncertní sym víry. (ZI. unora). Hráli W. F. Bacha.
fonie pro housle, violu a orchestr) a Brahmse. Rogeru, Rebikova. Basa-.
Nadšeně
Beethoven (Vlll. symfonie). Solové )arly Tailleferre a liusoniho.
Ztlumočili koncertní mistři Fr. Kud áček pozdravilo Brno dva houslové virtuosy,
(housle). Jos. Karas (čelo) a Jos. Trkan Jana Kubelíka a Vášu Příhodu. Prvý
(viola), řídil šéf opery Fr. Neumann. koncertoval v Brně v této sezoně po
Orchestrální sdružení opakovalo (26. druhé. tentokráte (25. února) za do
února) metanovu Mou vlast za řízení provodu orchestru divadelního, ienž před
. V. elanského.
Filllurmonická
Spohrův
Vlll..
Ku
beseda brněnská uspořádala dva večery trogramem
elíkův lV.alkoncerty
Paganinilio
D-dur)
zahrál
komorní hudby. Na prvém večeru (14. Dvořákovo Scherzo capriccioso. Z pořzr
února) zahrálo Ševčíkovo kvarteto vedle du V. Příhody (15. března) uvádíme zvláš
tě
Beethovenovu
Kreutzerovu
sonatu.
chumannova kvarteta a-mol op. 41.,
č. l a Dvořákova klavírního kvarteta Corelliho Lu Folia a Paganiniho koncert
Es-dur (u klavíru Libuše Svobodová)
- ur.
Dvakrát vystoupili tu ruští
českou novinku
Koubův kvartet pěvci Volkovickoia a Kňažič s laví
C-moll, ienž dovedl zauiati řadou mi ristkou Michailovou (B. a 13. března).
lých, ušlechtilých nálad. Po stránce ar Koncertní pěvkyně M. Kuncová vypl
chitektonické ie však roztříštěný. Na nila svůi večer (12. března) slováckými
pořadu druhého večera (7. března) byly písněmi, k nimž klavírní průvody na
Gelovéskladby: Foerstrova Sonata f-mol psal ieií chot, skladatel J. Kunc. Kla
op. 45.. Beethovenovy Variace na téma vírní part zahrál profesor V. Kurz. —
'
2 Kouzelné flétny op. 66., Janáčkova Josef Blatný.

Hudba v Brně. Opera brněnská

je v této době zaneprázdněna studiem
nových děl. Repertoir zpestřen byl ro
zatím Massenetovým Wertherem (l. hl.),
ieit nastudoval kapelník .Ianota. Chvíle
vzácného uměleckého doimu prožívalo
brněnské obecenstvo při pohostinských
hrách Emy Destiuové v Madame Bu
terfly a Prodané nevěstě. » V ko n
cert " ím tivotě ie rušno. Symlonický
koncert orchestru divadelního (4.března)
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VYTVARNICTV

Výtvarnická Praha. Pražské výstavy umé

leckénásledujíjednapodruhétak rychle.že

nelze ani včechny náležitě sledovati. Vážná kritika arciv tomto velkém výběru
opravdu také vybírá jen z těch. které přinášejí nějaký klad do našeho umělec

kéhoživota.Tak výstava litografií

Honoré Daumiera (TopičůvSalon.

únor 1923) přišla právě .včas. kdy oživuje u nás opět technika umělecké lito
grafie. jíž zmocňují se dnes i naši umělci k potřebám velmi různým i k ten
denční sociální propagaci (cykly Rambouskovy „Spodina“. „Paříž"), kde se li—
tografie velmi osvědčila „již brzy po Seneieldrově novém technickém objevu
kamenotisku, zejména v polovici 19. století. Jest dobře známo —-a výstava tomu

štět
dosvědčuje
»francouzský
že
tomtokreslíř
směru
využil Daumier
litografie
tak výminečně
alodné
a aumier.
umělecky
tak vvýborně
a mistrovsky.
žekarikaturista
se mu
nikdoa dosud
nevyrov
humorista.
satirik
[1808——
13179)působil v Paříži právě v časech na „politické události tak bohatých a 80
ciálně tak pestrých. že mohl svůj výjimečný talent dobře uplatnit. Daumierovy
humoristické a karikaturní kresby předvádějí vždy časové aktuality. zejména ze
života s olečenského a politického. ale také : ypoměrůuměleckých a nábožen
ských. sou vesměs plné dobrého vtipu a zdravého humoru. takže nikdy těžce
neurazí, nezraní i když ostře llehnou. A nadto jsou provázeny mistrovským
uméním. které vždy vzbuzuje obdiv a úctu. Však .témito kresbami založil Dau
mier svoji uměleckou pqpularitu & to tím spíše. že byl z prvních, kteří využlli
nové techniky litografické k umělecké produkci a ukázal. jak lze umělecky
využit kamenotisku, Těmito kresbami přiřad'uje se také Daumier k zakladatelům
francouzského impresionismu. Jeho „podání momentánnosti._poh bu. vzruchu
& dynamiky jest často mýminečné a prozrazuje umělce .vysokých kvalit.

Exposice jednoho sta obrazů moravskéhomodernistyAntonína Procházky

*(Síň Mánesa, únor a březen 1923) jest velmi zajímavá pro ty. kdož dobře ale—

dují vývoj moderního umění českého od počátku 20. století. kdy načetná „Sku
; ina' ažských výtvarníků postavila se k odboji proti českémui pressionismu
aké Frocházka stál v řad
dách ..Sku iny" , jejíž výhojný orgán „ mélecký mé
síčník" po dva roky pobuřoval uméreckkou veřejnost českou a dráždil obecen
stvo Ukázalo se arci příliš záhy, že „Skupina" se svým„ duchovním správcem“
drem techem, není vážným činitelem revolučním. Revolucl skutečné vedl předně
Bohumíl Kubista a za .druhé O. ubín, teří setrvali [mimo Sku inu. a rsvoluot

Erovudli
konec ..Tvrdolljní"(
apek.využíti
pála, „příznivé
Hofman,Zrzavý
remliéka).
Mezi
ývalými na
,.Skuplnáři".
kteří nedovedli
konjunktury"
(a nčlitoří
ji využili velmi prakticky" est i Prodhuka. Jeho dílo jest jistě poctivé. ale jest
obrazem rozvratu umělecké o nazírání, které Procházka musí rozhodné brzy
konsolidovat. Jinak, vzhledem k přítomné výstavě Daumierově, jest zajímavo.
že první vystoupení Procházkovo na veřejnosti 1909 ukazovalo vliv Daumie

rL'lv.

mil.Pacovsk.ý.

Umělecké čaeoptsy čeéké zaměst brány. průčelí vojenské nemocnice na

návají se toho času nejen moderním a

Karlově náměstí. bývalého rolektáře
vchorobinci ns Ksrlové, sálu prelatuq
strahovské. empor kostela Tomuského.
vanským vůbec. „ Nové vypravený véže .Lorety, barokní kapličky Sv. Barv
časopis„Dro'bné umění" v ročníku 'bory v Loretánské ultei.a průčelí Kau
čtvrtém dává místa-shtím .na ochranu .nickélso |pa.láce.v Panské ulici. Mezi
oraven'ými ;plastlfkami jsou Mariánský
témátek.
čísle 1. uměleckýchfpamá
promlouvá dr. \V. áoup na. Hradčanskémináméstí, Brau
agner oVopraváeh
tek v Praze v roce 1
azuje na 'nova »socha .-'Atla.nta\veVrtbovském
nové objevy a promlouvá orůzných .láci, sochyš5v. Jana Nepomuckého v u
restauracícha u ravách staré Synagogy, benčLaerovictcb. Z obrazů!!) lqpra
radní síně, Rotťova domu. chiaroikura ven vel-ký oltářní .obraz Bran HV SN.
na průčelí domu č. 193.:n
an .Irinharta—vkostéleSv. KlemenhMMtonéi
(Thunovská ulice),Michnovského aláce. svého Mádla-upravídr. Wagner.“ .Po“
nástropnícha nastěnných maleb v ostele dle qsůsobuujakýchyshhsměmdatná
Sv. Jiří na Hradě, kostela Sv. Ducha, místa 1m-příklad opravy Karolina nebo
goticko-renaisančního portálu domu čís. paláce Sylva Taroucovakého, možnoHei.
;551 na Staroměstském náměstí, Písecké že „méně bylo by více“.s dlužaoxčas

„nejnovéjlím“uměním.aleistarltmssta

rým uměním—českým zvlálté neho slo

O!
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varovati před restaurátorskou překot jim věnovati nejen ideální pozornost ale

nos
s"t
ipeníze na jejich udržování & zac o
Ve „Voných Směrech" (rocniku vání. Jen. probůh. nemyslete na veliké,
XXII. 1923) uveřejňuje Jaroslav l'ečírka

studené hrobky. jakou jest na př. aříž

si do nedostatku náležité české litera
tury a do německé literatury odborně.
která, pokud vůbec mluví o české ro
manice.přichází vždy k závěru. že všech
na české tvoření tkvi svými kořeny zcela
v německé půdě. „Ul.ký vztah mezi ší
řící se kulturou a výtvarným uměním
ve středověku. důležitost vnějšiho ob
sahu uměleckých děl — e jak, ale
co jest znázorněno. má veliký význam—
vskutku praktický význam umění. které
slouž: člověku. to jsou hlediska, pod
jejichž zorným úhlem umění. by! cizích
torem. stává se věcí národní. Každá po
stava
tesaná světce, Krista. Panny.. Marie vy
má vedle své umělecké ceny i cenu tlu
močníka nové ideje. noveho životního
obsahu. nového světového názoru. ba

dosud účastna života. jež mohla dosud
žiti, kdyby nebyla bývala vytržena z pro
středi. s nímž srostla.

zajímavoustudii „Románské sochař ský Louvre. kde jest pohřbeno toli vel
ství v Če c há c h". kde správně stěžuje kých a krásných děl, jež mohla býti

mělecká revue „Veraikon“

[roč.

lX. 1923. seš. 1—2) glosuje spis V. J.

Adarjukovův „O dějinách ruské litografie
umělecké " a přináší celou řadu repro—

dukcí děl vynikajících ruských mistrů
litografie 19.století. Resumé celého člán
ku vyznívá následovně: , uská lito
graíie projevila se dostatečně na celém ší
rém poli práce ji vykázané. žánrovém
i národopisněm, jakož i pohledovém
oboru. trochu v krajinářství. výborně
v karikatuře a humoristice a nejlépe
i nejvýrazněji v podobiznářství. Nejen
jakožto původní umění grafické. ale
i jakožto umění reprodukční měla veliký
význam jako prostředek
rupugující
má (jistě ve Xll. stoletíll význam bojov umění v širších vrstvách. F0 strance
níka za viru Kristovu" Spisovatel píse tuhnirke' (jakkoli ruští umělci dobře
dále, že v echách zachovalo se ne
techniku mládali)In nepřispěla .!ničím
po
ruskou
mnuho památek románskěh ()
ježto byly jednak za husitských bouří, lilojiiaíu=lilechska umělecky estetického.
. že často výrazněji než sou
jednuk přestavbami pozdějštmizničeny. shledán “IE-:|
nicméně odvažuje se na základě zacha- í';.sn<" umlnisíví projevu'e svěráznost
vaných plastik sestrojili nebo lépe í'r nash-hu Iláíllllnlllo cllarn teru. zvláště
čeno zkonstr novati vývoj románskehu v r.“lnlltth časech. kdy odpovídá tak vý
sochařstvívčechách. který nás nuči rnzně stylu ruského empiru. tak rázovitě
jednak o střldajících se kulturních vli clelikútního v drobném ruském umění
vech na nuli vlast, jednak — v hrubých a domácím uměleckém průmyslu,"
Měsíčník pro stavební umění „Stav
rysech - (: vleobecněm vývoji román ba" (roč. [. l923l zabývá se v posled
s _ého plastického vytváření, [I,IIIIIIIBRé.
o velikém nich číslech velmi vážně otázkami mo
Tak-é,.l9loravakoslezlskárevue" derni architektury. Zejména článek Ol
(roč. XIV. číslo 3) ve článku „Naše ná dřicha Starého „Názory na moderní
roky na umělecké sbírky z bývalého architekturu" velmi důkladně probírá
dvorního majetku vídeňského", dotýká toto téma aktuclni stejně u nás. jako
se ožehavé otázky zachování umělec v cizině. Moderní myšlenkou jest: vy»
kých památek českých a přichází k zá tvořiti architekturu. která by měla smysl
věru: ,.Prohlédněme nejdříve svůj umě duby. odpovídala jejímu rázu ve smyslu
lecký inventář ve státě, který. pokud duchovním i umtericlním. zejména i tím
cenný. nemůže podle zákona za hranice. že by využila všech pokroků dnešní
Z tohoto inventáře musíme zachránili techniky. byla veskrze účelná. pravdivá
vše pro veřejné sbírky. pokudjeto možno a tektonická. Svůj tvarový zjev by odu
v mezích ochrany památkové a pokud ševněním vytvářila současně & shodně
to aerulí umělecky a kulturně s vnitřním obsahem a to co nejjedno
n e d íln e c e l ky.“ Posledni slova dluž dušeji. s vyloučením vsehodekorativnihn.
no podtrhnout. ježto zachovati některé nadosobně. DiSposice, zjev i detail by
umělecké galerie šlechtické a klášterní. vyplývaly ?. podstaty myšlenky. — To
jakož i umělecké výzdoby chrámové. vše znamená, že moderní architektura

v jejich celistvosti a v jejich klade opět hlavní důraz na účelnost
prostředí. jestnejpřednějšímkulturním a že navazuje na program starších ar

příkazem takovýchto kulturních snahl chitektů Američana F. Lloyd—Wrighta.
A pokud toho bude potřeba. bude nutno Holanďana H. P. Berlageho a vídeňské
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ho Němce Otty Wagnera — Jisto jest.
že zejména dnešní holandská architek
tura stojí na výši doby a situace a stojí
to. ab naši architekti vzali z ní
nejlepší poučení pro sebe. nezapomína
jlce na rozdílné podmínky zeměpisné,
národně-hospodářské, sociální a kultur
ně-historické. které daly druhdy směrni
ce tak výrazně stylu baroknímu v e
chách a které budou jistě směrodatné
i moderní české architektuře. — Emil

zbohatlíci napomáhali zkupováním umě
leckých skvostů vyhánění cen do výše,
a vytiskli typ středního sběratele inte
ligenta : uměleckého trhu. Nynější hos
podářsko-finanční situace státní způso
bila pokles cen na uměleckém trhu.
Velká nabídka přivodila tuto situaci.
V celku možno říci. že pražské aukce
nedopadly skvěle. Obrazy rvotřídnich
mistrů se neprodal , ani avorisovaný

Pacovský.

vlastně koupen limitem majetníků zpět.
V celku byly kupovány spíše drobnější

Navrátil

nedocíli velkých cen a byl

Bilek vyvrcholením českého ba a levnější předmět , porculán. sklo a

roku. V kritickém relerátě o výstavě různé antiquity slabých kvalit za ceny
sochaře Bílka. otištěném v pražské „Tri— přemrštěné. Praha není ještě střediskem
huně", snaží se dr. Václav Nebeský do uměleckého trhu, jenž by lákal cizinu.
kázati souvislost jeho umění s výtvar l bohemica koupíme a rodáme spíše
nou kulturou katolického baroku 17. a ve Vídni než u nás. lfše publikum
18. století. Praví o tom: „Sochař Bílek zřídka jde nad tisícovku při obrazech.

je poslednívýhonek baroku v e
chách, baroku s celým jeho nevylé
čitelným sklonem k velkému gestu, vždy
trochu řehnanému a divadelnímu, ježto
íanatic ydogmatickému a doktrinářské
mu, se vší jeho exaltací, jež přepíná
duševnost výrazu stejné odhodlaně jako
vzdouvá roucha a křeěí zkrucuje údy.
Výhonek ovšem nutné trochu chudo
krevný. jak nelze ani jinak v době, ve
které jednotlivci tlumočtvají pathos,
jímž dříve dýchala celá společnost, a
který dnešní společnosti jest clzí. kdy
drama. jež je tu líčitl, spíše individuum
oslabuje, než aby mu rozpínalo hrud.
Gesta jsou proto trochu mdlejší a zna
venější, řekl bych tišší. ale nejsou o to
méně gesty baroku. Jako barokní je
llilek v režii :“ ých plastických a ara
lických vidln. tak barokní je i v jejich
výtvarném podání. Jsou díla mezi sc
chařskými výtvory Bílkovými, jež zdají
se - přes veliké jeho mistrovství v dře
vořezbě -—vymodelována štětcem a ne

vytesána dlátem. Dláto
rn oko _
jen zasáhne, aby rozbiáz ilo a roze
chvělo povrch nesčíslnem drobných,
v sebe vplývajících zářezů. l malebnost
Bílkova výtvarného podání je čiře ba
rokního původu. —

h.

nad

tyto

pornrěry.

,

—

bk.

, 'zlepll

*
Symbol chrámu. Tak starý symbol
chrámu vybavoval se určitěji zmlh za
pomnění v mysli, ten dávný symbol,
Erostý
a jasný.
ač vpřece
mluvící
nám tak
velkou
mluvou:
své těžké
šíří
značí basis zemi, slou . rostoucí z nl
vzhůru k architrávu ta volně světlem,
vanoucími větry „ to člověka je obraz
vztýěeného. sám architráv, kam sloup
se vzletně snáší, je symbol nebe, nad
sloupem a hasí je povznesen a nad ním
v slávě trůní pak trojhran tympánu.
Trojice svaté taj nev zpytatný tak se

zobrazuje, tím koněíc rámsjeho velké
Amen Kříž nad ním ění do hlubin se
koneěna. ——
Julius Zeyer.

Monika.

Nejvnitřnější.

odstamý

princip mosaiky jest týž, js o entita
veškerého řeckého umění, které v ní
se prornéůuje: idealisace Ale ovšem
směr idealisace jest různý v Řecku An

tickém a vŘecku křestanském. Antka
nalezala kanon krásy ve výběru a sou
ladu přirozených lorem lidského těla,
v eurytmii hmotné, křesťanství jej pře

0 pražských uměleckých aukcích neslo v duchovní výraznost lorem zvět

rozepisuje se Prokop Toman v prvním
čísle revue „Drobné umění“. Na umě
lecký trh vrženo pojednou množství
zboží, jež nenalezlo odbytu v pražských
obchodech a jehož se mnozí hledí po
jednou zbaviti, vidouce, že umělecký
objekt nehodí sevpřítomné době k u
ložení kapitálu, jak tomu bylov letech
válečných a v době poválečné. Váleční

šených a zjednodušených: celý rozdíl
světového názoru jest v této změně u
měleckého cítění. Byl—
li ideál antickdho

umění plastický, ideál křestanský se
stává malířký katexochen. Mosaika twří
první formumalířského typu estetickéio,

obraz
— iloš
jenž postugiiěli
se Marten.
zjemňuje ve lreskl a
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Monografie
literárněhistorické.Svésouborné
soudy v „Přehledných
dějinách české literatury"

si buduje a budoval Arne No vák na rozborech děl a osobností velmi po
drobných, z textu díla vycházejících. usilujících o pochopení jako průpravu
k soudu spravedlivému. Takové studie kritické po časopisech roztroušené, se
bral proí. Novák už několikráte & poslední soubor tohoto druhu ,.K rajané a
sousedé"
vydal dr. torch Marien (Edice Aventinum 49. Praha 1922).
Novák nerad přejímá soudy ustálené a zobecnělé. budtež si sebe nezvratnějěí.
Jako filolog, historik a estetik. který chce zůstati práv vsem úkolům a cílům
těmito proíesemi daným, vniká v objekt a subjekt slovesného umění, t. j. v dílo
a tvůrce takovými třemi branami. hodnotí výraz, sleduje do posledních vláken
dějinnou souvislost literárních celků a tvůrců. soudí jich estetické kvality, to
úmyslně však až na konec, když byl objektivní íormy rozboru úplně vyčerpal.
() svých krajanech piše úvahy a rozbory velmi vroucí. velmi pozorné, plné no
vých postřehů a jemných, dříve nepovšimnutých údajů. Zřídka upadá v h m
nický tón (srv. stati o Masarykovi). ač jinak úvahy o krajanech vyznívají vůec ny
jakýmsi vědomím závažnosti a solidnosíi naší slovesné produkce. Pováechnějěí
stati o sousedech nadhazují rovněž. problémy krajně poutavé a i pro nás vý
znamné (na př. 0 sionismu. o duchu něm. literatury v Čechách. 0 tlaku Němců
na italský jih atd.). ale jsou to spíše duchaplné náčrty. než podrobně prokres
lené medailony. V ý raze m prul. Novák sám láká k podrobnému rozboru. Není
zvyklý omezili svou kresbu psychologickou nebo svou komposici kulturního
prostředí přesně na to, co jest středem jeho zájmu. Obrovský svůj rozhled kul
turní dnvá tu do služeb literárně historických, překvapuje bohatými analogiemi
blízkými i vzdálenými. nejsn nikde na rozparích jak co říci. Jeho jnzyk má
plný zvuk. podivuhodnou zásobu jemných odstínu významových; včas proudí
vlemi íormami básnické a rclorickě dikce a poněvadž historik je vnitřní pod
statou mocný sensualista, ve snaze vystihnouti jev i v jeho smyslně složitosti oplývá
u nešetří barvitými slovy, majícími co nejpřesněji ztlnmočiti vše. co citllívě nitro
pisatelovo si uvědomilo při té neb oné představě nebo vjemu. - l'ravým opa

kem ke knize Novákové je soubor úvah :: kritik Soud
mladistvěho A. M. Pláy

(knihovna Novin.: —t.lidite (in,

. boje a výzvy"

l'rahu 1922). llodna

Iiozoru
je i tu drsná
výrazová
pohotovost
mludrčkúho
basniknkomunisty.
jeho druhy
dravá
)ezohlednost.
sebejistota
přiunuáiá
hojov.nost
s jakou
on soudí

a předchůdce.
odpůrce
a vyzývá
opatrné
čtenáře Časněvyspělá
pružnost
dia
ektická zprvubije
udíví
a strhne.
ale záhy
je vystřídána
tím prudlí nedůvěrou.
Nadmíru sečtělý kritik nevlude mohl dosud promysliti své synthesy do hloubek.
nebylo lnu prostě tyslcky možno zvládnouti všechen induktivní a analytický ma
teriál. na němž by byla vystavěna rnda závěrů delinitivních. To. co Píáovi se
zdá tak samozřejmé, co on předvídá ve žhoucí víře, že se stane tak a nejinak,
je (asto nesmírně složité, předem nevypočitatelné, více utopie a kouzelný sen,
schema a priori. k němuž nebylo lze si opatřiti úplné množství premis. Píša je
básník nového směru a spolu chce býti jeho soudcem, teoretikem a i apolo
getem. To je při mládí jeho úkol 3 nějž není. Nemá klidu, vnitřní kázně a ži
votní zkusenosti, která by zaručovala zdar takového nutněho rozpolcení vnitř
ního. Píla lehko píle, nemá nouzi o myšlenku. slovo ironii, ale píse pro caso
pis, takřka denně. nevšude má čas ke kontrole svých soudů. a tak improvisuje
často souřadně poznatky a postřehy. nabývá sice induktivních prvků. z nich
však chvatně dedukuje. Zrak Plšův vznícený komunistickou vidinou. rozeznává
v minulosti už jen (či: „teprve, prozatím ?") několik pozoruhodných zjevů. Minu
lost je mu až do války provisoriem. To ovšem usnadňuje práci tomu. kdo sní 0 no
vém umění, kdo hádá. věští. douíá v to, co bude. ale neudělá to z kritika hi
storika, vyznačovače evolucí. rytmů. výbojů, muže rodu Březinova, věřícího v ne
tržitý řetěz duchů všech a tvůrčích především. V prohlášení Neumanna zu je
diného předchůdce mladých je nejplněji obsažen zásadní těžký Pišúv omyl. —

Vojtěch Zelink

Bělohlávkova
příkře proto.
že vmá
hojně
s Apo
protižidovská
vidinanáboženská,
kritického zauzlení
kalypsou
čele.
musí předchůdců
ýti přísněsouzena.

dějin světa „Ohe ňEliáěův“

(Dru- Je to sm
měs dj inné apriorní filosofie.

žina literární. Olomouc 1922), právě

náboženského uchvácení a welsovské
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sensačnosti, v níž však dosud není nale
zeno pravého básnického stmelení tako
vých složek v organon mocné epické
síly. Nebyla tu v proud popisů, dějů,
dramatických dialogů proměněna bohatá
splet vděčných námětů. Ty by vyžado
valy nejvýš dravé síly labulační a po
pisné, schopnosti bohaté, barvité a hu
dební mluvy. rozvahy v užití včasně
psychologické drobnokresby a jindy

ŠrámkovakomediePlačícísatyr
(Praha l923, B. M. Klika) posuzována
podle pouhého čtení je hudebně — dra
matický lyrismus. Děje jsou tu jen proto,
aby byly rámcem lyrických motivku.
které letí, jsou jen nápovédi, útržky.
střípky (abych užil oblíbeného rčení
autorova). skvrny barevné, svítivě ale
vrtošivé. neposedné, křehké svými tvary.
Cítí se u každé osoby. že mají kus už

prožitého nebo teprve očekávaného
úhrnného
obrazu
davových. Bylo
by Žandiosních
ývalo třeba hnutí
voliti osudu básníkova a takový veliký ne
větší, lreskový, románový nejen povid dostatek obiektivisace se stupňuje ještě
kový lormát a pokusiti se o monumen tím, že autor ve svých scénických po
tálnístavbucharakterových typů známkách hraje a zpívá sebou, se svý
Konec díla ukazuje však tušení dobré mi hrdiny, stále je u nich. sleduje, u
cesty. Při čtení mi často připadlo pří pravuje, všetečně komentuje každ jejich
kladné dílo Paterovo: „Myšlenky Maria gestus První akt, jak už je u rámka
Epikurejce" a jméno básníka, který by pravidlem, je výborně rozvržen, připra
měl všechny podmínky takové rorocké vuje a napíná, pak však se děje roz
vise, Jaroslava Durycha. — é\Pojttec h bíhají z rukou dramatikových ve vý
el i n k

stupy k sobě spíše přiřazované než
aby jeden z druhého byl vyvozován.

František Zavřel, básníkdramatický, Prostorovost ustupuje plošnosti & po
M. Klika). Zavřel, který cestoval loni
vltalii, uzavřel rvnl "šermířské" údobí
svého dramatic ébo úsilí, i v lyrice si
zhustuje svět v několik jen principů,

Erudkém.
znamenitě
zu
ypěnt mladého.
dětstvízachyceném
se sproštujícilio
ženství rozverné Ančky jihne vše v sen
timentálnosl málo výraznou. Dialog u
kazuje pohotového a pružného lyrika

a ironika. ., V Zelinka.

sila hodnot bud' nenáviděných nebo
zbožňovaných. Hle: život, Napoleon

Strlndbergova Královna Kristina,

Bůh. žena, moře. Evropa, Řím. .lich

řeložená l:. V. Krejčlm (Prahu l923,

stíny a rellexy lyrik jde a zná jen dvě
. M. Klika). je geniální náčrt, nárys
gesta k nim: p rosk y ne si. prováze dramatu, kde jde u to, zlidštiíi histo
nou hlaholnými výhradami a zpovědmi rické pathos & nalimuht pod vrstvami
o tom, co se musilo stát, než k tako staletí, věčně stejné lidské, příliš lidské
vému zpokornění “ něho došlo. anebo srdce.V děj několika dní shrnul Strind
zápasnické rozkročení, „balada soubojo herg Oblu'l. života rozmnrné. zhýčkané.
vá" před prvním skřížením zbraní.
smyslné královny, obraz, který má být
je ovšem přemíra dramatičností, výpočtu symbolem a typem celého jejího nespor
odhojnosti a nepoddajnosti, něčeho, co ně polinutěho života. Nallodil tu novou
je opak pravého lyrismu, opojeuěhn, variaci na své téma o méněcennosti žen
tonoucího v objektu. ale současně jej tentokráte Ion-mou:žena, když řídínárod,
zvládajícího. Pak ovšem objekt nevydá ale zůstal námětu dlužen dramatickou
sub'ektu své smyslné privatissimum, trojrozměrnost, logický vývoj dějů. pří
bu si to barva. ton, ne o vůně.
jekt činné sepělí scén, citů a činů. Ovládá
ere na se naopak šed pancéře, dialog jak na mistra se sluší, znamenitě
esk a chlad kovu a v tomto tuhém krotí svůj vášnivý subjektivismus a pro
kostýmu vcllází ——skoro někdy jako nás, historismem tak prostouplé, zjevuje,
nerad — v boj s básníkem-subjektem, jaké jsou severské metody evokace
který ničemu : jeho slibu nevěří, a jen minulosti.
Není už to pozoruhodné,
vyzývá. aby byl dobyt. Milování bás že ani oni na severu, tak úžasní anato
níka se světem má pak lormu boje, mové moderního nitra, neodolali svodu
rvačky, při níž básník zpívá ustáleným vyzkoušeli toto své dušeslovné umění
schematem veršů, rýmů a tropů jakási na látkách dobově složitě orámovaných ?

embateria.-—Vojtěch Zelinka

— Zelinka.
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jsou zmenšeným obrázkem toho. co se dálo u nás. Od prací buditelských a od
prostých pokusů básnických povzneslo se písemnictví k rozkvě u skoro v touž
dobu, jako naše. majíc v čele skvělého básníka Jakuba Barta išinskěho Byl
skoro stejného stáří s Vrchlickým. byl také od Vrchlického inspirován. Čišin
ski je básník moderního stylu, odvážil se na těžké formy poetické a stal se
mistrem znělky lužické. Jeho básnická mluva oslňuje leskem a lahodí svou
libozvučností. Nejvýznamnější poeta lužický před Čišinským. Handrij Zejléř
(1804 4872). měl formu i dikci prostší; od něho k išinskému je krok stejně
velký, jako od našich básníků staré školy vlastenecké ke generaci doby roz
květu. Literatura lužicko-srbská ani dříve nebyla tak ne atrná, jak se snad zdá
čtenáři málo inlormovanému. Přihlížíme-li k poměru číselnému mezi počtem pří
slušníků národa a počtem literárních produktů. pak by zaujala jistě jedno z prv
ntch míst mezi Iiteraturami kulturnich národů. majíc poměrně největší počet
autorů i poměrně nevelikou obec čtenářskou. Kdo se chce přesvědčlti o pokroku.
který učinilo lužické písemnictví. necht srovná Číta nku Michala Hórnika

(Budyšín 1863) se Serbskou

čitank ou dra Josela Páty (Praha 1920),i uvidí

jasně, že Lužičtí Srbové projevují energickou snahu k životu a rozvoji.
Znovuzrozent lužicko-srbského národa dále se ne pod vlivem Prahy. kde in
teligence jeho studovala a přicházela do styku s našimi duševními pracovníky.
Do širších vrstev našich známost Lužice dlouho nepronikla a lužicko-srbské
publikace nenacházely u nás dlouho žádoucího odbytu. V té věci stala se ná
prava teprve v době poslední a tento oživený zájem měl už patrné výsledky.
| možno doulati, že bude míti dobré účinky i v budoucnosti. Zájezd lužických
pěvců do Prahy v roce minulém, letošní vystoupení skladatele lljarnata Krawce
v Praze jsou slibným začátkem.
Smrtí Čišinského [I909j osiřel lužickosrbský Parnas na jednu desttilett. Právě
v době válečné objevil se před veřejností mladý, nadaný poeta .l 0 sel No wá k.
.lest nyní ve věku 29 let, byl chovancem pražského semináře jako veliká vět
šina lužických literátů a přispíval básněmi do revue ..Týna“. Působí nyni jako
kaplan v Kroščicich. Dosavarl je hlavnim jeho polem lyriku Nevelká knížka
„Z (lu (.ho m svobo dy" podobá se chomaci jisker vržcnému (lo lidu, aby pro
budil lásku k rodné zenu, k mateřskému jazyku a postlil jej k bojovnosti k ne

roddujnosti.
Básnlk
chcebiče,
se stáli
Mojžíšem;
vidí utrpení
idu, cítí s nim
šviháuí
chce svemu
se ho nármlu
ujali proti
utlačovatelům.
Toužlsvého
býti
l'rometheem, přinésti svým lidem světlo u teplo ohně nebeského, zlámati okovy
poutající tělo ke skále, utrpením a vítězstvím dobýti chce věčně sláv , Iiolestné

výkřiky upomínají na Petra Bezruče; báseň „Wlllki p'atk w erbach"
uvadí na mysl l'lviezdoslavovu: „Na ., el'ký pia tok" neho „A ešče
Ost."

Forma těchto lásní

jest uhlazené. mluva lnhodná. Také pokusil se Fl

o dramavlastenecké.Jeho hry:.. wobody newěsta" a „Posledni kral"
čerpujl látku ze starých dob lužicko-srhslúho národa, z jeho zápasů se sousedy.
V obou jest patrná tendence prohouzeti vědomí národní slovem mluveným
7. jeviště. » Od roku loňského jest Nowak redaktorem reorganisovaného be
letristického listu „l,užicy". Dosavadní práce Nowakuvy oprávnují k naději. že
vypracuje se v básnika významného. . - Dr, J osel Vinař.

ECHO STAROISLANDSKE
níka Egila Sknllagrím

“f=—ně
E:"-Rodina
"n—Sk“
lagrímova.
bás
onu pocházela z Norska. & znepřátelivšiseskrálem

llaraldem Krásnovlasým. sjednotitelem Norska. usadila se 878 na lslandě. v kraji
borgarljordském v jihozápadních končinách ostrova. Egil se narodil 901 a ze
mřel 982 (3), Náleží mezi nejlepší básníky islandské. jako byl také velmi ne
pokojným a divokým víkingem. Známe od něho 6 větších skladeb. ale ze tří
se zachovalo jen po začáteční strolě. kdežto ostatní tři jsou téměř úplně, ale
místy pokažená. takže smysl některých strol je úplně temný. Mimo to se mu
připisuje zástup ojedinělých strol [lausavísurj většinou osmiřádkových a saných,
složených při rozmanitých příležitostech. Taková strofa. vísa, bývá, ja právě
podotčeno. obyčejně osmiřádková a řádky mívají obyčejně po šesti počítaných
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slabikách. Pravím „počítaných“, protože některá slůvka nebo slabiky velmi
slabého přízvuku se nepočítávají. Dvě a dvě řádky bývají ve vyvinutéstrstroíě
spojeny trojím pravidlem: alliterací, vnitřním rýmem plným a vnitřním rýmem
nep ným;
arci tu znamená něco jiného než u nás. Alliterace záleží v tom,
že v první řádce dvě slova a v druhé jedno. tedy tři slova, se začínají touž
souhláskou nebo rozličnými samohláskami (dvojhláskamil. Vnitřní rým neplný
musí býti v lichých řádcích a záleží v tom, že uvnitř dvou slov jest stejná
souhláska a před ní v každém z obou slov jiná samohláska. Vnitřní rým plný
jest v sudých řádkách a žádá. aby uvnitř dvou slov byly stejné souhlásky a
před nimi také stejně samohlásky. Příklad všech tří pravidel:
Vegrat fast sás trestar
fleindóggvar staff hóggum.
Rýmy vnaáem smyslu se také vyskytují, ale bývají v starším islandském bás
nictví až do 15. století celkem vzácny. Takovou rýmovanou básní je Egilovo
„Výkupné za hlavu". Je to „drápa" . oslavná báseň na krále Eirtka, syna Ha
alda Krásnovlasého. Jako kdysi jeho děd a otec s králem Haraldem. tak Egil
na svých jízdách do Norska se znepřátelil s Eiríkem, a octl se později (936)
v severní Anglii, kam se Eirík uchýlil před Hákonem Dobrým, v jeho moci.
Na radu svého přítele v družině králově, Arinbjórna, složil za jedinou noc
báseň. v níž důstojně mluví o válečných skutcích králových. a za odměnu do
stal pak od krále svou hlavu -—život. Báseň má stroly osmiřádkové bohatě

rýmované, řádky pak mají o čtyřech počítaných
slabikách. V překladě
jsem si dovolil pokládati také. dle příkladu originálu. některé slabiky méně
přízvučné za nepočítaně. Druhé dvě další skladby Egilovy. Sonatorrek (Ztráta
synů) a Arinbjarnarkvida (báseň o Arinbjórnovil mají strofy rovněž osmiřád
kové, ale verše tříslabičné nebo čtyřslabičné, s omezením jak bylo řečeno

svrchu, s alliterací alespoň dvou slov ve dvou a dvou verších. Sonatorre

složil Egil, když se mu 960 utopil na ljordu sedmnáctiletý syn Bódvar a před
tim mu zemřel jiný mlad syn Gunnar. Když Egil nalezl Bódvarovo tělo a
pochovnl je v otcově mo yle na jednom mysu, zavřel se ve svém přlstěnku ve
veliké iizbě a chtěl umřítn hladem. Nevlastní jeho provdaná dcera Thorgerda.
kterou měl velmi rád n pro niž poslali, podala mu lstí mléka a vyzvala jej
pak, aby oslavil verši pamatku svých synů. Báseň, již potom složil, Eugen

Mogk
nazývá
míjvelkolepějáích
skladeb
skáldů.
Za dvě
leta jednou
potom zpřiál
na Island noviny,
že islandských
zahynul Hákon
Dobrý a sy
nové Eiríkovi se ujali vlády v Norsku. Arinbjčirn byl toho času s Haraldem
Šedopláltnlkem, synem Eiríkovým, n požtval \; něho veliké vážnosti a mnohých

milostí. Tenkrát složil Eail Arinbjarnarkvidu,

v níž oslavuje výborné

vlastnosti přítelovy a vděčně vzpomíná pomoci které od něho užil. když ho
král Eirík chtěl dali zahíti.
ůi překlad arci nevystihuje básnické dikce originálu. Jest snad vůbec ne
možno podati česky (nebo jinou čí) na př. tak zvané Kenningar.
bás
nické opis rozmanitých pojmů. mnie, meče. ženy, zlata, moře, havrana. krve
atd. Za příklad uvádím opis pojmu „átědrého náčelníka", který může, mimo
mnoho jiných opsání, slouti „mrhačem lože úhoře vřesu" — uhoř vřesu jest
had, lože hadovo jest zlato (vzpomínka na pověst o draku Fálnirovi, jenž ležel
na svém zlatém pokladu), a štědrý muž plýtvá zlatem. Již výše jsem pozna
menal, že některé stroíy jsou tradicí a opisováním porušeny a proto nejasny.
Čtenář překladu musí se tedy někdy s okojiti jen tim. že temně cítí zvláštní

ráz této -—Dr.
poesie. Karel
—-Následuje
hlausn).
Vrá překlad básně Výkupné
!.

Sem na západ
vln proud mnou vlád'.
Zpěv nesu sem,
neb básník jsem.
Když pukal led
já na kýl vsed'

za hlavu

a veršů sklad
v lod' ducha klad'.
2.
Král chtěl mne zřít.
dar chval má mít,
mým veršem znít

(Hólud
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má Anglů byt.
Chtěiž vládce snést
svou slyšet čest,
iiž na ručest
můi hlas chce vznést.
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ostřím rány
v těla isou alůny.
Měl isem zprávy
ink mužů davy
v zá ase rázem
pad y na zem.

3.

9.

Pán pozor mči
(tak doufám v nči).
iak ní má zvč.st
když sluch přln iest.
Hlas kraii čel,
ink bitvy měl,
a Odin zřel
val mrtvých těl.

Třesk mečů zněl.
let svičtčl střel
& Eirí

čest za úděl.
10.

Rud' vládcův hrot.

4.

Houst' bitvy vzhled.
meč H svou ved',
spčl níže vpřed,
kde boi mčl střed.
Meč rudou krev
lll roudem : cev,
zač zbraní zpčv,
rost' vřavy ziev.

hryz' dtevcí hlod.
Vrah Skotů skýtal
kvas. ieit vlk vítal.
Smrt spěla kolem
pobitých polem.

ll.

5.

Očtčpy tkal
svou přízi. kde staly

ohrady ltílů
s muli v iích krytu.
Pod korouhveml

splíchaly
sněmy
v n lumčiících.
krví se rdících.
6.

Letlš
ie“ ůdavy
vfavy,')
nebyl ret dravý
vran nekrvsv .
kdy! vlk uni ý
tru rval . vřelý
mo na zoblku

se ran rdčl pukull
12.

Hlad svůi tu v ra:

of včdminmam
Stlel bystrý kmit

tam kacel lid.
a Eirík mčl
čest za údčl.
7.

Ždúm ticho míti,
bych dal moh' dítl;
o muiích zvěstí
víc dat mi jesti.
Ran rostla tíže.
kde válčil kníže,
čepelů třeskot
bil v pavéz bleskot.

Bout-nou sečí
meč létal k meči.

skyt' vlkům kvas
v ten Eirík čas.
13.

SI
dal
luk
lk

hryzl těla,
bitva včela.
piat byl stroho.
ples měl s toho.
čepel se bhčtčl.

meč k rčnč svlčtčl,
mrštné lny střely
v let poháněly.
14.

Štít zshaiuie.
hru mečů snuie
kníže s krví
zem štědře mrvt.
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Hlas na východ vál,
růd hlhám to dál,
že vést si tu znal
iak iinde Eirík krúL
15.

Vládce pial svůi luk,
létal šípů shluk.
skýt' vlkům kvas
v ten Eirík čas.
16.

Chci ieště dále
čest toho krále
před muži pěti
a ke konci spěti.
Na lodích hbitý
on boi budí lítý,
slyšet hřmít štíty
není kdy sytý.
17.

čím král znam všem:
zná výběr slov
mých skladba strol.
Dar vládce chval
z mé hrudi vzal,
tak verš isem tkal,
že iei veš duch isl.

V y s v ě tli v k y. ') Havranů. krkavců.
*) Pták ran * vrána. havran, krkavec.
') Oř, kůň vědmin, čaroděičin. iest vlk.

— Dr. Karel Vrátný.
*
Rada.

Před mocným pánem nastroi
vždy úsměv servilní.
nad básníkem, svým bratrem
nos pyšně pozdvihni;
když začne s ideály,
hned zařvi naň jak hrom:
Tvůi ostup bude stLlý.

Date prsteny

nad cllamky budešKdóml Lutinov,

isou iemu bez ceny,
iet mysli ryzí
vše skoupost cizí.
Mnohý se těšl muž
z ieho darů iuž.
svou štědrost dal
znat zlatem král.

Kdo mne vyzná před lidmi.
toho vyznam po skonáníl
Slyšeli iste ortel svůi,
kdo iste „bez vyznání"?

Ortel.

K. D. Lutinov.

IB.

Hůček.
Sika velitel
v tvář smrti Ziel.

kde praštěl luk
v bitevní hluk.
Tak pevnou dlani
kral zemi chrání
a štědří zlato.
Čest bud mu za to.
19.

Kníže soudem svým
můi ted oceň rým.
Je schválen, mním,
všech slyšením.
Z ducha spěl skrýší
verš ke rtů výši,
by umnou řečí
ctil strůice sečí.
20.

Rakousko iame zabili
a isme na to rdíI
Jenom že ta mrtvola
po Evropě

——smrdí.

.Lutinov.

Souhvězdí „pětky“ v politice
nebude už zuit, za to cítit více.
Němčík zkrotne, Madar těž.
Hlinka vzdá se oposice
než se naděieš.
Komunisti svléknou ostré škorně.
vzpoury budou dělat stůtotvorně.

Tradice národní podstata
však nebude hozena do bláta:
Aby nevystydlo

»

naší nesvornosti iídlo,
bude české stran velmi pálit
krátké dobré by lo.

Josel Doležal.

Svým děl isem rtem

Tiskne aLidová
tiskárna
v Olomoucredaktor Lad. Zamykal.
Nákladem Družiny literární
umělecké.
- Odpovědný
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PRAHA 1., ULICE KAROLINY SVĚTLÉ č. 41
vydalo tyto knihy:
J.
d'Aurevilly. Ryllř
des kněz.
Touches,
Román.
UpravilV.
- J.Barbe
Bušeyd'Aurevilly:
Ženatý
Román.
Upravil
V. H.H.BBrunner.Kč
Brunner, Kč 24'.—
34—.
- H. Belloc: Cesta do Říma. Uprav il J. Benda, Kč 22%—-- Sv. Bonaventura:
Život Ill.
sv. otce
Flerdiš Duša.
I.. Breicha:
Alma
nach
řáduFrantiška.
sv. FranlišU ravKilč
P. (Rozebráno),
Clandel: Den- sedmý
odpočinkem

Upravil' V. Holman,Kč l4'—. K
- ČPJClaudel: Palero
_velých F. Desolda:
ods processionálem,
Vollairova
smrt. S podobimou. Kč2
- J. Durych. Obzra— Povídky. UpravilJ. Benda.
'0— . - K. EdachmlzdSoeslero úsli. Povídky. pravilV. Hoiman, Kč 18
K. J Erben: Česke'c ohddký a báje. S obrazky C. Bondy. vaz. Kč 20 -— školni
vydáni Kč 17
-ull'Echer Chartresský: Historie Jerusalěmsha' aneb De'ie křes
fanského nrytířstvo
na cestě : do
Sv. Konverse.
Země. Upravil
Kč Kč
30—
love'hnarizený
války.
UpravilK.V.Votlučka.
H. Brunner,
12 —.
- P. Gilliard: ZločinJetralěrinburský. Vyvražděnt ruské carské rodiny. Kč 270. 
Blah. J M. Grignion : Montfortu: Opravě pobožnosli'h Panně Marii. Kresba v titulu
F Vika, Kč 15—- 11 Kč 20'——.- W. Heidenstam:
Rozklad a pád rolela'řshó
Filosofie Případ Strindbergů v. S podobiznouK ačutora, Kč 3'—. - A. ello: Den
Páně. Kreabu
v titulu
navrhl F.Kč3
VikŠK -—F. -A
Hello:Farář
Divné
přiběhy,
Povídky.
Obalka
od aV.obálku
H. Brunnera.
Jammes.
ozeronshý

Obálka a kresba v titulu F. Vika. lepší vydani Kč 25 —. -F. Jammes: Růženec
ve slunci Kč 15'- - .l..líirgensen| Na výšinách. UpravilV. H. Brunner. Kč —-
Kalvatová: Zjevenl přesvaté Panny na hoře La Salah/ré. llpravili A. ltsknvec
. F. Vik, Kč 10 . .l. Karásek ze l.vuvic: Legend a 0 cl. M Elehlé, Obalka
. kresba v titulu F. Vlka, Kč !&50 - F. Konečný. Su tý Dominik. S 20 obrazy

obrazem
lra Angšlica,ředmluvou
Kč 30
-Kfištan:
ivolaKč
ulrpenl
a. titulním
jeho báby
sv. Ludmily
prol. l. Pekaře,
lil“ su.- Václava
Kulllty
ýmmého
pa'na su Franllčhas
A. llskovec,
Kč 28'- Abbé Kč
Lacurla.
iuol Beethovenův,
ink |e| samlpravil
napsal e\ými
dtly. Upravil
V. H. Brunner,
——
—»
-Angela
llr AlSilesia
lung: Foulnlh
Jaropnnealu
Todi. lípiavil
Brunner,
Kč 20' mystiky
Dr. A. (V
Lunň;
cherublnshý
VýborV ll. Uvod
do německé
Brunner). Kč 36'——-Bl. R Muurus: Žiuol blažené Maří Magdaleny a jeji sestry
sv. Marty. (J. Konúpekl, Kč 24 —. - Missdl řlmshý slouěnshým jazyl. em a propriem

českých světců
Kč 30
biskupa,
Kč '—(latinkou),
“. Pascal:

. Obnicenl
svaté panny
Tu/emslul
Jez'lšoun.
Kč- Jusllny—aF
E,sv.PrCzyprlana
warn.

Euclllarisllea K.R1eztmov
rád-,c,Kč 4 50.
-T. deRomán.
Quincey:Upravil
Johanna
Kč
Rybnik.
V, .H.Arcu0UpravilJ.Z
Brunner, Kč2 rzavý,
ARemizov: Soud Bail. Povídka, Kčl
- B. Reynek: Žlzně. Basně. Upravil
F Vik, Kč
-..l Řehoř Veliký: Čtyři lmlhý rozmluu. U ravil V. H Brunner,
Kč
-20Sv Terezie Ježíšova: Meditace duše o Bohu. ůpravil A. Ltskovec.
Kč 3“— - Dr, J. Vais: Abecedarium Palaeoslovenicum in usum Glagolilarum.
Snížená cena. Kč 10 — Dr. J. Vais: Paallerium Palaeoslouenlcum croalicoglw
golilicum. Soli. cena. Kč 30'——.—Dr. J. Vais: Slověnshi psallir (latinkou), Kč 6'- *.

Připravuje se:

Knihovna „Bou boiovntci“ za redakce Ant. Stftže a dra Josela Dostala.
..Karrnel" a .,Bibllotika ascetickú"
za redakce Ant. Stí-Lže——
„Knihy
mladých'
za redakce dra Jaroslava Durycha. ——
Spisy J. Berbaye d' Aurevllly
uvazek III.IV. Co neumírá, V../Vl Stara milenka. - Spisy dra Aloise Langa
Ill. Jindřich Suso, LIV. Kristus F. M. Dostoievského.

——Arnošta

Heall Od ni—

coty
k Bohu.
LoBl ye Pokořený
Na prahu otec.
Apolmlylčsyha
Do
snoubence.
P.
Claudela
Město. Zlatohlav,
—
Aolgl
erichové —
Život
Panny Marie, ivot a utrpent našeho Pána Jecžtůe Krista — Knihy konverst.
-— Spisy svatých Otců církevních. — Psichari, Hl
volaitct na nulu. —
Le enda aurea. — Rezende, Můi flos Sanctorum —
Ěomanum.
bin. Obrana iazyka slovanského, zvláště českého. — Belloc,
OllvfaneAntoinetta.
— Cheeterton, Anarchiata Čtvrt ek. — Benson. Neviditelné světlo. — James,
Kniha-o nvatem Jooeioví. — Dante Alighieri. Bobka komedie a mnoho jiného.
Osobám důvěryhodným a v pevném postaveni povoltme mírně měsiční splátky.

Moravsko-slovenska banka
centrála v Olomouci
Filiálky :Bratislava, Brno, Praha, Hlučín,Šaštln, Zohor a Žilina na Slovensku

Vlastni

a svěřené prostředky

cca Kč 100.000.000'—.

Provádí veškeré bankovní obchody a průmyslové transakce.
Přiiímávklad
na vkladní
knížky
a běžnéPro
účt; eipři
nejvýhodněj
šim
zůročenl. ýhodné
spojeni
s cizinou.
losů
třidJoterle

Dotazy zodpoví zdarma ředitelství centrály neb tillálek.
Telelon Olomouc: 666 a 795.

Adresa telegramů: Moravoslovenská.

V
'
pro jednotlivce, spolky,
Ve sk
er e' tls' k o p 15y
dnům,
„mmm
obchodníky, banky, továrny atd. ve vkusné úpravě, rychle a levně dodá

Lidová tiskárna, Olomouc, Klášterní 12.
Lidové knihkupectví

S 0 CH Y 535323332?

'
'
IGNAC
HOFIREK,
.

V OLOMOUCI,
'
'

WllSOIIOVO (Důl-m) nam- 18knihkupectví,
nakladatelstvi.
obchodhudebnlnarnl, obrazy, antikvariát . papírnictví.
Doporučule vld. duchovenslvu svůj bohatě

zásobenýlkladveškeré.hlavnčnáboienskélitenlury. české inčmecké. milaly, breviře ntd.

Svépomocný podnik lidový.

, ..

Boil hroby. kazatelny
č l

OLTAREM
ln!

žita ch

;;:dmltngmv:
::::llušrovw
cum lkolyro:
mu abnolvýent
B 0 HUMI

L B EK

závod nochahko-Íezbáhky
_pro umělecké
Pú“ koule '"

V HOŘE

KUTNÉ

Clčue' polomonli dopo-

..

,

..

Nčuii'““"é "““"“ K R I Z E

Nová kniha básní FR. KAŠPARA vyšla právě pod
názvem

ZASTAVENÉ
HODINY
Vyzdobil ii dřevoryty J. Váchal.
\Cena 10 Kč. — Zasílá

Družina literární a umělecká
vOlomouci, Wilsonova náměstí číslo' 16.

REVUE

ARCHA
ROČNÍK XI.

ČÍSLO 4. A 5.

1923
*

RFDAKTOR

VILEM BITNAR

,

,

DR_UŽINA'

LITERARNI A UMELECKA v OLOMOUCI

REVUE ARCHA
MĚSiČNlK PRO LITERATURU,uměni, KULTURUA ŽIVOT

wanzi

musm: 2 5. D E N KAŽDÉHO
MĚSiCE

REDAKČLVIUZÁVĚRKA 10. DEN V MĚSÍCI.
REDAKCE
Rukopisy,dopisy,redakčnívýtiskykniha ča
sopisů bud'tež zasílány výhradně na adresu: Vilém

Bitnar. redaktor Archy, Praha V.,Valentinská

ulice 22. — Přiiett zaslané práce oznámí se autorovi
písemně do šesti týdnů. Při neobiednaných rukopisech bud'
tež připoieny obálky s adresou a trankaturou.

ADMINISTRACE

&expediceArchyjev 0 lo mo\!ci.

Wiisonovo

nám. 16. Předpláct se: ročně Kč 36'—.
na půl roku Kč 18'—, na čtvrt roku Kč 9'—. Cena ied
notlivých čisel Kč 3'50.—Za vydáni odpovida L. Zamykal.

OBSAH DVOJČÍSLA:
newald
TřiobralzovépřilohylMatyllGrů
Umeni goltické, Eslayldr. Antonin
utěičk
' sancte Spiritus. Překlad
Šest perokreseb |Frantilek Bilekl.

Básně [Frantilak Kalparl.

[Alired Fuchal.

Pisaň stromu na iai'c. Blaeu lJan Svlce a kostelnik. Povídka[Jaro
slav Duryc.
aiicl.
Divuplný oltat. Essay IAIa Mar-' Poul hudebrllkova. Easayldr.Josei
Dosti
teno vů.
Svata ita Poutnice, BiseniFran
Hyn: yk Sva
uNe
tiiek Střižovskyl.
C ameuc
d'.kw eala.
Novela Hilaire Linhart.
Belloc. Media vita in morte sumus. Buen
mu. Překlamdleudoll
[Voitčch Zelinka),
Př e d : p l v epické básně „Pramen Ma
riin pod Zelenou Horou" [Václav Be
Metafora výtvrrnickůliasaylSi
loblůvekl.
Plib
čb Bouška
rincelzn Vilgeiortis.
gišmund

Cekam
iaro. BuenEssay[Voitlc
[Jan Vinarl;
Březina tě,
a Vrchlický

Zelina

Novela E(F
FrantiiekChesterton
dvaiill.
Gilbert
Keit
iako

lyrik.

Eaaay [Thomas O'Connorl.

Žena" na pobřeží. Bheň [Stanislav Madonna. Basen [Enrico Peal.
Dům života Sonety [Dante Gabriel
Rossettil.

KULTURNÍOVZDUŠL

Feuilleton [dr. Alfred Fuchsl.
Politika [Frantilek Světlikl.

Divadlo

(Voit. Zelinka. Dr. Jan Saiicl.

Výtvarnictvi

(EmilPacovsk
yl

Aforismlearell-lluáče k.M.Marten.
Věda [dr. Josef Kratocvíih].
Hudba [dr. Josef Dostal.Josef Blatnýl.
Jul. Zeyer J. V. Sládek. Sig. Boulkal.

REVUE ARCHA

BÁSNĚ.„pr mmm KAŠPAR.
LES NA JAŘE.
Boží jaro je šatem lidské vesny
protože srdce ještě jsou chladná, prodlévá dlouze;
až nyní se rozvilo, křehce nadechnuté,
jak zbohatlý z hlubin veliké nouze.
Dívky v neděli skvějící se v chrámu;
modříny vonné koruny, ze zelené mlhy mají.
A břízy svá mladistvá, bělostné, milostná těla
v závoje zlatozelené odívají.
Za nimi muži, smrčky & jedle stojí:

proto mám radost nejvíce z májového lesa,
že i v stárnoucím těle mají srdce mladé.
které jako moje bohatě životem plesá.
Zásviíy slunce jimi jak andělé poletují;
dechem svým převoněly vše v hloubi strání;
sladký vítr zavál, a jejich mužny júsot
přešuměl bříz & modřínů šepoíání.

.lARNl ODPOLEDNE.
V 38 além jarním odpoledni
Ěocl
e" sem
v květu
děti hrají.
města
k pohřbu
mrtvé dívky
truchlivě zvony zaznívají.

Hrob děvčáíka ve stráni hloubí,
kde loutku svoji pochovají;
v hlaholu zvonů smutně pěií.
co na rov kvítky nasýpaií.
Jak ve snu na hru dětí patřím,
vlněním vzduchu zaíá ěnou.
Růžové šatky. hnědé krávy
zelenou přikrývá les pěnou.

VEČER NA .lAŘE.

Na večír uzrává jara líbeznost:
viděl a zradoval jsem se. že je Boží.
Ze Silného vyšla sladkost. ze Vznešeného krása.
Pěnou bílých kvítků se obsypalo hloží.
Krajka lesů takovým pokojem jásá,
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že sladčiho se snad už needo čká.
Velebně vznáší se hedvábná babočka.
jako duch. Pokoiná jakási myšlenka
zkameněla v bilou & šedou vesnici.
Prvni hvězdy zlatým pelem zaiiskřila nebes pomněnka.
Sladce v soumraku tone hlas hrdličky úpíci.

Ale v mé duši větši krása rozkvétá,
v rámci viditelného iara: není ze světa.
Tropické iaro Ducha. Barvy řeřavěii.
Jediné Holubice Chvalozpěvy tam zněil
v mystického lesa ševeleni;
a pouze posvěcených zvonů hlaholeni
ie dvoii to iaro spoiuiicl most.

.
PÍSEN STROMU

NA JAŘE.

SAJÍC.
Svou hlavu zvedám k nebi ozářenou
a v slunci novým květem rozkvétám,
když nade mnou se virné mraky ženou,
já na výšině stoilm sám a sám.
A mladosti svou voním do daleka,
chci ptáky do svých větvi svábiti,
má touha na iich polaskáni čeka,
: iich pisni chci se lasky naplti.
Chci v slunci. v iara štědrych deštích zralí
a ve vesmíru býti živý bod,
bych v době velké sklizně mohl dáti
své zdravé krve sladce vonný plod.

!

BASEN
NAPSALJAN
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ESSAYNAPSALA
DRA ATA

MARTENOVÁ.
Je plna tajemství skutečnost. z níž vyrostl podivuhodný poly
ptych issenheimského oltáře jak nádherný květ, jenž se rozvil
zázrakem zmocněně idee, obrysů a barev. Nezbadatelností Božího
řízení bylo vysněno a zhmotněno sladcermutné. velkolepé dílo
v kostele. jehož sousedstvím byl hospitál strašlivé hrůzy — ma
lomocných. A o tvůrci této divukrásné božské epopeje nevíme
víc než prostě jméno. nalezené dohady ——Matyáš Griinewald. —
Avšak sotva jsme se zachytili nitky. jež měla nás vyvésti z oča
rovaněho místa, ocitáme se znovu v temnotách.
Nelze s jistotou pokládati Aschaifenburg za rodiště tajuplného
malíře — rok jeho narození je stejně neznám jako je neznám rok
jeho smrti. ——Není stopy, jež by nám ukázala prostředí. v němž
se zrodil, rostl a zrát mistr. jehož genius dotkl se malířských pro
blémů. řešených s tak vroucím úsilím staletími před ním i staletí
po něm. Byl primitivem, klasikem, romantikem. realistou. impre—
sionistou v mnohotvárném a jedinečném souladu hmoty, ukázněně
ideou hluboké a neochvějně víry, jež mu byla pramenem nesmír
ných duchovních zážitků.
Neměl předchůdců ani následovníků; jeho umění není článkem
řetězu. jímž historie sepiala v souvislost výtvory celých staletí.
celých věků. Nevyvěra ze škol, nehledá matematických pravd,
jichž se tolik dožadovala tvorba jeho součastníka Albrechtu Diirera.
Zůstává nedotčen poryvem doby, která lámala starý řád a ohýbala
hodnoty.
Snivý samotář
z rána šestnáctého století je hluboce indivi
duelní přes to, že patří ještě všecek & vroucně kolektivnt idei
středověku. Ale zdolává zbůjnou hýřivost ornamentikyi figur
pozdní gotiky zaalpských katedrál, řádem a pravdou vlastniho nitra.
Zůstala-li nám skryta skutečnost jeho vnějšího života, tím jas
nější je nám pathetická báseň jeho duše, dramatičnost jejich trýzm'
jako lyrismus nekonečné něhy & omamný mír duševního vyrov
náni. Jaká to závratná symfonie dojmůl touhy a odříkání! Citovost.
jimiž je prolnuto jeho dílo. zpívá životem a smrtí. jichž tajemství
pochopil mystikou křesťanské víry. Zasáhl v samou podstatu na
boženstvi. aby v nejvyšší oběti Ježíše Krista a v neposkvrněné čistotě
Panny Marie promítl do nadsmyslna všechnu tragedii i krásu. jež
jsou naším pozemským údělem.
Matyáš Griinewald neusiluje o zhodnocení vnějších dějů, o věrné
napodobení přírody v ideál fysicke krásy. Svedl vítězný boj o děje
duchovní, jež zhmotnil. aby byly ozřejměny všemu lidu, stvořil
stromy a květy, jež samy v sobě zaujímají nehmotnou ideu všech
stromů a všech květů. pominul tysickou krásu tváře. aby ukázal
absolutnost. s níž proniká krása duševní. Vykouzlil božské v lid
ském rámci. podložil. prosvítil a zmnohonásobil hmotnou skuteč
nost skutečností ducha — vymaloval samu svou nesmrtelnou duši.
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Jí harmonisuje disproporce postav v zázračný soulad. jí činí z ale
gorických složek živoucí součásti, z ní a jen z ní tryskají záplavy
barevných tónů, jež se nezměnily čtyřmi sty lety. z ni proudí
světelné katarakty mocně svou symbolikou, dynamika tajemně
působivosti citových vln.
Jen člověk extaticky věřící mohl vytvořiti dilo takové ucele
nosti vnější i vnitřní.
Dilo, jež svou nejmohutnější výrazností ústí v moři mystiky,

jehož dna přes všechnu čirost nemůžeme dohlédnouti.
V šeru gotického kostela týčil se divuplný oltář Grůnewaldův
doplněn krásnými sochami neznámého mistra řezbáře. Snad před
stavený kláštera Guy Guersi maje zálibu ve velkoleposti tak
vlastní ltalům. požádal Matyáše Griinewalda, aby vytvořil dilo,
jež by svou nádherou oslavovalo Boha i oslňovalo zbožný lid,
přiléhajíc při tom vždy svým významem významu různých dob
církevního roku. velkých svátků i slavnosti patrona mnichů Sv.
Antonína a patrona malomocných Sv. ebestiána.
Vkusné pozadí oltáře bylo trojnásobně zdobené obrazy ve středu
i na křídlech, která se

odle potřeby rozvírala a zavírala ——
na

nepohyblivých okrajích yli vymalování oba svatí ochránci. jako
neměnný symbol mučednictví — Sv. Antonín morálního, Sv. e
bestián iysického.
Každodenní obět mše svaté byla znázorněna obětí Spasitelovou
na hoře Golgotě. Je úžasem dramatická mocnost tohoto „Doko
náno jest . . ." Slova svatých evangelií se v ní chvějí ožitou silou:
„Od šesté pak hodiny tma se stala () vší zemi až do hodiny
deváté," A po hodině deváté zvolal ežíš hlasem velikým, řka:
..Eli, Eli, lama zabachtani . . ."
řižovany Vykupitel visí naplniv sva muka. Hlava s ohromnou
trnovou korunou poklesla ——tělo je zsinalé, poseto hnisajícími ra
nami a zakrvaveno. »—Žádný umělec neodvážil se takové hrůzy Kris
tova člověčenství. Ale tělo disproporčně veliké v přirovnání s jinými
osobami tohoto obrazu dojímá nevývratně představou muk božích.
jako jí dojímá křeč rukou, přibitých na kříži se stromu čerstvě
sloupaného -— rukou, které rozepialy dokořán prsty. jako by
: dlaní byly vrhly k Bohu poslední vášnivou prosbu za lidstvo
v šílené trýzni již již ukajícího srdce.

A vedle této smrti gohočlověka je přebolestné Stabat mater,
Panna Maria omdlená, smrtelně bledá, neschopna již hlasitého
nářku, jenž se zadrhl v rukou svírajících se marně dovolávanou
odevzdaností — Matka Boží stanula bolestí --—samo bílé roucho
dotekem jejího těla kamení a padá po postavě těžkými záhyby.
— Avšak hle, Jan, miláček Páně, obličej ještě plný úzkostí ze
smrti svého Mistra, zachycuje v náruč hroutící se matku. již mu
byl Kristus odkázal posledním svým přáním. Jeho šat šlehá mys
tickou barvu lásky do denní noci, v níž „skály pukají a hrobové se
otvírají". — Jeden rudý cíp odvál směrem hlavy Maří Magdaleny

Mily“ Grunt—mld
DOKONANO JESTI

Slhfl ulllhlho triptychu v Kohn-ru.
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na znzlzznamení, že cokoliv bylo pozemského v citu velké kajícnice bude
nadálládáále ztaveno svatým ohněm. Svatá Maří hořekuje kleče celým
svýnmžnm rozervaným srdcem. Vzpiná ruce do výše, ke Kristu, nemo
houcmrcc věřit. že umřel, slibujíc jeho ranám ryvnými výkřiky vonnou
mast,ststt, kterou přinesla, i všechnu vysušující hebkost svých vlasů.
Oropjpodál, s druhé strany kříže. protiváhou tolika bolesti stojí
poslalelíední z proroků Sv. Jan Křtitel. vyjadřuje postojem i gestem
zadoloicostiučinění Starého zákona, který se naplnil. Vztažený prst,
nepř'ořpřřirozené velikosti, zdůrazňuje důležitost toho, ke komu uka
zuje :eje: i význam slov načrtnutých ve vzduchu: [llum oportet crexere
—- mn rme autem minni. — Nový zákon na příště vzroste na místě
Starérarrého, jemuž bylo ustoupiti do pozadí. Bílý beránek krvácející
v kakzkaalich, je jeho vykupitelským znamením.
V VV' popředí oltáře. až zcela dole. je zobrazena další scéna Je
žíšovoxowa dramatu. Miláček Páně s Pannou Marií a Maří Magda
lenouorom chystají se vložiti do hrobu Kristovo tělo, jež těžké, mrtvé,
se luh l'hnijícími již ranami, spočívá na bílém prostěradle. Svatý Jan
Miládálůček nadzveda je láskyplně. Zármutek Panny Marie je šetrně
zaclmlclíoněn bilou rouškou spadající hluboko do tváře. Svatá kajíc
nice e :e- má oči oteklé a zrudlé pláčem tolika hodin. Její výkřiky
dosususiud neztichly a rozléhaií se smutnou krajinou
Til—(I'olik rvavěho smutku bylo by rušilo naladu radostných
sváthtattků Proto obraz dole se zakryl výšivkami a krajkami, zatím
co g [) jgolgotský výjev ustoupil přeložením novým zázrakům světla
& linlirlimií. Je podivuhodně komponován triptych, jehož střed zau
jímajnaíaljí dvě scény. položené těsně vedle sebe, ač každá z nich je
umíslíniístěna v zcela jiném prostředí — ale vnitřní souvislost zlaďuje
dokokckronale jejich vnější různorodost.
RtR Rtadustný hymnus začíná na levém křídle Zvěstováním Panny
Mariararrie. Kout gotické kaple je oddělen dvěma záclonami barvy
nadědídlěje &lásky. Mezi nimi mladinká divka -— Panna Maria zobra
zenanania právě v okamžiku, kdy archanděl ji sděluje tajemstvíplné
posesescelství. Ve sklonu jejího těla je všechen citový zápas úžasu,

pochclclhyby, pokory, touhy říci ano i bázně Přinesen vzdušnými
vlnanalaimi. nedotýkaje se země utkvěl před ní boží posel s vlajícím
plúšňštšítěm, pravicí zdůrazňuje pravdu slov, jimž svatá Panna od
pověvnv'ěděla: „Aj, já divka Páně."
V VV' téže chvíli zaradovaly se kůry andělské. Uchváceny před
stavsviwou příští slávy ženy, jež počala býti matkou Boží, rozezvu
čely lylw všechny své hudební nástroje
taková jest další scéna.
již n ! anám předvádí Griinewald mystický osvícen.
NlNNlebeská kaple plane ornamenty, květy, sochami ozdní gotiky.
Z tetttremného pozadí jejího nitra vyvírají tajuplné kruhy andělů
modocodrých, zelených, červených, dětských i dospělých, s ožářenýmí
křídlídídlly ano i fantasticky pokrytých peřím. Před andělskými sbory
klečečečí vidina Panny Marie, očekávající narození Boží v celém po
kornrormém jasu své neporušené čistoty. Hlavu její obepíná rudě
planammoucí koruna, jež je obklopena zlatěžhavou svatozáří. Nad ní
vznánznnášejí se andělé s budoucími odznaky královny nebes: žezlem
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a korunou. Před svatou Pannou na stupni kaple stojí malá benátská
konvička s vínem, jako symbol neposkvrněnosti Boží matky.
Světelné paprsky procházejí nádobou, aniž by ji jakkoli poško
dily, jako Kristus se zrodí 2 Marie zůstávající Pannou.
Vedle tohoto výjevu nebeské blaženosti je blaženost pozemská.
Blaženost Panny Marie držící v náručí synáčka. V zahradě na
kamenné lavici odehrává se scéna mateřského štěstí — nejvyšší
slasti lidské.
Usměvy matky přelévají se v úsměvy dítěte, jemuž podpírá
něhyplně hlavičku. aby mu viděla do oček. Nahé děťátko na
chudé, rozedrané roušce je zdrojem radosti, jíž v krásném jino
taji žhne bohatý červený šat Mariin. Předměty dětské světnice —
vanička, kolébka jsou namalovány s nesmírnou jemností reality.
Růže & líkovník, mystické rostliny, tvoří přechod v krajinu, která
se vypíná mocnými ledovci až k samému nebi, jež je otevřeno,
aby dalo viděti „slávu Boha na Výsostech". V záplavě zlatého
jasu průhledné tkáně trůní Stvořitel, vysílaje na všechny strany
miliony andělů, z nichž někteří slétají. aby zvěstovali pastýřům
narození božího syna.
V pravém křídle skládacího obrazu vyvrcholuje se tajemství
Kristova člověčenství. »—Spasitel vstal z mrtvých. Kámen z hrobu
je odvalen. Strážci jako bleskem sražení padají k zemi. Ježíš
stoupá k temnému nebi, posetému tisíci hvězd. Taková byla moc
jeho vzkříšení, že vstávající tělo roztrhlo bílá prostěradla, v něž
bylo ovinuto a stvořilo si samo rudězlatě roucho měnící se kolem
odhmotnělé již hlavy v zďř'hý průsvit. Rány Kristova těla svítí —
tvář. nedávno zmučena, má božsky. nezměrný klid. Zlato vlasu
se mísí se zlatem ohromné svatozáře, jež duhovými tóny tvoří
kolem hlavy Kristovy velkou světelnou kouli ——symbol celého
světa, který byl vykoupen.
Umělec,jenž dovedlpodati toto Aleluja, žil bez veškeré pochyby
sám v sobě myšlenkou spasení. Trpěl a mučil se, ale celou vírou
svého srdce prahl po účasti na věčné radosti, již připravil Bůh
svým věrným.
() svátcích patrona kláštera otvírala se třetí Část skládacího
obrazu znázorňující dva legendární příběhy ze života světcova.
Je to pokušení Sv. Antonína a jeho návštěva u Sv. Pavla

poustevníka.
Hříchy personifikovány

strašlivými obludami vrhají se na
světce »—drobného, na zem povaleného stařečka, jenž se úpěn
livě brání. Jako by unikly z pekla vysněného orientalcem »—ta
kové jsou jejich fantastické podoby. Lidé. zvířata, ptáci a plazi, vše
v divokých změtech těl, křídel, rohů. Příšerná okřídlená zvířata
s lidskýma rukama dorážeji na ztýraného světce. Dům jeho,
zničen požárem je v sutinách. Ale proti arcid'áblu, jenž zaujal
místo na trámech prohořelé střechy, řítí se již z oblak archanděl
Michael se svou družinou a nad ním ve výši zjevuje se jako slib
odměny sám Otec nebeský, jehož se Sv. Antonín vroucně dovolával
ve své úzkosti.
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Svrchovaná vzrušenost tohoto obrazu je vyzářena svrchovaným
klidem protějšku: návštěvy Sv. Antonína u Sv. Pavla, prvního
poustevníka. Sv. Antonín, velebný stařec rozmlouvá s asketou
oděným v roucho ze spletených palmových listů. Křišťálový pra
men, laňka, jelen, havran, jenž každého dne přináší chléb, vyzní
vají nejsladší idylou tohoto zákoutí. Usek krajiny s palmou, skalami,
holými stromy, z nichž kape plíseň. hustý les v pozadí & strmé
ledovce mají dekorativnost, jež nám je tak drahá v současném
ruském umění.
Znak rodiny Guersi umístěný na tomto obraze, dal vzniknouti
domněnce, že postava Sv. Antonína je portretem opata Guersi-ho.
Je-li tato domněnka správná, nelze zjistiti, jako nelze s určitostí
tvrditi, že Sv. ebestián prvního nepohyblivého křídla je auto
portretem mistra Matyáše. Velké oči, plny tajemného vnitřního
zanícení i tvrdá energická brada, mají vzdálenou podobu s Dli
rerovou kresbou, v níž Sandrart koncem sedmnáctého století
domnívá se obieviti Grůnewaldův portret. Ale již v té době ne
bylo ničeho známo 0 osobě velkolepého mistra, přes to. že díla
jeho byla slavná. Oběanskými válkami klášter byl pobořen ještě
na sklonku šestnáctého století. Obrazy, které zůstaly v kostele,
kde se více nesloužily služby Boží, byly několikráte oceněny
vysokými osobnostmi, jež se jich marně dožadovaly do svých
uměleckých sbírek. [ císař Rudolf toužil obohatiti jimi své svě
toznámé vzácnosti v Praze.
Ani třicetiletá válka jim neublížila. Zatím co vjiných blízkých
gnístech
umělecká
bylaneporušen
vyloupenav opuštěném
a odvezena kostele.
——
ponejvíce
védy, skvělý
oltářdílazářil
Sama
Ruka Boží bděla nad tímto zázrakem ducha a hmoty. Když po

veliké revoluci francouzské nezůstal v kostele téměř kámen na
kameni, jediný divukrásný polyptych byl převezen do knihovny
nedalekého Kolmaru a později do národního musea, zřízeného
v bývalém dominikánském klášteře.
Za světové války byl chloubou mnichovské obrazárny. Ale po
vítězném francouzském míru musel býti vrácen Kolmaru, kde
v chóru kostela, proměněného v museum, hlásá nehynoucí slávu
genia, jenž byl vpravdě nositelem zázračného.
*
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HYMNYK SVATĚMU JANU NEPOMUC
KĚMU.

Z LATINY
PŘELOŽÍLRUDOLFLINHART
INVICTUS HEROS NUMINIS.

Nezlomen stoií boží rek.
když v řeky proud má vhozen být,
& mlčí jako muž, co řeč

ide o zpovědním tajemství.

Proto mu smrtí hrozí král,
proto kat rány seká mu.
provazy ruce poutají
& údy hoří v plamenech.

Však mukou každou zhrdá Jan
& nedbá hněvu králova.
tajemství nechce vyzradit,
leká se pečeť porušit.
Tich beránek ie nevinný,
co být má skryto ukrývá:
tich ie & nic že nezvěděl.

král světce s mosíu vrhá v proud.
Jsa zřícen střemhlav s výše v dol,
vln do hlubokých noří se:
však pohřbeného vlny ctí,
& slaví září ohňů svých.

Kol kvězdy plynou po řece,
svym leskem pohřeb slroií mu.
& iasné nebe svědčí to,

jak drahou láska Janova,
Dei. věkověčná Trojice,
af pevně k dobru stojíme:
neb slzí řeky hříchy těch.
kdo padají, by pohřbily.
VIX IN SEPULCHRO CONDITUR.

Sotva je vložen do hrobu,
už divy Jana zievují,
už zámky sítí mřižových
ven prokmitaií zázraky.
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Tu nepřátele jeho hned.
veřeinou hanbou skličené.
dlaň boží pomstou zasahá:
trest za svůi zločin pykaii.
Tu škoda imění plačícím,
dobrého iměna lkaiícim.
co ukradeno. vrací se,
čest uloupená dána zpět.

Tu tělo prchá nemocem
a čas uniká změnám všem
a nebezpečí iistota
a smrti, co ie smrtelné.
Tu Janův iazyk živoucí.
však němým hlasem krve své
iak Abel volá o pomstu
a viní krále ze hříchu.

Tmiice, iedna podstatou.
a jeden Bože osob tří,
dei těm, kdo Jana vzývaii,
oč prosí. by těž dosáhli.

IN PROFUNDA NOCTlS UMBRA.

Ve hlubokém noci stínu
a za tmavé mrákoty
ve chrám světa čistý plamen
zaří Boží na rozkaz.

V noci
hvězdy
noci
hvězdy

Jan se rodí svatý.
spěií nebem dál:
v proud Jan ztopen svatý,
pohřeb stroií mu.

Proto srdce ieho vzňate
zžíhá lásky mocný žár;
proto od úst ieho plyne
ku podivu sladká řeč.
Hned on srdce dobrých láskou
vede věčné ku spáse,
hned zas srdce hříšných bazní
od bran pekla odvrací.
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Pentz chudým s těchou skytá,
pomoc těm, kdo opuštěn,
spravedlivé z pádu zvedá,
od úrazu chrání čest.

Pro svatého Jana ctnosti
dei nám. blshá Trojice,
ať ie mysl naše čista.

v srdci láska zavládnel

JAM FACES LICTOR FERAT.
Sem už, kate, pochodně, sem už. krutý,
hrozný meč a s obnivy stočenými
sern už skřipec. když nám kněz nevyzradl
tajemstvi svatál

Pozná silu, veliké duše srdce
obětovné: zuřivý ocbop zlobou
nemůž otřást nez olnou mysli reka,
k právu jenž stoji.
Střemhlav padá Mučedník, pohřben vlnou,
dqlů sřlcen, iazyk svůj mlčenlivý
v klidném toku schovává, by ho užil
na lepším světě.

Volným proudem plameny rozhozeny
lynou & se dělí a záři kolem

učedníka: nebe tak dobré skutky

odměnou slavi.

Slaví iazyk. plamenu růžovému
ienž isa roven, svěží a dosud rudý
hlásá, iakou odměnou mlčelivý
poctěn byl jazyk.

Sláva Otci, Synu buď zrozenému,
oba světy bez konce plesailce
chvalte Ducha, z obou ieni vyzařuie
plamenem čistými
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CAEDWALLA.

BELLOC.
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STARÝPŘÍBĚH VYPRAVUJE
HILAIRE

PŘELOŽIL
JAROSLAV
SKALICKY.

Caedwala, kníže z Walesu (ač někteří to popírají), putoval po
Andredswealdu. Bylo mu devatenáct let a jeho srdce bylo na
plněno hněvem pro křivdu. kterou mu učinili lidé jeho vlastní
krve. Neboť byl zákonitým dědicem trůnu království sussexskěho,
na nějž ho nepouštěla nespravedlnost lidí.
Šla s ním družina. jaké vždy budou doprovázeti dobrodruž
ství & vyhnanství. Bohatí lidé pobřeží a z Gwentu nazývali je
psanci; ale milovali svého pána. A tak chodil na lov, živě se
tím. co zabil, & přecházeje dvorec od dvorce v řídkých lesích
andredských, kde někdy se rozkládá volné vřesoviště a někdy
na míli doubrava, a často hlinitá bažina a s kup písku málo vy
čnívajících, kde roste ianovec a hlodaš, je viděti na jihu duny

jako hradbu.
Když tak putoval jednoho dne, srazil se s jiným mužem rázu

velmi odlišného, nebot Caedwalla nechtěl nic míti s křížem Kri
stovým, ani se zvyky městskými. ani s hovorem cizinců. Ale
tento muž byl putující biskup a jméno jeho bylo Willrid. Měl
rovněž svou malou družinu a nahodou. kterou přivodil jeho úřad
nebo jeho vyhnanství, přišel do statku ve vřesovištích a lesích
Wealdu, kde rovněž byl Caedwalla; tak se sešli. Hrdé chování
Wilfrida, který byl z římského města & úředníkem státním &
k tomu biskupem, ba biskupem nad biskupy, nebylo hrdostí,
jakou měl rád Caedwalla, a mladý muž se choval s jinou hrdostí,
která byla hrdostí hor a pohanů. Přes to mu Willrid vyložil,
užívaje římských obratů řečnických a zdvihaje ruce, život Pana
Ježíše, a Caedwalla, ani nepohnuv tváří za toho vypravování,
nemohl zabránili, aby se ty děje nevnořily v hloubky jeho srdce,
kde zůstaly mnoho let a nepůsobily; jen tam byly.
Království sussexské, vzdělané lidmi různých rodů, přijalo Wil
Írida biskupa. kamkoli přišel. Konal mnoho věcí, které se mne
zde netýkají, a jeho hlavním dílem bylo učiniti křesíany z oby
vatelů bohatých měst v rovině u moře, v Chichesteru, Lewesu a
Arundelu a na statcích a trzích Wealdu; nebot ukázal jim. že
je sprosté, chodí-li s dlouhými vlasy jako pohané, neznalí písem
nictví, a nemají-li dostatečné obratnosti v připravování oděvu
nebo v opatřování potravy. Upravdu sv. Wilfrid, jak jsem psal
na jiném místě. naučil krále sussexského a jeho lid loviti ryby
do sítí. Ctili ho všude, a když se vzdali svého hanebného bar
barství a slušně přijímali pravidla života a náboženství, doléhali
na sv. Wilfrida, aby založil biskupství a aby mělo katedrálu &
biskupskou stolici (což jim vše již dříve vyložil). a on tak učinil
na výběžku selseyském; dnes však moře již pohltilo vše.
as ubíhal a mladý muž Caedwalla, dosud mladý muž v dva

cátých letech, nabyl svého a seděl v Chichesteru na trůně, který
mu právem náležel a vládl vším Sussexem až do jeho nejzazších
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hranic. A byl králem území ještě většího, jak ukazují dějiny ale
ří tom stále ve svém mladém srdci odmítal šat a způsoby věcí,
kterou kdysi ve svém vyhnanství nenáviděl, a nechtěl přijmouti
latinských modliteb ani se klaněti jménu křesťanského Boha.
Caedwalla, dosud tak mlád, nyní však král, pokládal neslušným,
kdyby nevládl nad větší zemí než nad říší, kterou mu dal Bůh,
a byl naplněn touhou přeplouti moře a dobýti nové země. Proto,
at s dobrým rozmyslem nebo nerozvážně, vyplul, aby se pře
plavil přes mořea dobyl ostrova Wightu, o němž pověst praví, že tam
zbudoval království své hrdina Wight v dávné době, než ještě
bylo písmo. a kdy byly jen zpěvy. Tak Caedwalla a jeho bo
jovníci přistáli na tom ostrově a bojovali proti četnému obyva
telstvu jeho a podmanili je, ale v bojích těch byl Caedwalla raněn.
Stalo se, že král toho ostrova. jménem Atwald, měl dva syny,
jinochy, a doulalo se soucitně, že vítěz jich ušetří, nebot prchli
vzhůru po vodě do Stonehamu; ale mnich. který sloužil Bohu
u brodu v rákosí nedaleko Hamptona nahoře u řeky, slyše, že
se král Caedwalla (jenž se uzdravoval z ran utržených v boji
s muži wightskými) dověděl o úkrytu jinochů a rozhodl se. že
je zabije. odebral se ke králi & prosil, aby aspoň byli poučeni
ve víře, dříve než zemrou. pravě mu: ,.Králi, třebaže nejsi naší
víry, není to důvodem, abys takového daru zbavoval jiné. Dovol
mi tedy, abych se postaral, aby byli poučeni a pokřtěni, a potom
můžeš vykonati svůj ukrutny úmysl" A Caedwalla svolil. Jinoši
byli tedy odvedeni na posvátné místo do ltchenu, kde byli pou
čeni o pravdách a tajemstvich náboženství. A když se to dělo.
tázal se Caedwalla občas. jsou-li již křesťany,
a konec se jim již dostalo všeho vědění, jehož jim svatí muži
mohli poskytnouti. a byli pokřtěni Když tak byli přijati do ov
člnce, nechtěl Caedwalla déle čekati a dal je zabiti. A říká se.
že šli v smrt radostně, nepokládaiíce ji za více než za bránu
nesmrtelnosti.
Po takových činech vládl Caedwalla dále nad královstvím sus
sexským & svymi ostatními

královstvími

& ani

svou řečí ani

chováním nedal na jevo bohatým nebo chudým okolo sebe,
děje-li se něco v jeho srdci. Ale zatím, co zpívali mši v kate
drále selseyskě a dosud přicházeli lidě noví (nyní již řidčeji,
nebot skoro všichni byli přijati do církve), zatím co tedy přichá
zeli lidé noví, poslední, z nejvzdálenějších končin lesnatého hřbetu
a z nejosamělejších výšin dun, aby slyšeli o Kristu, o jeho kříži,
o jeho vzkříšení a spasení lidí, seděl Caedwalla v Chichesteru,
radil se jen se svým srdcem a byl králem pohanským. Možno
říci, nikdo jiný ve vší zemi tak nezůstával stranou.
Tak ztrávil mládí a tak panoval, když, dospívaje třicátého
roku svého, ohlásil rozhodnutí své šlechtě, hrabatům. mužům
mluvícím walesky, plavcům, kněžím a všemu svému lidu. Pravil:
„Vsednu na loď a pojedu po moři do Říma, kde se pokloním
hrobům svatých apoštolů a dám se pokřtíti. Ale, poněvadž jsem
král. nikdo mne nepokřtí, jen papež. Učiním pokání za své hři
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chy. Pozdvihnu své oči k věcem hodným muže. Odvrhnu vše.
co mi bylo drahé a přijmu to, co přijde." A jako nemohli od
vrátiti Caedwallu od žádného z jeho dřívějších rozhodnutí, tak
ho neodvrátili ani od toho. Ale jeho lid dával radostně, čeho
bylo potřebí na jeho výpravu, všecky ovce : dun a jejich vlna,
všecka šenice v lepenicových dvorcích Wealdu, a malé vinice
v kněžs ých zahradách obrácených k moři, rybáři a každý stav
lidí v Sussexu, který pluje po lodi, nebo oře nebo přistřihuje,
chová ovce, sklizuje nebo kuje železo, všichni dali z toho, co
měli, králi Caedwallovi. takže odplul s pěknou družinou a s mno
hými zásobami na svou cestu k hrobům apoštolů.
Když král Caedwalla přišel do Říma, přijal jej papež a řekl:
.,Slyšim, že bys chtěl býti poučen ve víře." Načež král Caed
walla odpověděl, že to jest jeho přáním a že by žádal křest
z ruky toho apeže. A zatím se Caedwalla dobře ubytoval
v Římě, dával) chudým peníze & ukazoval se jako někdo, kdo
přišel z konce světa, to jest z království sussexského, které
v těch dnech ještě nebylo slavné. A když Caedwallovi bylo tři
cet let & naučil se všemu, co třeba věděti, aby někdo přijal křest,
byl pokřtěn a oblékli mu bílé roucho, které měl nosit několik dní.
Když se král Caedwalla takto spojil s jednotou křesťanskou,
byl velmi rád. Ale řekl také, že dříve než svlékne to bílé rou
cho, jež mu tak bylo dáno. přijde smrt a vezme si jej (třeba že
je mladým mužem & bojovníkem), a to nikoli v boji. Byl pře
svědčen, že tomu tak bude.
A tak se opravdu stalo. Neboť než uplynula lhůta těch dní,
v nichž, jak žádal obřad, měl nositi své bílé roucho, ha v témž
týdnu zemřel,
Tak oni jinoši, které stihla smrt z jeho rukou, zemřeli po křtu
v ltchenu v Gwentě, když Caedwalla král vyplul ze Sussexu,
aby dobyl a v moci podržel Wight svým kopím, svým mečem,
svým štítem, svými náčelníky & ozbrojenci.
A nyní. když jste doc'etli to vypravování, pomyslíte si možná,
že jsem si je vymyslil, nebo že to je legenda, nebo že to je
z knihy nějakého povídkáře. Vězte tedy, že to je nelíčená udá

lost historická, jako bitva u Waterloo nebo zákon o udílení kon
cese, (lišic se od kroniky jen v tom. že jsem položil živá slova
v ústa lidí). a buďte ujištění, že dějiny Anglie jsou věcí podivu
hodnou.
*
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HOROU.
NAPSAL
VÁCLAVBELOHLÁVEK.
Můj kraji, ukrytý hor do zákoutí.
kam běžná noha nezná svaté pouti.
karn putuie jen s berlou ducha kněz,
spíš nebes nežli země robotěz,
buď pozdraven!
Kde mluví hora k horám
svým dosud pralesem & zora zorám
kyn dává. by tu déle pousedly
& ve vod zrcadle, se v Dářku shlédly.
ten všechen kraj až někam za Cikhái.
ach. nesměite se, iest můi rái . ..
Jak onde v edenu byl kdysi pramen.
ienž rozplětal se do řek, do čtyř ramen,
tak zde. Hor d'árských žula, rula. svor
řek čtvero vysllaii za obzor,
to k mořim dvěma na sever i na jih.
co zatim dole klášter v tichých hájích
tam od Zelené Hory stulen stín

sní FPonsM
Mariae, Pramen Mariin

Tot tedy ten můj rái... A iá ho neznali
Já milion kdys od sta nerozeznall
Jsem synek mlynářův dál z podhoři.
kde Doubravka již pod Chotěboři
se ze skal dere do klidněišich rovin,
& o tom ráji slýchsl isem ien z novin
těch kraiánků. iii po vod poskoku
idou nosíce svět horský v tlumoku.
Nic nebylo mi, věřte. tolik milé,
iak po zelených pěšinách ty bílé
: hor zjevy.
Do mlýna i do dvorce
se časem nesla vůně puškvorce.
ieiž řeka rvala ze dna horských bahen,
též z mého ráie vzkaz. Pak spoustu rahen
& kmenů jako rozkotaný vor
vždy velká voda nesla z iara s hor.
a proud ten divoký & rozpěněný
vždy cvalem přediižděl kůň uřicený
& na něm posel. nevítaný host.
ienž rohem varoval jez, mlýn i most.
A s velkou vodou jako po řetězu
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s hor chodili a uvízli pak v jezu
i jiní hosté, jež hned na pozor
strýc rybák vzal si, dvorně „hovad z hor"
jim přezděv, „obrů kaprů", ,.obryň štik".
Též časem báječný pták rybaHk
k nám „shora“ zalétl a Boží duhu
ma' na peří, a mně se rajských luhů
zdál zjevem.
Než, ač tolik poslů slal
můj ráj, já za ním jsem se nevydal,
krom jednou, tusim, ve studentských letech
a bez dojmu, jak bývá na výletech.
Ach, Bože, kam se mi zrak tehdy děll
Já pozlraje se Zelené Hory,
jsem vůkol viděl jenom teskné bory
a hvozd, a veěed v troucheň pralesa,
jen skály, těžké snad i pro běsa,
že tu je shodil s otlačených ramen;
i v pollch, nivách nic a nic než kámen,
sem tam se válejlcl, nezdaru . ..
Ach kraj ten, podobný tak Lazaru
jsem viděl. plný sedomodrých vředu.
e místy v kamenném tom modrošedu
plá pyro , krev to česká v granátu,
já nezřertenkrál mládí ve chvatu.
Pak obrátil jsem se dal, výš a jinam
Žel, s bolem velkým ted' se rozpumínám,
jak svého ráje jinde hledal jsem,
však nadarmo. as plynul za časem,
a já již sehnutý mu pod břemenem
jsem jal se káti v duchu rozželeném
vždy víc a upřímněji rok co rok,
až obrátil jsem osléz bludný krok
zpět od dalekých pásem Al i Tater,
a odkloniv ve od závratných pater,
jsem sestoupil pak dolů domů k nám.

Tu stojím se slzou, ráj obzirám.
Jak krásna jsi, ty krajino má rodná,
jsi všechna krásná od čel hor až do dna
vod čirých. Již v tvých chudých kamenech
mi pyrop svítí v krve plamenec .
, krásná jsi jak v rozkvětu svém žena,
jak nevěsta, kdy muži okrášlena
má na hrdle svém šňůry korálů. —
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Zda vl to, odkud isou — vtip horalů?
Ty posílail v ieřabin těch zdobě
až z dáli Cizokrajná moře tobě
co rok vždy po větrecb & oblacích,
že odvádtš iim věrně daň vod svých. —
Zde stoitm v tichých rozvalinách zdiva,
kde stával konvent. Posud voda živá.
ač na sloupu kus klenby zkomírá,
se : půdy nesmrtelné prodírá.
Zde stoitm smuten. světem ušlý, žlzniv
& piji sám, však nejen sobě přizniv

i iiným; z Mariina pramene
všem podávám čtš vody studené.

*
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TĚ, JARO.

S tlukouclm srdcem
a a písní na rtu
čekám tě, iarol
Ty přijdeš, přiideš.
Budeš tu blízko.
budeš tu u mne, iaro.

Oděieš stromy
svatebním šatem.
zaplavtš
ze
eným pole
mořem.
radosti mořem
zaplavíš srdce,

iam.

Skřivana pošleš
k modrému nebi.

abš
tamslávě.
zpíval
o oží
S tlukoucím srdcem
s modlitbou na rtu
čekám tě. iarol

BÁsm. NAPSAI.
J ANVIN AŘ.
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BŘEZINA

AVRCHLICKÝ.
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ZELINKA.
Akordem Miloše Martena stanoví se toto příbuzenství duchů:
Mácha. Zeyer, Březina. Lze však, pokud se týče Březinova vztahu
k nejromantičtějšímu z Lumírovců, příbuzenství to rozšířiti para

lelou díla synthetického mystika k Vrchlickému.

Sám mocný

rodový znak obou básníků, dvou, nepřátelsky se srazivších, epi
gramy & arodiemi nešetřících generací, lyrismus,
mluví pro
takový po us. když analogie Březinovy „Modlitby večerní“ a Vrch
lického „Magnificat“, básně tohoto Horror vacui a „Země“ s Březi
novými pracemi: Snad otom a Čas lije se prškou, analogie ze
sílené přiznáním se syntheíika k sympatiím pro Vrchlického, mohly
by se zdáti málo významnými projevy nutného působení umě
leckých individualit současně tvořících navzájem.
V souhlase : postojem svého já k objektům vnějšího světa
(v nejširším slova smyslu) oba nespokojují se prvotními shluky
vjemů. Ona bezprostřední naivnost postřehu, jež jest tak často
osobitým kouzlem lyrikovým, je u obou proměňována rozumo
vými živly úvahy v útvary, v nichž rozumovc vědění, studiem
nabyté, stává se nezbytnou složkou inspirace zvláště tehdy. je-li
předmětem takového hloubavého, opatrného, ne už zcela důvě—
řivého pozorování sama za k la dna empirického světa, jeho pů
vod, účel, cíl, jímž po případě dosahuje se jen počátku dění
nadsmyslného. To vše je obsahem meditativní části lyriky Vrch
lického, tím je neseno dílo Březinovo celé, ani těch několik (le
skriptivních nebo impresionistických a ryze osobních čísel nevy
jímajíc. Pojmem „meditativní část" už však je naznačeno úsilí
Vrchlického, které je zdrojem mnoha kladů, ale také několika
stínů jeho básnického zjevu. ()n svůj meditativní úkol f— v jeho
terminologii: zachytiti poměr člověka devatenáctého věku k jevům
světa ——si v optimistické důvěře ve své iysické a duševní síly

rozšířil o vášnivé úsilí, nenechati takřka jediné chvíle svého
nejosobnějšího lidského osudu nevyzrazenu, to jest, podati i tady

ohromnou

analysu

své v léta mládí, mužství a stáří zlými

údery kohosi roztříštěné sudby životní. Nebylo lze jinak u Vrch
lického, jenž toužil „s žízní, které ani nepřítel neupře obdivu
opíti se vším, co zrálo na vinicích ducha", jak dí o něm Březina
sám, u ducha, který chtěl poznati a vychutnati všechny dary
života. nejen lásku, víno, nikotin, nýbrž i kvasy jeho, připravené
v různých způsobech umění, slovesného především. po doušcích
a s pomalostí největšího labužníka.
Životní osudy Březiny. ..osamělého. utlačeného člověka. který
našel svou cestu k smrti a životu daleko od jeho (Vrchlic
kého) Babylonu, kde se mluví všemi jazyky", usnadnily už samy

sebou úhrnné

z rácení

osobních bolů a jasů v několik

vzpomínek a elegií, nebo jenom v několik plurálů. Z dálky Bře
zinovi. duchu k samotě předurčenému. souzené bylo lze pro to.
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co jest jako babylonské zmatení jazyků v díle Vrchlického. na

jíti věty úhrnného

sloučení,

jimiž druhy jsou převáděny

na společného jmenovatele rodů, když dálka odstupu v jeden
horizont shladí perspektivy lidské epopeje a odbarví její dobové
kolority a uvolní pohled k zahledění se za horizonty západů,
.,kde lásky srpen dal zráti vinicím ve svých úpalech". A přece
jak Vrchlický, samotář, jejž život v ten osud znenáhla zatlačuje,
tak Březina meditují
o životě, smrti. bolesti, utrpení, Bohu.
Oba jsou k meditacím toho druhu připraveni vědomím a vědě
ním nových vědeckých poznatků, sklenutých v klenbu positivismu
& Snad jen duch kraje, zrodivšího Chelčického to byl, jenž tak
záhy proměnil individualismus Březinův, jak jej s sebou nese
vědeckost druhé poloviny devatenáctého století ve všeobjímající
cit bratrské lásky, po způsobu Františkově i ke zvířatům ve jhu,
„bratřím zakletí svého". Humanita Vrchlického, položena do zá
kladů jeho monumentálního torsa lidské epopeje a řídící jeho
vztah ke Kristu, (jenž není v díle Březinové) &k mravnun hod
notám světa a lidství, jako jsou Pravda, Dobro, Láska Krása,
jest pendant k onomu sociálnímu citu Březinovu a spolu s nim
bývá označována za projev kmenové příslušnosti, což by 11Bře
ziny mělo rozhodně více přesvědčivosti a bezprostřednosti. A zase:
oba básníci jako vrchol svého sociálního cítění, sní o Člověku,
který silou llerakla, jak dí Vrchlický, „jasný, tajů plný vítěz
nad prostorem" podle slov Březinových, promění zemí od pólu

k pólu dle svaté vůle Věčného. Ten jde dílem Vrchlického
v sterých maskách a kostýmech, ale vždy tvůrčí, bud'si vzýván
kterýmikoliv jmény a mize na čas v obřím zjevu přírody; i v tomto
vztahu je Březina soustředěnější &prostší. dobyv si záhy jistoty
Bezejmenného. k němuž v synovské důvěře hovoří důvěrně sy
novským tykáním s nejvyššími superlativy spojovaným a tvorbu
světů zdůrazňujícím. Nepřehledné až je bohatství věcí. osob a
dějů v díle Vrchlického, vše v pevném rámci doby a jejího své
rázu, bud si to pravěk, prostředí biblické. antika, středověk. my

thus, legenda. balada a v téže drobnohledné podrobnosti vstupují
p(řírodní
zjevyfinale,
v jehojehož
dílo;scénou
jen povšechně
jsou naznačeny
osmického
zůstane země;
Březina znaky
nepo
zbývá téměř nikdy téhož povědomí nutné, třeba zlepšované po
zemskosti, ale učiniv bratry lidské anonymními dělníky lidských
minulostí a přítomnosti tím, že z nich utvořil sbory knížat, otroků,
šílenců, mučedníků, slepců, lovců a jak jiné jsou chóry jeho scén,
potlačiv ve svém obraze přírody vše individuální a zvýšiv plu
laritou jevů a zdůrazněním jich trvání po staletí a tisíciletí, bo
hatost života zpívá grandiosní vidiny kosmické budoucnosti, svě
tových katastrol & zániků. sní o chvíli, kdy síly pozbude kletba
dědičné viny, toho, co dává vědomí dvojakosti světa; tím. že tak
často má odvahu zadívati se na zemi pod zorným úhlem vesmíru,
stává se třetím básníkem poměru země a lidí ke hvězdám bez tita
nismu Vrchlického a geniálního polidštění Nerudova v pokorném
pathosu uchovávajícím astronomické představy a data. Vrchlického
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iaustovská idea Hledání na tolika dějích podrobně osvětlená, hle
dání spějícího rovněž k nadsmyslnu, k rozřešení záhady (Bře
zinovo „Tajemství“?) bytí, totjen analyticky zjišťované,metalysicky
neurčená hybná síla lidského vývoje v pojetí optimisty vzhledem
k lidstvu, pesimisty vzhledem k sobě, jemuž manie po tvůrčí
práci a helenská nechuť ku přísné askesi smyslů zcela uzavřela
cestu ku platonské zkušenosti druhého zraku cestou mystické
extase nabývané. A přece tytéž jsou u obou, u smyslnika
i u askety. výsledky myšlenkového průboje v této oblasti. Osobni
boly a zklamání plně vyznávaná &po hořkých jádrech požívaná
ipout, vždy prohlašovaná za pouhou část pouti bratří &jim k útěše,
stranou všeho trpkého egoismu zpěvu pro sebe zpíváním uleh

čovaná, vedou očistou bolesti a smrti v jistotu

iednoty

ži

vota buď si to „strom života, nekonečný den" melodii Vrchlic
kého, nebo: „Ruce naše zapiaté v magický řetěz rukou nesčí
slných". jak zní příznačný motiv Březinův.

armo nie, souzv uk je ideál obou znalců slovní instrumen

tace. Smíření tuší zníti z hvězdných sfér a z vířivých hudeb ticha a
pozorný čtenář jich ocitá se v rozpacích, čemu se divili dříve,
zda vytrvalosti toho. jenž ohromujícím letem kulturami, a vrstvami
dob a systémů, sněním nad hroby, propastmi, kalichy květů &
rosnými či deštovými kapkami bleskem chytal znamení posled
ního smyslu života, či úspornému sebesoustředění toho, jenž. to,
co viděl & vysnil sedě u nohou Samoty, přadleny němé, vyříkava
teprve tehdy, když sloučil to, co se sloučiti dá, a našel místo jed
noho každého rodu a typu takto získaného v systému řetězcu
přes píopasíi antítlles také llugovulll typu. Ani jeden ani druhý

nejsou pyšní, že by čin. tvorba

jejich,

radostná oběma přes

to,že vysiluje úzkostí a křečí byla výlučné. Oba příliš dobře
vědí () geniech, velikých mrtvých, stavitelích chrámu, prorocích,
kteří jsou jejich vzory; Vrchlický zcela v souhlase s analytickou,
v rozkošnickou manii pozvolného opojování sebe vybíhající po
drobností, si uvědomuje dílo jejich, geniů po geniech. znova a
znova vniká v jejich stvoření, slovo za slovem vstřebává vsebe
jejich krásu, portretuje je bohatou škálou svých výrazových
barev, modlí se k nim prosbou i díkem. Březina opět pro své
jistě bohaté & vroucí poznání jich najde úhrnnou apostrofu. ne
osobní u něho už roto, že oni se mu mění jen v jednu čeleď
stavitelů chrámu ezejmenného:
. teskný hřbitove, kde duše
Velkých sní,... což zní v souzvuk s prosbou za usnadnění se
beoběti u oltáře umění tedy za to. co bez oddechu a denně vy
konával Vrchlický tím. že hleděl cizí kosmy geniů učinit mluvícími
jazykem svého národa & čehož pozbytí větou: „ó hudbo veršů,
jež nebudu čísti“ si prohlašuje za nejtrpčejší úděl iysické smrti.
Eldorado života zářící především krásou těla ženina, mužstvim
radostně & úspěšně napadaného. antický mythus zalidněný
nahou krásou & zdusnělý milostnými zápasy na jedné straně a
oslavy nejvyšších vzletů na opačném pólu s harmonickým sbra
třením obou složek lidství, v jasných chvílích stáří tušeným jako
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s doslovem. to je asi schema vývoje Vrchlického spiritualísmu;
kratičký a letmý nápěv erotiky Březinovy, zhaslý záhy a neplodné
se vybíjející v několika žhavých větách shrnujících smyslné dary
vzdálených. divoce žijících měst a askesí zcela ovládnutý. si vy
nucuje přiznání o těla svícnu nečistém a o nečisté číši krve a
usilovné hovory s lepší částí lidského já, duší bohatou zahradami.
zvolna pozbývající v rostoucím srůstu básníka s bratřími dishar—
monické dráždivosti. Křesťanské pojetí lidského dualismu u Bře
ziny a jeho bohaté metaforické & přiměrové analogie : ritu ka—
tolického, zesilované shodami jeho víry s enthusiasmem Angela
Silesia, má své analogon u Vrchlického, opěvovatele „Hellady snu
luzného". v přečetných legendách středověkých, ač jinak se zdá,
že tu vzdáleni obou duchů je největší.

Jsou však oba básničtí extatikové.

Oba milují apo

stroiy a jsouce svým věděním uzpůsobeni k bohatému vyhledá
vání metalorických sloučenin mezi věcmi a jevy, milují několikerý
metaforicky portret jedné a téže věci.
řezina, nerozptylovaný nékolikerou činností, spokojující se
v dramatu svého cítění, vnímání a chtění úlohou pěvce bratřím
a poutníka na prahu sedajíciho. sílen samotou, neštvaný víry ve
řejného života a sháněním chleba rodině, mohl stilisovat 3 kom
oonovat
škrty a korekturami
věty a periody svých
metafor,
rchlickýsemajícívedle
úlohy protagonistické:
poutníkaa
sa
motáře a básníka, schváceného obavou o ztrátu tvůrčí síly, řadu
episodních
rolí jako všudy přítomný subjekt ve vlastních vi
dinách epického díla -— jehož zárodkem u Březiny jsou gesta,
postoje a scény v přímérech & likcích přímo diktujících Bílkovi

výtvarnou parairasi ——nemá času na ciselování ulité meta
fory; vteřiny tekou a nesou sebou vznéty, přísná kázeň tvůrčí
placená časem nechala by uniknout nový přítok, a tak Vrchlický
se spokojuje postřehem prvního okamžiku, maje usnadněnu nad
lidskou tu práci povědomím některých vleobecných obratů a |i
notajů, jako Březina si přetvořil zaklínadlem šílené síly svých
metafor scenerie světa v ladnou soustavu komnat, zahrad, polí,
vinic. lustrů hvězd, louhí tisíciletých etherných. zalidněných ži
vými, mrtvými nenarozenými; to je úhrnem vzato kosmická in
timita, bratrství lidí, světů, rostlin, hmoty, vod nevylučující tu jako
u Vrchlického dialogy básníka se světem. ba spíše si je vynucující.

Není ani u Vrchlického ani u Březiny pouhé vokálnosti
jazyka. Oba tak pozorní k barevné a zvukové nádheře tohoto
světa, stávají se instrumentálními mistry jazyka podrobujíce si
i násilněním jeho zákonných iorem občasnou nepodajnost a s ob
libou užívajíce, jakoby na důkaz, že jsou chvíle. kdy větná or
ganisace s přísudkem v základech připadá příliš těžkopádná, vo
kativních výkřiků, které prozrazují žhavou extasi tvůrčí, jistě ne
tu, o níž dí Vrchlický. že při ní básník sám sobě se dívá přes
rameno. Bohatá jest barevná škála jejich epithet, věci v jejich
koloritu hoří nelomenými barvami v ostré plastičnosti díky jejich
visuelní schopnosti postupně se vyrovnávající s rostoucími hu
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nosti v dějinách českých látek básnických a českého básnického
myšlení'1když nelze. prozatím, pokud neisou vysledovány všechny
vztahy generace Macharovy a Březinovy k němu, iei prohlásiti
za ziev. ienž tvoří přechod vlogickém vývou české poesie, zvolna
jen se dobíraiící vyrovnaného, nepřekotného tempa.
*

ŽENA

NA

POBŘEŽÍ.

BASENNAPSALSTANISLAV

BOJAR.
Ve skalách pobřeží zmírá včereiší květ.
Hodíš-li do moře perlu. moře ií nevrátí zpět.
Zcuchané. černé. divoké vlasy si splétám.
krásněiší však ie mužova pohřbená sít.
Pro koho, zmámená. vlasy si pletu,
vzdech můj ty. moře neklidné, chyt,
vím. že odpověď nedáš nedočkavým větám.

Pro koho létem dnes kvetu?

Zvalo iei zrozené slunce, tančící na hřbetech vln,
hvězdy, v hlubinách tonoucí. měly iei přivésti zpět
vězdy k dnu padly. muž se mi nevrátil.
Pro koho pokvetu ted'?
S pobřeží odnese příhoi včerejší uvadlý květ.
Co isem já víc. než zlomená snítka?
Přede mnou moře, vypráhlá skála ie hřbitovní zídka
— iediná odpověď
pro to. pro koho bezimenná kvetu.
Za tebou idu & důlek se ueptúm.
Nemůže nikdo víc truchlivým očím říci.
Nadarmo do vln & příboii šeptám
něžná a vášnivá slova i žaluiící,
nadarmo volám tvé jméno.
Abys ie slyšel, idu za tebou.
otevři náruč. jdul
Smilui se, Bože, nade mnoul
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DÚM ŽIVOTA. som „AM DANTE
Guamu
ROSSETTI. Mom JAROSLAV
SKALICKÝ.
STARÉ A NOVÉ UMĚNÍ.
[.

Bud Lukáš ctěn; neb po prvé že spialo
své ruce k modlitbě kdys Umění.
tot jeho čin (jak dávná pověst díl.
Ač naráz rozervat si netroufalo
mrak klamných symbolů, přec rozeznalo.
že hlubší smysl v symbolech těch tkví,
v lom dnu. v tom nebi. v polí mlčení ——

zříc iimi k Bohu, knězem se mu stalo.

A po poledni tížil trud, a chtělo
si kouzly pomáhat. leč nbráželo
jen marně zručnosti své mrtvy chlad.
přec může. soumraku kdy! nastal čas.
se v pozdní trávě klečlc modlit zas,
než přijde noc, kdy nelze pracovat.

„Já nejsem jako tam li," básník dí
& malíř pyšně. (lidmi obklopeni,

iimž pero ani štětec známý není.)
a vlastní dech ie svírá mrazivý.
Pak k těm, kdo rýmuií a malují
a proto iako umělci se cení,
idou v chladném mlčení & uděšeni
zas couvnou.

——„Neisme jako tam ti,“ dí.

Což : toho. kdyby tomu bylo tak?
Tvé oči, kdyby z hlavy zřely zpět,
ak budiž. ale oči hledí vpřed.
těm světlům minulosti obrať zrak,
iež v budoucnost ti svítí září svou.
a rci: „Já nejsem jako tam ti jsou.“
111.

Ač Bůh. iak hospodář, v svůj vinohrad
iít na práci těm prvním rozkázal.
než den. z pout temnoty se vyrvav, vstal,
jít tmou iim kázal, pilně pracovat —
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[když ptal se po mzdě, řekli: „Stejný plat
dej. Pane, vsem") — ač nejvíc sužoval
je těžký slunce žár a žízně pal.
ač nikdo. kdo byl Bohem k práci vzat,

již nepracoval tak: — přec nestůjte
tu líné na trhu a pracujte.
Kdo ví. zda není on tím posledním,
jenž prvním bude věrou, vůli —- tím,
jenž pak, až mine doba určená.
snad budoucnost té minulosti da?
VCHOD D0 CHRAMU.

Prach s nohou střesme, sestro, před branou,
by desek s jmény těch tam netřísnil,
jichž kosti svaté chladný kámen skryl
v těch lodích, jež se jmény jejich zvou;
svou věrou v hrobě obklopeni jsou,
a malíř věřícím je zpodobil,

svou zbožnost sochař v bronz a kámen vlil;
zní ztíchlý jejich hlas tam ozvěnou.
Zde venku jenom píseň zvonů zní.
žár polední tu v dveře kostelní
a jejich řezby lije prudkou zář:
leč uvnitř najdeme jen mlčení
& náhlé šero, vroucí modlení
& plno andělů. jimž kvítí venčí tvář.

.
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KAPITOLA
Z DÉJINUMĚNÍ,
NAPSAL

DR.AmomnMATEJCEK.

Okolo polovinyXll.věku,v době nejplnějšího rozvoje románského
umění, počalo kličiti v srdci Francie. v kraji čtyřmi řekami ohra
ničeném a proto lle de France zvaném. umění, jež vyšlo do světa,
aby potlačilo nesjednocenost uměleckého snažení středověkého
a ovládlo tvoření jednotou slohu platnosti universální. Dosah no
vého hnutí byl neobyčejný. Po šesti stech letech, od zániku an
tického světa kulturního, hledalo umělecké chtění lidstva směr
a cíl za začarovaným okruhem antických ideálů a reminiscencí,
nový člověk, složité dílo tajemných sil středověkých, usiloval
o umělecký výraz. odpoutaný od minulosti a směřující k nové
budoucnosti. Souvislý proud uměleckého dění, jehož směr, hloubku
i šíři jsme sledovali a odměřovali od dob předdějinnych, počal
si raziti náhlým obratem, jako kdysi na půdě řecké, novou cestu,
strhuje s sebou vše, co kořenilo v nížinách i výšinách, od sebe
oddělených, románského středověku.
V pánvi řeky Seiny sloučily se všechny síly. jichž bylo zapotřebí
k novému dílu, tam položeny byly základyk národní a kulturní
velikosti národa, jemuž měla připadnouti úloha vůdčí. Z lle de
France vyšla myšlenka národního sjednocení země zesilováním
moci královské v soustavě feudálního státu, odtamtud razila si
cestu nová řeč spisovná ve smělém výboji proti panující řeči jihu.
V tomto kraji tvořivých. organisujících sil vyrostlo i nově umění
gotika.
Tvůrcem gotiky bylo pokolení, jež se zrodilo v době velkého
přerodu středověkého žlvota. Na počátku Xll. věku klestila si
cestu hrubou feudální společností myšlenka () důstojnosti rytířské,
zavazující společnost jistými mravními zásadami, vedoucí k zvy'
šení sebevědomí a nabádající k ušlechtilosti. Rozvinuta do šíře
a živena mnohými jinými prameny, vedla myšlenka ta k zjemnění
společenských mravů a brzy ! k stavovskému oddělení rytířstva
od stavů ostatních. Io tu o produchovnění válečnictva, povzne
sením bojovníka na roveň knězi svěcením, o etisování boje za
vedením příkazů a pravidel i v násilí zbrojněm. Vše to vedlo
ke zkřestanštění a k náboženskému zvroucnění života i mimo
kruh kleriků, ve společnosti světské. V novém ovzduší se vyvi
nula dvornost k ženě, jež se projevovala namnoze ve formách
strojených & nabyla uměleckého výrazu ve zkvétajícím národním
básnictví, jež se odlišilo rázem od latinské poesie duchovní. Na
jihu Francie pěstovali provencalští troubadouři lyrickou poesii,
zasvěcenou kultu ženy, na severu skládali trouvéři básně epické
jazykem národním, těžíce z dávných mytů a legend. Tím vším.
zejména pak poznáváním světa za válek křížových. šířilse obzor
duševního života středověkého a kultura, spjatá dotud úzce s ná
boženským cítěním, se uvolňovala &nacházela širší pole k svému
rozvon.
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Zesvětštění osvěty, přivozené společností rytířskou, pronikalo
i do stavu městského, jenž mohutněl v poměrech vyvinuvších se
za válek křížových a se emancipoval do nebývalé míry. Města,
dosud jen nesourodé útvary ve smyslu antickém, vyvíjela se v or
ganické bytosti právní a nový ojem obce vázal v celek obyva
telstvo měst. měšťanstvo. Potře a bohatšího, okázalejšího rámce
životního vedla šlechtu k budování velkolepých hradů. k stupňo
vání nádhery v šacení a ke zvyšování všech potřeb životních.
V městech jevily se odrazem podobné snahy a vyvrcholily posléze
v budování pomníků, na jichž uskutečnění pracovaly a se vysi
lovaly generace, k výstavbě chrámů v novém slohu gotickém.
Města spravovaná biskupy, spřátelenými s králem. podporovaná
ve svých podnicích knížaty. počala budovati katedrály v rozmě
rech a výpravě jdoucí nad lidské síly. Laikové počínali ve všech
oborech tysické a duševní práce soupeřiti s klerem a zejména
řemeslný živel v městech, sdružený v cechy, nabýval závažnosti
pro rozvoj kultury výtvarné. Stavitelé, kameníci, sochaři, řezbáři,
malíři a jiní řemeslníci umělecky tvořiví, byly osoby světské, je
jichž důmysl a umění stlačily duchovní ředitele velkých podniků
stavebních na pouhé administrativní správce, kteří jen ve velkých
rysech zasahovali do uměleckých otázek díla. Organisované ma
lířské dílny vzkvétaly v městech a ve velkých střediscích dušev
ního života, jehož jádro tvořily university, byly činny dílny pí
sařské, v nichž pěstována byla malba knižní. Byly-li školeny ge
nerace stavitelů, kameníků a sochařů v hutích velikých katedrál
po celé lle de France, soustřeďovala Paříž, město slavné univer
sity, všechen život duševní a umělecký Stala se světovým městem,
střediskem učenců celého světa, zřídlem vědeckého i uměleckého
poznání.
Sdružení umělců-řemeslníků v cechu vedlo k zlepšení výchovy,
k zvýšení úrovně umělecké prace, jež ovšem byla více ceněna
jako projev řemeslně-technický než umělecký. Dosažení hodnosti
mistra bylo v cechu vázáno podmínkami a práce mistrovská pod
lehala cechovnímu posouzení. Tím vším vystupovala umělecká
práce z anonymity. jíž byla do jisté míry zastřena, pokud byla
konána v cele klášterní. Zákonně upravená soutěž mezi přísluš
níky cechu pudila k soupeření, kosobnímu rozvoji a již i k ce
nění umělecké zdatnosti jednotlivců. Novější badání vyneslo tolik
příspěvků k poznání umělecké práce doby gotické, že nelze již
mluviti o nadosobní, bezejmenné sborové ráci na monumentál
ních dílech gotických. Víme, že při katedrá ach znamenala osob
nost stavitele určitý umělecký program a vyznání, jež stavitel
uplatňoval na nehotovém díle, často bezohledně, nedbaje práce
svého předchůdce. Víme, že mezi staviteli katedrál byli mnozí,
již byli svým uměním proslaveni daleko široko a již byli proto
od stavebníků žárlivě hyčkáni. lákání a přepláceni. Ze starých
zápisů bylo vyčteno. jak nároční byli mnozí mezi nimi, jak vysoko
si cenili svoji práci, jak sebevědomě si vymezovali hranice své
působnosti. Nejinak tomu bylo u malířů, sochařů a jiných umě
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leckých řemeslníků, kteří již v době románské uznávali za dobré
označiti svou práci jménem a doprovoditi ji někdy větou, svědčící
o nemalém sebevědomí. Bylo by ovšem mylné, kdyby byl hledán
v tomto zesílení významu osobnosti umělecký individualismus dob
pozdějších, jenž řadil výtvarníka do kategorie duchů vyšších, než
v zjevu tom možno viděti zárodky osobní umělecké iniciativy.
jež počala spolurozhodovati v uměleckém díle a jež měnila často
charakter slohu tak jednotného, jako byl sloh gotický.
Přes všechno zesvětštění kulturního života v období gotickém.
nepozbyl stav duchovní, jenž zesílil v bojích mezi mocí císařskou
a papežskou, významu stavu předního a vedoucího. Poklesl-li
význam spolupráce mnišských řádů na budování kultury, zejména
výtvarné. tím v užší vztah k umění vstoupil vysoký klerus. Cír
kevní knížata byla objednavateli a podporovateli umělecké práce,
pod ochranou církve rostla největší díla a s nimi nabyla i nej
většího rozpětí myšlenka gotická. Než daleko pevnější byla pouta
vnitřní, jimiž připjato bylo umění gotickék náboženství a církvi.
Tryskalo z náboženského nadšení, směřovalo k Bohu a ruce laiků
ovládala při práci čistá. veliká víra. Bylo zapotřebí hromadného
vzepětí tvořivé vůle. silného, vytrvalého upětí citu & myšlenky
k uskutečnění úlohy tak ohromné, jako byla stavba katedrály,
Bylo zapotřebí nezištně, vysilující obětavosti všech, aby uloženy
byly všechny hmotné a duševní statky do kamenného těla božích
domů, jichž výstavba pohlcovala nesmírné sumy národního jmění.
Králové, knížata. biskupové, obce, cechy, rodiny ijednotlivci při
spívali oddaně penízem i prací na společné dílo. Biskup řídil a
organisoval práci, duchovní pečovali o administrativní stránku,
spravovali
příspěvky,
účty,snažení
vypláceli
městech pokladnu,
se tvořily sbírali
korporace,
jejichžvedli
zbožné
se mzdy.
jevilo
v účinné péči o rostoucí chrám. Ba stávalo se, že všichni, uro
zení i prostí. bohatí i chudí přiložili ruku k dílu, šlo-Ii o vyve
zení velkých kamenných bloků, vylomených : lomu často od
města daleko vzdáleného. Venkované přispívali povozy. pomoc
nou rací a množství těch, již se sběhli k práci, tábořilo nejednou
pod
atedrálou,
přinevytrvalo
níž práce ovšem
se střídala
obřady
oto svaté
nadšení
dlouho.s Co
chvíli církevními.
bylo nutno
povzbuzovati umdleně a zlhostejnělé, opatřovati došlé hmotné

prostředky.
Nejednouochabovala
utichly údery
a zpustla
ešení. Po půlstoletí
skorokladiv
všude kameníků
práce a bylo
nutno
pomýšleti na dokončení prací nejnaléhavějších, menšiti program
a upouštěti od všeho, co šlo za nezbytnost. Jen ty katedrály,
s jichž stavbou bylo záhy započato a jejichž výstavba pokračo
vala rychlým krokem, dočkaly se svého úplného zakončení, mnohé
zůstaly torsem. skvělým ovšem i ve své zkomolenosti.
Chceme-li pochopiti toto velkolepé vzepětí gotického chtění,
tuto bezpříkladnou vůli k monumentálním činům, musíme se hlou
běji zadívati do duchovního ústrojí doby a tam hledati odpovědi
na otázky. jež si v tomto směru klademe. Doba gotická dovršila
myšlenkovou výstavbu středověkého božího státu, jenž přehod
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notil všechny bývalé hodnoty životní, přeloživ do sféry nadsmy
slnosti cenu všeho bytí. Tato stará myšlenka nabyla však v go
tice zjasněné podoby tím, že život pozemský nebyl již popírán
jako v ranním středověku, nýbrž že v něm byla hledána zna
mení vůle a moudrosti boží, že lidská zařízení byla chápána jako
dílo božské prozřetelnosti, vědomé svých prostředků a cílů. Svět
a život nabyl nové ceny jako jeviště záslužných skutků, jež u
možňují člověku zdokonalení a přiblížení k Bohu. Tento nový
poměr k světu. k přírodě. podmínil v umění výtvarném vznik
nových sil, jež byly dotud v umění nečinné, probouzel pozornost
k světu jevů a budil první záchvěvy naturalismu v umění, jež
ovšem byly ovládány idealismem vše pronikajícím, kladoucím po
znání z milosti boží, poznání vnitřní, nad poznání smyslové.
Středověk nezaměstnával se na rozdíl od antiky pozorováním
svého vlastního díla a tak nebylo ani v jeho pozdní době lite
ratury umělecko-teoretické, jež by vydávala svědectví 0 vnitřních
pohnutkách, o cílech a smyslu jeho tvoření. Známe sice několik
traktátů, jež otvírají zajímavý pohled do řemesla středověkého,
než v těchto suchých knihách receptů a technických pouček ne—
najdeme nic, co by vykládalo život a smysl velkého umění go
tického. Toto mlčení odůvodněna jest světovým názorem středo
věkým, v němž umění nemělo místa jako samostatný projev lid
ské tvořivé síly. nýbrž jen jako zhmotnělé přiznání se k víře, jako
výraz zbožné naděje v život věčný, v němž jest teprve vlastní
splnění. smysl a cíl života. Proto nenajdeme v středověké litera
tuře jiných zmínek o umění mimo ty, jež se dotýkají buď jeho
obsahu (sochařství a malířství), nebo se zabývají jeho produkty
z důvodů praktických (inventáře, účty a pod.). Toto necenění
umělecké práce v středověku po stránce duševní nejlépe cha
rakterisuje zjev, že v scholastickém systému nebylo umění ani
zařazeno v kategorie tří lidských činností. V okruh mechanické
činnosti (mechanicaj zapadá kde co, jen vlastní umělecká práce
zařazena není. Z mnohých narážek v souvěké literatuře vyplývá,
že umění mělo cenu pro středověkého člověka jen ve službě
vyšších idejí. jinak bylo pouhou rázdnou ozdobou. proti níž se
ozývaly začasto vážně námitky. [; popisech památek zdůrazňo
vána bývá jejich hmotná cena, spisovatelé s oblibou vytýkají
materiál & výpravu předmětů, 0 umělecké kvalitě práce mlčí nebo
ji odbývají neurčitými, bezobsažnými slovy. Naproti tomu obsa
hové hodnoty díla jsou zdůrazňovány a zejména jejich vnitřní,
duchovní smysl bývá vytýkán. Tato transcendentální vázanost
středověkého umění připouští však, abychom hledali výklad ke
gotickému umění ve sféře nábožensko-íilosoíického myšlení pozd
ního středověku. V jeho podmíněném přiznání se k životu tkví
kořeny nové orientace k přírodě, : jeho oddané víry v život nad
smyslný pramení idealismus, jenž dává všemu gotickému dílu
rysy oduševněné a nadpřirozené bytnosti.
Jak známo, byla ve XII. století provázena mystika, jež se vy
vinula nejplněji v době pozdně románské, scholastikou, t. j. vědou,
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jež uvedla dané náboženské pravdy (dogmata) v celek soustavné
nauky a zdůvodnila je rozumovou úvahou. Mystika a scholastika
byly dva proudy, v nichž se slilo cítění a myšlení středověké a
v nichž proudila jednak zesílená sentimentalita doby, jednak pro
buzený racionalismus, živený antickou filosofií. Scholastika, jež
vybudovala jednolitý světový názor a zahrnula do svého širokého
obvodu všechno poznání doby. byla pramenem umělecké obra
zotvornosti v oboru umění plastických, z ní vycházely ideje, jež
daly život i gotice, novému způsobu výtvarného cítění a vyjad
řování. Gotická architektura. mateřské umění soustřeďující všechnu
uměleckou práci, stala se kamenným vtělením onoho složitého
světového názoru, symbolem oné velké duchovní budovy, již si
vystavěl člověk od rmutu pozemského života očištěný, pro svůj
život v Bohu. Středověký Spiritualismus, jenž, jak jsme slyšeli,
byl podstatou všeho umění středověkého, trval ve zvýšené míře
v gotice dále, než nové řešení vztahů mezi pozemským a nad
zemským bytím, mezi přirozeným a nadpřirozeným zákonem,
jež provedla scholastika, dalo i výtvarnému umění novou zakladnu.
Poměr umělecké myšlenky k hmotě změnil se ve prospěch myš
lenky, jíž se hniota podrobila pasivně, vzdavši se odporu proti
znásilňující ideji. Na rozdíl od antického umění, respektujícího
hmotu a zesilujícílio umělecky mluvu iysických sil, zbavila gotika
hmotu všech přirozených práv, zhnětla ji v tvary, jež jsou jakoby
výsměchem jejím základním vlastnostem. Jako abstraktní systém
nějakým zázrakem zhmotnělý zdvíhají se katedrály v ohromném
rozpětí nad stísněným, k zemi přilehlým středověkým městem,
hmotně rozvolněny v prostoru a přece tak pevné staženy strůj
nou myšlenkou, fantastické ve všech svých tvarech a přece jen
organické a logické do poslední součásti. Totéž velkolepé násilí
vysoce vypjaté myšlenky lidské, jež zformovalo lidské poznání
v systém scholastiky. hnětlo i stavební hmotu v soustavu tvarů

vznosných katedrál.
Podobně nesvobodná, na abstraktní myšlence závislá, byla i u
mění plastická, sochařství a malířství. Sochařské dílo, o sobě tak
významné a umělecky samostatné, jest vázáno celkem, růčclím
& stavebními články. poslouchajíc a podřizujíc se záklaclhí myš
lence díla, sledujte pohyb tvarů do posledních jejich pohnutí.
Nesčetué postavy od monumentálních figur po drobné sošky, mi
niaturní poprsí a hlavy řadí se poslušně do vykázaných míst,
zapadají v celek a ztrácejí se v něm. Je třeba značného úsilí.
chce-li zrak pozorovatele vyjmouti je z tohoto rytmického celku
a učiniti je jednotlivě předmětem pozorování. Stejným způsobem
podřizuje se malířství jednotné umělecké myšlence. Malba na
stěnná ozbyla všeho smyslu v organismu, jenž vyřadil zeď a s ní
tektonickou stěnu ze stavebního systému a přenesena byla v okna.
kde přes svůj vlastní smysl a význam uplatňuje se jen jako pro
středkovatel barevných paprsků světla, pronikajících vnitřnímpro
storem a zvyšujících působení nadsmyslné atmosféry vnitřku.
Toto podřazení vší tělesnosti a smyslnosti nadpřirozenému ideálu
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bylo nejzávažnějším principem, jaký byl od dob antických položen
za základ uměleckého tvoření. iemu vděčí evropské umění za
nový obsah, v jehož kouzelné moci žiieme posud.
*

VENI SANCTE

SPIRITUS.

Z LATINYPŘELOŽILALFRED FUCHS.
Duše Svatý. sestup v nás,
sešli k nám Svůi nebes ias,
paprskem rač ozářitl
Otče chudých sestup k nám,
Dárce darů přiid Tý sám,
Ty, kterýž isi srdce svit.

Těšiteli ve strastech!
Sladký hosti duši všechl
Sladký s okřlváni klid
Odpočinek je Tvůj dar,
chládkem isi když páli žár,
v pláči umíš potěšit.
Světla zář Tvář přeblahá
ve hloub srdce zasahá
naplň il Svůj věrný lidl
Božstvlm Svým nám vyidi vstříc.
jinak v lidech není nic.
všecko může uškodit.
Kalné očist od kalu,
zavlaž, co schne v úpalu,
raněné rač vyléčit.
ztuhlé račiž ohýbat,
zahřei tam, kde studi chlad,
na scesti rač vůdcem být.
Račiž v Tebe věřícím.
Duše Svatý, věrným Svým

Sedmero Své udělit.
Ctnosti zásluhu rač dát.
spasně dei nám umírat.
ve věčné dei slasti žit.

SEKVENCI
SVATODUSNI
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NAPSAL
JAROSLAV

DURYCH.
Byl to kostel v městě menšinovém, ve městě menšin národ
nostních i náboženských, kde netušený výsledek války zvrátil
starožitný řád věcí, těžce dolehl na občany &změnili vnější tvářnost
ulic a domů. 1 kostel patřil náboženské menšině a byl značně pře
vyšován dómem ritu jiného, ale přece jen trpěl mnohem více
novým stavem věcí než zvyklou konkurencí s ostatními chrámy,
modlitebnami a temply. eč. ve které byly napsány nápisy na
obloucích klenby i na stěnách, stala se : řeči panující řečí ne
přátelskou. řečí, vyjadřující hněv a zášť občanů pestrého i zpe—
střeného města, slova, jež dříve znamenala „Můj dům jest dům
modlitby“, znamenala nyni jakousi tajnou a smluvenou irreden
tistickou formuli, svatí tohoto národa, malovaní velmi živými
barvami na oknech presbyteria, zdáli se opovržlivě a přísně i vý
stražně shlížeti na všecky, kteří se opovažovali mluviti zde jinou
řečí, ba i nejvlastnější symboly náboženské zdály se býti plny
této špatně utajované nevraživosti. Snad počestní měšťané mi
nulého století jaksi pudově objednávali všecky řemeslné práce
ro tento kostel z továren, ve kterých byl již vypěstěn sloh, pří
buzný pudům občanstva neurvalého a záludného. Ba zdálo se
někdy novým vetřelcům do těchto starých politických tradic, že
i kněz při obřadech z celého srdce svého se modlí za jejich
zkázu a všechno myšlení i konání oživuje a rozněcuje duchem
ch staně pomsty. Ale to mohlo býti zdáním, nebot půda ve městě
by a horká a vzduch byl zlodějský, takže noví lidé mohli viděti
příšery i tam, kde jich nebylo.
Nejpodstatnější osobou tohoto kostela a strážcem starých tradic
byl starý kostelník. Kněží se stále střídali, byli to kněží z ob
čanstva domorodého i kněží národa vládnoucího; potkávali se,
pozdravovali se a přecházeli mlčky. Domorodí, starousedlí. se
usmívali s opovržlivým ledovým chladem, pohlíželi na kněze vlád
noucího národa jako na kacíře nebo jako na podezřelé a ná
chylné ke kacířství. simonii a usurpatorství. A tito chodili tu jako
mládenci v peci ohnivé a pohledy občanů starousedlýchlpěly na
nich jako na podvodnících a svatokrádcích, chráněných zákonem
státu. Ale kněží se střídali, střídaly sei modlitby a písně v růz
ných jazycích lidu, kdo se však neměnil, to byl starý kostelník.
Byl to občan starousedlý, byl to občan malý, skrátkýma ohnu
týma nohama, jako by stále jezdil na mezku a jako by mu chůze

Eo
dlažbě
chrámové
působila
zvláštní
obtíže.
Byl plešatý
rejčí
v neděli
dopoledne,
když
dodělává
poslední
práci a jako
těší
se na odpolední hospodu, ruce jeho stále byly praveny k štulci
a jeho zlostné, malé a zapadlé oči stále vyhledávaly někoho,
komu by měl štulec dáti. Ostatně kluci, kteří ministrovali, byli
holot'ou neobyčejnou; největší zlost působil nejmenší ministrant,
hošík ze sirotčince, který sice uměl odříkávat latinská slovíčka,
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ale zvonil, když neměl, a nikdy nezvonil, když měl, špatně po
dával konvičky a kostelník vždy několikráte přiběhl, klukovi dal
štulec, dva, při ofertoriu stál za ním, s rukama připravenýma
k boksu, a trhal mu věci z rukou, svítě zuřivě očima a trhaje
hlavou, po jejíž pleši se kmitaly odrazy barev a světel. Ale nej
svrchovanější tvářnost ukazoval, když chodil po kostele vybírat.
Zvonil sveřepě, vztekle a nechtěl-li někdo podati otěru. strčil mu
hlavu i zvonec až k očím, zvoně až do ohluchnutí & výhružně
píchaje očima, křivě ústa a škubaje čelistí. Byla v něm síla a
energie, byl v něm duch doby, rassy i tradice.
Ale jedné neděle krásné, letní, plné květin, tepla, vůně a pta
čího zpěvu, kterési neděle po svatém Duchu, když byla sloužena
mešní obět u hlavního oltáře o hodině jedenácté a všecky svíce
měly býti rozsvíceny, hořela vedle svatostánku jedna svíce ma
ličká, hořela již naposledy, a vlastně již ani hořeti neměla a jistě
by ji už nikde jinde nezapálili, ale kostelník byl lakotný a šetřil
vteřinu života svých svěc. které sám kupoval, at již na paušál nebo
na účet. Tedy tato svíce hořela, třebas již byla maličká a mohlo
se dosti dobrým právem už předem pochybovati o tom, vydrží-li až
do konce obřadu. Ale to se týkalo spíše kostelníka než svíce, ne
bot zajisté že by se nikdo nezlobil na ubohou, opotřebenou svíci
za to, že se jí chce až do poslední krůpěje vosku liořeti ke cti
nejsvětější oběti a zahynouti slavně i pokorně právě při ní. A také
se tato svíce chovala vzorně, moudře a důstojně, jako moudrá
panna, která neplýtvala olejem, ale schovala jej až k příchodu ženi
chovu. Druhé, vysoké svíce plály vzpupně a pohazovaly svými pla
meny jako ješitné dívky, ale malá svíce hořela tiše, klidně, nehybně,
jako hvězda, opatrně, aby se dočkala konce. Už přišlo roměňo
vání. hlavní okamžik. Tu si svíce blaženě oddechlal
ždyt na
tomto okamžiku nejvíce záleželo, jen toho když se aspoň dočkala!
Blažeností její lamen po prvé poskočil. Ale s plamenem poskočil
i kostelník. pos očil jako zle' svědomí a jako strach lakomcův.
Ale nel Svíce se umoudřilal Už zase hořela tiše a klidně, jako
hvězda. Snad přece vydržíl Svítila na oltář, na svatostánek, do
kalichu, tiše a zbožně. Ale když se blížilo přijímání, tu, jako by
se její život stal obrazem nebo viditelným odrazem nějaké ne
smírné & radostné touhy a díkuvzdání, vzplála náhle jako meteor,
div kostelník neklopytl, jak přiskočil k oltáři, nebot byl krátko
zraký & díval se na svíci tupě, vyděračně a otrokářsky. Kdyby
svíce byla psem, byl by ji udeřil nebo kopl. Ale plamen svíce
již byl unášen & šlehal vzhůru v radostném a smělém rytmu,
vosk se roztékal a krise hrozila. Kostelník se chvěl rozčilením,
ani nepozoroval, že kluk špatně zvonil, otočil se a spěchal pro
tyč k rozžíhání a zhášení svěc. Polapil plamen svíce do plechové,
pokapané
tiskl jej
do jařma,
vosku, pak
držel sijejkostelník
pevně a oddechl
dlouho,
ílý dusivýčepičky
kouř sea plazil
zpod
a ubíral se do sakristie; ale než došel ke dveřím, plamen svíce
jako motýl, který byl chlapeckou síťkou sražen do trávy a ne
mohl se dlouhou chvíli vyplésti, zdvihl svá křídélka, rozepjal je,
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rozhlédl se. & vida bezpečí. znova se usmál ohnivým výkřikem
ke chvále proměněného Těla a z vděčnosti za své osvobozeni.
Kostelník. který zatím opět vystrčil hlavu ze sakristie do kostela.
ztrnul leknutím nad opovážtivým uličníctvim svíce. Vrátil se pro
tyč a znova chytal plamen; ruce se mu již trochu třásly vztekem,
proto trvalo to trochu déle. než plamen chytil. Chytil a mačkal
a dusil. & když povolil, mysle. že už je dost, plamének. stlačený
a sražený. opět se objevil jako jiskřička a boj začal znova. Plamen
měl život kočičí. sotva kostelník povolil. plamen vyskočil. kostelník
vystupoval na stupně. obcházel roh oltáře, honil plamen. byl by
nejraději vystoupil k oltáři & svíci vzal do ruky. ale to právě
nebylo možno. Až posléze po jednom pokuse plamen zmizel a
kostelník ustaraně se ohlížel po klukovi, který naléval vodu z kon
vičky knězi na ruce. Nemoha mu právě dáti štulec, odcházel do
sakristie, když nepatrná bílá hvězdička, která seděla neviditelně
v ohořelém & čoudicím knotu svíce, rozletěla se v paprscích a
plamen vyskočil. Bylo to nepřátelství nesmírné. Zahanbeně a
zřejmě zuře vztekem. obrátil se kostelník a pádil pro svou tyč
a celé jeho tělo se soustředilo v této chvíli do jeho zježených
licousů; až se hrbil spěchem & nohy mu nestačily. Nesl svou tyč
jako hula artnu; rána bude nemilosrdná. vytrhne nepříteli srdce
isiPlíce
s liusy
Vrhl na
se svíci
na plamen
tiskl zuřivě.
on; byl
by sižeber.
nejraději
sedl a ::skákal
u dnpalvcška-ron
po ne
uhasitelném knotu. Kouř letěl dolů, vosk tekl, až svíce úpěla
úzkostí. Konečněl Konečněl Ministraní už přenášel mešní knihu
na stranu epištolní, za chvíli půjde kněz od středu oltáře k levé
straně. kostelník stál v cestě. Dým už nešel, Zdvilnl bidlo. Kněz
vytíral kalich. A hlel Hvězdička vyskočila a zase hylu tnl Ko
síelník si nevěděl rudy, zřejmě naznačil posunkem, že kapituluje.
Ale vždyt nebylo právě nutno svíci dorážeti, A svíce hořela.

plamen se ještě žíznivě protáhl a právě vtom okamžiku kdy na
oltáři & v kalichu nezůstalo již ničeho z podstaty Těla a Krve.
kdy obět byla úplně dokonána, plamen se snížil a zhasl sám ze
své vůle, zhasl sám opravdově & navždy, svíce dokončila svůj
život. dokončila svůj vítězný boj a její dým byl jako chvála za
to. že se mohla dočkuti konce oběti a že se ubránila osidliim a
útokům kostelníka. který ovšem ničeho z toho nechápal.
Snad to byla roztržitost, co poutalo oči a mysl k tomu po
divnému souboji, ale roztržitost tato přešla ve vzrušení a v účast.
Bylo to přece jen znamení. nebylo to nadarmo.
Kéž dá Pán Bůh, andělé a svatí. aby život a zápas náš po
dobal se životu a zápasu této hrdinné, čestné a krásné svíce.
která plníc věrně přikázání církevní o mši svaté až do konce.
zemřela slavně. dávajíc příklad stálosti a víryl
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HUDEBNÍKOVA.

NAamu.:NOVE
rumy

ROMAINAROLLANDA
NAPSALDR. JOSEF DOSTÁL
V letech 1770 až 1772 cestuje syn anglického naroda Charles
Burney po Evropě, aby získal material pro své dějiny hudby.
Výsledky svého pozorování uložil do dvou knih. z nichž první
líčí stav hudby ve Franci a Italii, druhá provádí nás Německem
a Nizozemím. Osobně poznal vynikající hudebníky té doby, tak
v Italii jsou to: Jommelli, Galuppi, Piccumi. P. Martini, Sammartini:
v Německu: Gluck. Hasse, Kirnberger, Karel Filip Emanuel Bach;
ve Francii: Grétry. Rousseau. Nejdříve ovšem spěchal do Italie,
zaslíbené země hudby. Italští zpěváci, virtuosové, skladatelé oper
plnili dvory & města světa zaalpského. Do Italie přecházejí ze
severu Haendel jako Hasse, Gluck jako Mozart. aby u pramene
poznávali kouzelné umění, jež bylo jich osudem. Než 18. století
sice vyvrcholilo v rvní polovici vliv ltalie v tomto směru, ale
bylo i svědkem. jali vládu z unavených rukou přejímá Německo.
aby po celé 19. století diktovalo hudební Evropě své zákony.
Počátky italské převahy v Evropě jsou data dřívějšího. Proniká
již v první polovici století 17.. kdy klade se únava na země
z třicetileté vojny
Nejvýmluvnějším dokladem je samo Německo. Drážďany mají
1662 italské divadlo, jehož evropská sláva trvá po celé téměř
století. l Lipsko. střed starého umění německého, podléhá sklonu
doby a 1693 slaví vjezd opera italská i tam. Tehdy byl kantorem
u Svateho Tomáše .lan Kuhnau. který zachoval si v této horečce
klidný zrak. Posmál se třeštění svých krajanů v románu „Der
Musicalische Quack-Salber“, který vyšel 1700 v Drážďanech.
Tato zajímavá kniha o švábském dobrodruhu, který se vydává

za ltala, přivábila pozornost Romaina

Rollanda,

básníka

„Jana Kryštofa" & věnoval jí studii ve své nové knize „V 0 y ag e

musical

an pays du passé",

jejíž druhé vydání nese leto»

počet 1920. Kniha sama navazuje na podobný svazek studií
..Musiciens
d'autrveloiď'.
která měla
jevištěm
hlavně
Italiižea Francii
17.
a 18. věku.
ředmluvě
nového
souboru
píše,
většina
článků obírá se dobou přechodu, kdy kladou se základy sensi
biliíy, estetiky, lorem naší moderní hudby. Lásku a pozornost
chce věnovati však mistrům dnes zapomenutým a neprávem
opomíjeným, jako byl Telemann, „šťastný soupeř Bachův" &sym
lonikové Mannheimští. Nesmíme prý zapomínati, že oni to byli,
kteří razili cestu Mozartovi a Beethovenovi...
uhnau, hrdina první studie, představuje tu staré Německo,
bránící se statečně italské záplavě, která strhovals vše. áci
opouštějí mistra &městská rada nedbá nikterak jeho varovného
hlasu. Přemáhá však hořkost „nebot umělci té doby nekultivovali
svou melancholii". Jeho román směje se těm, kdo sedají na lep
Vlachům, virtuosům, pěstujícím drobné své uměníčko, postrádající
vnitřní poctivosti a opravdovosti. Optimism Kuhnaův věří, že čas
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opět odnese chvilkovou módu, která posedla celou společnost.
Umělec v jeho smyslu musí býti plným člověkem, který své dílo
zasvěcuje slávě Boží. nikoliv svě ješitnosti nebo lacinému úspěchu
v obecenstvu. Pokorný před Bohem nemá svůj talent rozvíjeti
v ústraní. Harmonii. kterou cíti v nitru má rozšiřovati kolem sebe
ve větších a větších vlnách. i kdyby jedinou odměnou zůstalo na
tomto světě pokojně svědomí. Takový jest svět německých hu
debníků 17. věku a tvoří svým klidným jasem protiváhu neklidné
horečce umělců z konce století 19. Mezi dobou Bachovou &Wag
nerovou leží romantismus.
Chápete hned sympatií Rollandovu. která vás pozdravuje
v každém jeho díle a celém životě. Miloval vždy hrdiny,
kteří bojovali za svůj sen & nedali se zvábiti sladkostí lehkého
úspěchu. Ale tito bohatýři nebyli předmětem jeho lásky jen jako
tvůrci znamenitého díla uměleckého. nýbrž i lidská stránka jich
vždy vábila zájem Rollandův. Proto tryská tolik života i z jeho
odborných statí hudebních a portrety, které načrtává, nejsou ab
straktními sttny bez krve a vůně. I tato kniha, která nás provádí
hudbou 18. století, vyniká bezprostřednosti & rytmem života.
Čtěte jeho portret Haendelův & neubrántte se pohnutí ryze lid
skému. Haendel měl duši náboženskou a „miloval Boha v chudých".
Svým uměním nechtěl připravovati požitek: „Mým cílem je, uči
niti lidi lepšími," jak sám řekl po premiéře „Messiáše“ v Londýně.
Poslední dny života tvoří v bolesti, heroicky překonávanou u
symbolicky vyjádřenou slovy: Vše co jest, dobré jest. jimiž končí
poslední jeho komposice.
Kulturního psychologa poznáte v studiu „l.es origines du „style
cIassique' dans la musique du )(Vllle siěcle", kde jemný znatel
vyšetřuje podmínky hudebního stylu z konce 18. století. Rozdíl
mezi dobou Bachovou, :: Haendelovou a závěrem věku Veliké
revoluce je dán individualismem a subjektivismem. Bach i Haendel
stavěli mezi sebe a obecenstvo formu, která zakrývala drobné
radosti a bolesti. Před Rousseauem, nebo současně s ním. duše
jednotlivcova osvobozovala se od neosobní formy. Zde nutno
hledali kořeny Beethovenovy . , .
Umělecký individualismus projevený takto v německé hudbě
byl mtrněn jednak vědomím sociální povinnosti uměni, jednak
vášnivým patriotismem. Ale tu dostavuje se historický paradox.
'l'oto nové umění, měřeno s Bachem. je internacionální. Melodram,
nová symfonie jsou obohacením, které přinesli do Němec cizinci.
at původem (Benda) neboi vychováním [Stamitz). Rolland tu
přímo ukazuje na přínos český & italský, který vnesl právě tu
originální notu. Kdo vital nové byla Paříž, kdežto sever německý
viděl v tom jen ..welsche Kunst". Německá hudba měla vždy
těžkou krev. Potřebovala vzduchu. Ten proudil Telemannem,
Hassem. Stamitzem ze všech světových stran: Francie. Italie,
Čech a Polska. Umění tak vzniklé nalezlo ohlas v celé Evropě,
poněvadž většina kulturních zemí měla podíl při jeho zrodu.
Rolland věnuje celou studii jednomu členu přechodné generace,
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Telemannoví „štastnému soupeři". jehož sláva skoro úplně za—
nikla naším hodnocením J. S. Bacha. Telemann zanechal po sobě
autobiografické zprávy. I v tom vidíme znak doby. Dílo neodlu—
čuje se od osobnosti. Telemann věřil. že jeho život může zají—
mati zrovna tak, jako jeho dílo. Rolland vypravuje život Tele
mannův tak plasticky. že rázem procházíme hudebním Německem
na přelomu století 17. a 18. jako známou krajinou. V Lipsku
Telemann setkává se s Kuhnauem a vítězí ve veřejném mínění
nad starým mistrem, Telemann byl veliký ctitel a propagator Fran
cie v Německu. Rozkoší jest čístikorespondenci jeho s Graunem z let
1751 až 52 o Rameauovi. Tu poznáváme, jak vášnivý boj o este
tické principy vedl se v polovici 18. století, jak připravuje se
půda pro Haydna. Mozarta & Beethovena. Telemann byl úžasně
plodný a přece Gluckův stín jej zakryl. Stará pravda: nestačí
v umění talent, jest potřebí karakteru, osvědčila se i na něm.
Proto lapidárně končí Rolland: „Gluck byl člověk. Ostatní byli
toliko hudebníky. A ani v hudbě není to dosti." Objevem ne
méně důležitým je studie o Metastasiovi jako předchůdci Glucka.
Světoznámý libretista usiloval o reformu lyrického divadla. lon
hlásal svrchovanost poesie nad hudbou. podrobení se hudby di
vadelnímu ůčinu, psychologickou úlohu orchestru v o eře. Jediný
rozdíl byl v tom. že Metastasio nechtěl obětovati lilas symfo
nickému moři. S Gluckem získalo drama, nikoliv poesie. Gluck
byl revolucionář. Metastasio člověk konvence, který nemá od
vahy činem rozejíti se s nutností, Jommelli chtěl spojiti reformu
s tradicí. Byl to poslední pokus zachránili převahu ltalie. Byl
marný. Gluckovo vítězství znamenalo i vítězství rasy.
Závěrem vede nás Rolland ve stopách Burneyových hudební
ltalií a Německem v polovici 18. věku. Národ italský vášnivě
miluje hudbu, která proniká všecky vrstvy. Kdo hledal hudbu
instrumentální. navštívil Turin a Milán. Benátky a Neapol pro
slaveny byly hudbou vokální. Boloň byla městem teoretiků a aka
demií. Tu byla autorita celé ltalie, uznaná stejně ostatní Evropou
(Gluck i Mozart) i zbožný františkán Martini. Skladatel. sběratel
s bibliotékou, která v mnoha tisících svazků shromažďovala hu
dební vědu doby. „Měl duši čistou a jasnou, kterou nalézáme
u starých italských umělců.“ Portret, který podává Burney líčí
člověka čistého života a prostých mravů. kterého si rázem za
miloval. Tam pořádala koncerty ,.Filharmonlcká Společnost" za
ložená 1666. Na takovém koncertu, setkal se Burney sLeopoldem
Mozartem & jeho synem, „jehož předčasné vlohy, skoro nadpřiro
zené, uváděly nás v Londýně v obdiv před několika lety, kdy
byl skoro ještě dítě". Všude Burney cítil. jak italské umění rozdává
se s takovou štědrosti. že nemyslí se vůbec na budoucnost. V tom
jest. dodává Rolland, hlavní kouzlo italské hudby té doby. Ve
rancii a Německu sbírají zatím síly. Po barevném obrazu ital
ském. Německo působí dojmem zmateným. Italové zaplavují města
i dvory. Po Drážďanech jest to Mnichov a Vídeň. kde vítězí
Italie plně a cele. Ve Vídni trůnil Metastasio, udávající tón. Barney

Mulyu Granma-ld
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byl ii v Čechách a ie zaiímavo, čeho si všiml. Konstatuie, že ve
školáách děti učí se stejnou dobu hudbě jako psaní a čtení.V Čá
slavíí nalezne „třídu plnou malých dětí. zaměstnaných čtením,
psanním i hrou na housle, basu & iiné nástroje. Varhaník, který
imprcrovisoval podivuhodným způsobem na varhanech. měl ve své
maléě iizbě čtyři klavíry, kde cvičili se žáěkové“. Většina těchto
dětí byla určena pro nízkou práci a panskou službu a hudba
zůstaala iim soukromým zotavením, což ie snad neilepším & nei
čestnněiším použitím. Česká šlechta nedělá dobře, vzdaluje-li se
přílišš svého národa tak zaiímavého &tráví většinu roku ve Vídni.
,.Kdylyby

eši měli výhody, jimiž se těší Italové, předčili by ie.

Jsouu rasou neihudebněiši snad v celé Evropě." Tyto školy české
dodaaly hlavní representanty nové hudby: Stamitze. Glucka, Bendu
& iinné

ltaalie musila ustoupiti energickému gestu německé hudby, ale
ieštěě v Richardu
agnerovi & Richardu Straussovi nalezneme
stopyy působení vlasti Monteverdiho. „Takové vílězství,iako bylo
itulslské v 18. století, zanechává věčnou stopu v historii národů.
kteříří ie rožili."
Pookusil) isem se, třeba jen zběžně. nastíniti obsahové bohatství
kuihuy Rollandovy. Nemyslete si, že je to řada leuilletonů obratně
nnpssaných. Mail svou hodnotu odbornou, která ovšem ie zvý
šenáá znamenitou měrou rytmem života. knihou proudícího. Ta
kovéé episody, iako na příklad vypravování o prvním manželství
Teleemannově nebo o lásce Metastasiově ke zpěvačce Marianně

Benhti, proměňují knihu v řndu kulturních

obrazů

z 18.sto

letí. Myslím, že našlo by se málo knih tak uspokoiuiících steině
požaadavky odborníka iako pouhého diletanta milovníka. [ tu
Rolldand vrací se k zamilovanému tématu, kterým ie zaujat od
mláddí (píše Tolstémul): umění a život. Než ieště ieden motiv
z íva'rá ze stránek knihy: láska kltalii, vracející se znova a znova.
Tůma.kdo zná Rollandův život &vzpomene Grazie: „Jana Kryštofa",

pochhopí kouzelnou píseň díků básníka & badatele...
*
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SVATÁ_ ZÍTA POUTNICE.
TIŠEK
STRÍZOVSKY.
V nečase & plískanici

pustým kraiem. hustým setem
spěchati zřím podvečerem
[: městu Pise po silnici
thu. Boží služebníci.

Kam pak, Zíto? Jaké chvsty?
Neboiíš se nebezpečí?
Dobrá Zíto, slyš mé řeči —

gadnout
v léč ichaty!
svatýl
yhledei může
krov blízké
Vyhledei si útočiště —
za každým tu stromem zrada
číhá na obět svou ráda,
přisaie se jako klíště.
iednou idei — a nikdy příště. —

Nedbá Zita, nedbá rady
zraky pnouc ke kostelíčku,
ienž se bělá na vršlčku.
Tam cíl kyne rajské vnady,
odpočine sobě tady.

Chrám to svaté Magdaleny.
k němuž ročně putovala.
voskovici rozžlhala
za nehodné, padlé ženy.
aby byly vykoupeny.
U chrámových vrat už stoji,
— zamčena isou — marně buší. —
Sklamáni se hostí v duši. —
V svatvečer, kdy Hod se stroji,
lid se v davech vždy tu roil.

Jenom letos divná změna.
Nezřlt muže, ženy, děvy,
neslyšetí zbožné zpěvy,
nejsou světla rozsvícena,
ani okna roziasněna. —
Nevzpoměla svatá Zita.
lotřiků že rota divá

BASEN
NAPSAL
Fam.
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v kraji tom své schůzky mívá
v noci loupíc, ve dne skryta.
čerstvou lidskou krví zpita. —

Kdo by odvážil se věru
v době války, nepokojů,
svárů občanských a bojů
prodlíti zde v nočním šeru
před zrakem smrt maje steru?
Nedbá Zíta žití ceny.
Jiná myšlenka ji rmoutí:
kterak svíci rozžehnouti
ke cti Maří Magdaleny
za nehodné. padlé ženy.
Do rána zpět musí býti
doma u své práce denní.
než-li zavzní kůropění.
Bože, jak si porsditi?
Kdo ví, zde jsem přijde v žltíl 7—

Bouře nad krajem se vzteká,
snad se lidé uposdílí,
deštěm zastrašení byli!
Zíta na kolena kleká,
na modlitbách dlí & čeká.

Dlouhou chůzí unavenou
spánek láká v náruč svoji.
až jí posléz přemoh' v boji.
Bouřná mračna blíž se ženou,
temně nad spící se klenou.
V tom blesk sjíždí — jiskra žhavá —
zapaluje voskovicí,
již má Zíta ve ravici,
v dveřích láme
rozleptává
zaburácí —- Zíta vstává.

——

Za horami den se šeří.
Kolem chrámu v šíř i dáli
voda štěrk v plášt chladný halí,
kolem zdí se vzdouvá, čel-í
kromě — u kostelních dveří.

Sucho tam, kde klečí Zíta
s rozžehnutou voskovicí
s díkem v rozjasněné líci.

215

216

REVUE ARCHA

Nemohla k ní vlna litá,
v dlani Boží byla! skryta. -—

S lidem kněz už k chrámu chvátá. —
Velké bylo podivení.
že už klíče třeba není:
otevřena byla vrata,
u oltáře — Zita svatál

*

MEDIA VITA IN MORTE SUMUS. musm
NAPSAL
VOJTĚCHZELINKA.
V života středu se suneme v smrt.
Na povel tichý. jenž hrudí se mih'.
roi rukou se klad v hmotu tvou. Pane.
A každý ! nás vášní po práci vzdych'
a viděl už díla hotová stát.
z hmoty tvé. Panel

A žhavěly ruce a drsněly dlaně
brázd mozku se hloubily kresby
a do krásy rostla nám díla;
ie hostily trávníky, skal nahé řezby,
řek vlnivá břicha a žíhané pláně
a byla v nich radost a síla
z hmoty tvé, Pane,
Jak světlo však, náhle se řinul z nich hlas
a vrstvami činů se plamenem třás.
štval plaché a ztýrané duše
iak chrt:
v života středu se suneme v smrt.
hmota tvá, Pane.
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TVÚRČIČINNOSTISOCHAROVE
NAPSALSlGlSMUNDBOUSKA

Byl jsem před lety ve Sloupě a v Macoše. Nový neznámý pra
svět se mi tam otevřel a šel jsem tiše, udiven &pokořen neznámým
dílem Božím. Kdo tam dosud nebyl a neviděl jinde podobně jes

kyně podzemní a podobné útvary krápníkové. nemá ani daleké
představy o hrůzné kráse toho panenskěho světa. A tam se stalo,
že jsem pochopil podstatu díla Bílkova. Viděl jsem krápníky ze"
země rostoucí, jednotlivě i ve skupinách, v barvách &tonech, jež
mi živě jako nové zjevení připomínaly mistrná díla Bílkova. Vi
děl jsem postavy lidské. tajemná gesta výmluvná, tajemnou řečí
mluvící útvary, jež tn dlouhá tisíciletí rostla ve tmách v srdci pří
rody beze světla a obdivu lidských očí. To vše rostlo a vyrostlo
až do dnešních hotových tvarů. Znám některé práce Bílkovy, pra
cované ve hlíně Chýnovské, vypálené u hrnčíře. polévané barev
nými glejty. Poznal jsem jejich pravzory, pratvary ve formacích
macošských. Tím nepravím, že Bílek zde své vzory dříve viděll
Nikolil Nevím, zda vůbec kdy tato místa navštívil. Spíš bych řekl,
že tu dosud nebyl.
Bílek některé práae své pracoval ve hlíně Chýnovské. Chýnov
jest sídlo starého prumyslu hrncířského a jsou tam v okolí hlíny
několika druhu. Bílek dal svá díla n hrnčířů vypálit &sám je po
léval glejty. Tak originelní své vásy, reliely. lampy, kropenky.
větší plastické práce polévané, jež zasazoval do kamenných ná
hrobků. Ve štítě domu svého v Chýnově umístil plochý reliel hlavy
adonny v nádherných polotónech zelenavých a nahnětllých.
Nedávno vzpomněl jsem si na tuto hlavu & ptal se mistra, zda
relief ten dosud je v Chýnově neporušen & zda mu (lešt', sníh
a mrazy neublížily? Potvrdil mi, že materiál chýnovský je zna
menitý a že reliel dosud jest neporušený. A tu vzpomínám, že

mystické útvary krápníkové

v jeskyních mncošských nejsou

bílé, ale že mají zbarveni různa. všech nnanci barev. a upomínají
neobyčejně na zbarvení relíeíú a nádob chýnovskýchl
Tisíciletí kapka po kapce kanoncí s klenby jeskyně tvořila tyto
krá níky &dávala jim tvary záhadné, obdobně
lidské postavě. Doba tisíc let dlouhá tvořila

nevědomky na těchto &rcidílech

v duši sochaře

A stejně

umělce dlouhou medi

tací životní, úsilnou soustředěnou myšlenkou,
jež se křižuje s myšlenkami vědomými i pod
vědomými, s remíniscencemi ze všech dob
uměleckých od pravěku po naše doby, s tra

dicemi žijícímii vymřelýmiv yrůstá pomalu
pod světlem neviditelným, jež kyne. kape, line
se shůry ispirací, vidina nového díla, jež
hledá si ztělesnění ve formě viditelné a v bo
lesti se rodí. Nebo každé tvůrčí dílo umělecké
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provázeno
jest bolestí

akončíra
dosti : do

konalého
díla. Ale i

tarozkošje
krátká,ne
stálá. Kaž

dý pravý
tvůrce
cítí,

“
'
kdyždíloje
hotovo, že je nedokonalé, že vidina byla sladší a krásnější a že
lidské ruce marně se vztahují do prázdna, aby zachytily aspoň
něco z ohnivé krásy původní. Proto se ikaždý tvůrce často, ba
i po letech vrací ku mnohé práci starší a pracuje ji znovu a
zdokonaluje dle svého růstu, zůstal-li věren cestě, na niž ho
Prozřetelnost postavila. Jsou ovšem i umělci, kteří se zpronevěřili
svému poslání & stanou v pozdních letech svých 8 lítostí před
díly dávnými a vyznávají s žalem, že dnes by toho již nedovedli.
Bílek má své teorie o tvůrčí činnosti umělcové a myslím, že
správné. Dobře cítí a jiným to radí, že umělec-sochař musí za
číti záh y, že později nedohoní nikdy to, co vykonati mělo mládí,
co propracovati, naučiti se, zkusiti musí umělec mladý. aby to
v letech zralosti mužné ke zralému dílu přivedl.
Všecko ta díla jeskynní jsou jednoho ducha. rostou z jedné půdy.
tvoří jeden celek. Tak je u Bílka, v tom vidím jeho velikost.
Jeho dílo je jedinečné a má svou organickou Je (1n o t 11.Je živéI

roste z jednoho kořene. Jest to jeho pole, na němž pracuje, které
vzdělává, z něhož všecka jeho díla rostou. Jedna veliká myšlenka
základni je pojí, z ní všecky se rozrůstají jako mohutné větve
téhož obrovského kmene. jenž mízu svou ssaje z půdy domácí.
a řeknu přímo z půdy ryze křesťanské, ba více z půdy katolické.
Z rodiny ryze katolické vyšel, znám jeho rodiče, bratry i sestry.
Rodina zbožná, která žila a žije katolický život. V cizině Bílek
viděl veliké divy slavné doby katolické v gotice. Renesance se
svou láskou k pohanství je mu cizí. Padesát
let žil život příkladného křesťana, jeho vzor
mně knězi samému byl často vzpruhou a po
silou k práci vytrvalejší &důvěrnější v životě
Božím. Bilek je katolík ve svém umění, katolík
mystik, který žije celý život svůj v úzkém
styku s Bohem, ve styku důvěrném, pokor
ném a světu neznámém a světem nepocho
peném. Mnozí o něm psali a píšou, ale vždy
falešně, nepsal-li to člověk věřící,křesťan sku
tečný, jenž vidi, slyší, cítí, žije mimo svůj denní
život animální život jiný, opravdovější. život
pokorného křesťana. Za padesát let jaká to
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ienzBoha
je to, co ie v našem díle cenné. Milostí Boží jsem, co isem a
milost Boží nebyla na mně marnal řekl velký Apoštol národů.
A Bílek ie též z rodu a oštolů a jeho poslání iako laika. ne
kněze, má cil apoštolský. ede lidi k Bohu, k modlitbě. k medi
taci. k přemýšlení o věcech Božských. Vzpomínám na krásný

článek Jaroslava Durycha, Katolicita.

„Je to stav trvalý. dě

dičný. Stigmatisuie iednotlivce, rody, národy, iest biologickým
základem duchovního života. Jako ie topol topolem. tak iest syn
katolického rodu katolíkem; ne proto, že iest takto zapsán do
matriky, že tak byl vychován a že tomu chce, ale poněvadž
nemůže být ničím iiným. iako pavouk nemůže být krocanem.
A chce—lizvrátiti tento přirozený řád, stává se směšným a zrůd
ným. Skutečná katolicíta srší člověku z očí, tryská z každého
posunku a z každého slova i proíanního. obklopuie člověka zá
zračnou sférou. Taková ie i katolicita celého národa. Není to
míza. která by se nechala rozložit a úplně změnit naočkováním
: jiného druhu, má ohromnou schopnost ničit cizí bakterie, Cizí
těleso v ní zůstane věčně cizím tělesem. nebo samo se poddá
katolicitě. Cizí míza nevyhnala nových větví, naopak. všecky
větve ií nakažené, usychaií, houbovatí. Tak je tomu i v historii
česl-ého národa. Proti jeho katolicitě nedá se nic dělati. Vroste-li
do skály dub, nelze už nikdy kořenů vytrhnouti. [ když se pařez
vypálí a kořeny zničí neiprudšími leptadly, přece ve skále zů
stanou aspoň chodby kořeny a vštípí-li se tam něco nového. iistě
to zahyne. nebude-li to zase katolicita." Všecko ; * J '
to obracím v duchu na Bílka a vidím. že se "" * „3
vše výtečně shoduje. „Jsou dvě hlavní známky
' '
katolicity. První ie vytrvalé &neohrožené hle

dání Absolutna. Katolíkhledá ie od dětství
různýmzpůsobem.i tenkrát, když se mu
ie buď vzpurně. hrdě, vášnivě, nebo tesklivě a
tiše.“ Bilek celý život hledá Absolutno všude
a ve všem. Jeho díla všecka isou výslovně ná
boženského ducha nebo nezdaií-li se míti této
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značky,
přece jen
jsou členy
téhož ře
tězu. jenž
od Boha k
Bohuvede *

Jeho vý

lučná cud- '

nost lásky

i výrazu
posvěcuje

vše,každý
předmět denního života, jenž vyšel z jeho ruky. Vše je duchové.
vše je odhmotněním materiálu a pouhým zachycením, viditelným
ztělesněním duchovní myšlenky.
Zdá se mi, že ve všem Bílek oslavuje Trojicí Nejvyšší. Otec
jest Stvořitelem světa viditelného i neviditelného. Syn jest Slovo
věčné a toto slovo, Myšlenka, vtělilo se, stalo se viditelným. Ale
Slovo vtělilo se jen skrze Ducha. A tak je i v pravé tvůrčí čín
nosti člověka-umělce. Není-li člověk obrazem Božím? Není-Ii tvůrčí
síla v něm darem Otce? Nemluví-li v tom díle věčné Slovo? a
nevtěluje-li se Slovo skrze Ducha?
Dílo Bílkovo je duchovní. Z milosti vychází. z Inspirace, jež
dána jest shůry, a proto jeho dílo opravdové vede zase k Bohu.
Věecky práce Bílkovy mluví o Tvůrci, o pádu člověka, tajemné
vině. o vykou ení skrze Krista. Kolem Krista všecko se vine &
k němu vše u azuje. Pokorně, důvěrně, samozřejmě s vážnosti
a mlčenlivosti tiché modlitby.
,idé dnešního světa žijí bez náboženského života vnitřního.
Vypráhli, jsou spálení uvnitř, nosí svůj popel světem, polomrtví
již zde. Jejich srdce jest jako kámen. Jen milost Boží dovedla by
ámen ten rozdrtit, zlmíst, zúrodnit. zasadit do něho símě, aby
rostlo. kvetlo a plod přineslo. Ale oni se brání každému paprsku
shůry. .lejich srdce je ledově studené, z něho nic živého nevy
roste. Je to chladný kámen a jen mráz nevěry, sobectví, samo
zbožňovúní kreslí na něm klamné květy jinovatky, jež nehřejou,
ale ještě více chladí a v prvním paprsku víry roztají. Takový člověk
stojí bezradně před dílem Bílkovým, Mluví mu o světě neznámém,
pohrdaném, hanobeném. Dnes zvláště. Je tak lákavo za osměch,
za rouhání dostati tučně a slavné místo, gloríola „pokro u" vine
se hned kolem pusté hlavy, úřady se otevírají a kariéra láká ...
Dílo Bílkovo je dílo pokojné. dílo umělce, který staví a neboří.
Kus po kuse stavi, neustále dál a dál, výš a výše. Staví chrám
Boží. A zde je blízek svému Příteli, který se odmlčel: Otokaru
Březinovi.
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PŘÍBĚH PRINCEZNY VILGEFORTIS. NO
VELANAPSALFRANTIŠEKODVALIL.
„Proč jste tak smutna? Leží vám tolik na srdci onen mladý
rytíř, jenž odjel dnes s vojskem královým do boje, přisahaje.
že se již nevrátí7“ tak ptal se princezny Vilgeíortis králův kancléř,
kněz učený a zasmušilý, jenž ji učil latině.
Zarděla se trochu &podivila se. že upjatý muž tak najednou mluví
o takových věcech. On díval se jí teple do hnědých očí. Podal jí ruku.
„Darujte mi svou důvěru. Chci býti vaším přítelem a vaše blaho
jest mi dražší nad všecko na světě."
Jí vytryskly slzy.
„Věřím vám a děkuji vám, otče. Pravda, je mi ho líto, měla
jsem ho ráda jako bratra, a vím, že odchází k vůli mně. Trápí
mne to také, ale ne tak. jak si snad myslíte. Trápí mne jen, že
on se pro mne souží; sama se pro něj nesouiím. věřte mi. Ale
smutno je mi, tak smutno a úzko. Nic mne na světě netěšíl“
„Ale proč? Jste tak dobrá a milá, musíte jen radostněji hledět
na život, dočkáte se jistě mnoha radostí a štěstí."
„To mi pravíte vy, ktery jste sám neustále zasmušilý7"
..Ano. ja. Právě proto, že já vám to pravím. Ale zde nejde
o mne. Neohlížejte se na to, co vám povím () sobě, neřeknu to
k vůli sobě' ale k vůli vám. Právě, že já to pravím. Mám již
bezpochyby polovic života za sebou. Znáte mne. Víte, že jsem
žil jen svým knihám & svým povinnostem, že jsem znal jen práci
& sebeobětování. Neměl jsem kdy na něžné přátelství. Znal jsem
život jen z těžké & neutěšené stránky, ale nezatoužil jsem nikdy
po ničem jiném. Nemusím vás ujištovat, že jsem nevěnoval zvláštní
pozornosti žádné ženě, jak to také můj stav vyžaduje. Ale vy
jste taková, že musíte si získat srdce nejlepších a že naplníte je
štěstím, a není možno, abyste tím i sama štastna nebyla. Koho
jen budete chtít, toho učiníte nejšťastnějším, &on bude zas hotov
dát život za každé vaše omyšlení. Vždyť i do srdce mého jste
se zaryls tak nezahladiteihě, že se divím sám sobě. To se mi
ještě nikdy nestalo. Nebojte se, vím, co mluvím Říkám to po
prvě &naposledy. Vyučování naše beztoho již je takřka skončeno,
já zas odstoupím z blízkosti vaší. Mám dosti rozumu a sebeovlá
dání, umím trpět. princezno. Nikdo se nedoví o tom. co jsem

vám dnes zjevil, také já toho víc na jevo nedám. Pamatujte jen
na to, proč jsem vám to řekl. Já pak si budu muset poradit sám.
Věrným & vroucím pohledem budu sledovat vaše štěstí a budu
se za ně modlit. Umím to, věřte mi. Doufám ve vaše velké srdce
a jasného ducha vašeho. že mi rozumíte.“
Hleděl na ni něžně, očekávaje, že slova jeho ji potěší. Ale ona
se na něho dívala ulekaně a smutně. Po chvíli řekla:
„Také já věřím ve vaší šlechetnost. Ale tím více si vyčítám,
že i vás jsem znepokojila. , já ubohá, zda jest to má vina, že kol
sebe seji jen utrpeníl“
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„Ne, není to vaše vína, princezna. A utrpení to má svou krásu."
„U někoho. Snad u vás, snad i u onoho mladíka. Ale neu všech
— a mně to působí trýzeň. Ach, kéž bych byla nepovšimnutou,
nevzhlednou děvečkou, jak bych to zasloužilal Ale takhle? Právě
to jest, co mne plní smutkem. A co z toho dobrého může
pojít, že tolik mužů si mne všímá? Hned onen žák, který mne
učil na loutnu —- otec ho spráskal a vyhnal. Starý majordom,
ačkoliv má důstojnou ženu a již velké děti, dvoří se mi tak směšně.
Je mi to tak protivné a Bohu to jistě není milé. Ú, já nešťastná,
kolik starostí mi to půso í. "
„Ne, tím si hlavu nelámejte. Je- li kde co nepatřičného, nevy
chází to jistě od vás. Znám vaši čistou duši, vy za to odpovídat
nebudete. Každý at sám bdí nad sebou. Nebudete přece Bohu
nevděčna za tolik darů, jimiž vás ozdobil. . ."
„Ach — nevděčna, nevděčnal Toho se ovšem lekám, to bych
Boha urážela — ale on ví, že to není nevděk, když si přeji a
vroucně ho prosím, aby mne učinil jinou, takovou, aby si mne
ani nikdo nevšiml. Oč by tu bylo méně trápení, oč radostnější
služba Božíl"
„Nemylte se — i v tom by mohlo být trápení. Může mít každý
své, a nikdo neví, jakě ho čeká a jaké ho dobrotivostí Boží mi
nulo. Srdce vzhůru rinceznol Buďte s Bohemi"
Nikdy již nemluvirkancléř o těchto věcech s princeznou. Ale
Vilgeíortis z obav a starostí nevycházela. Shrnovalo se jich také
mnoho na krásnou její hlaquápadníci
si dveře podávali. Mno
hého král odkázal a tak si i mezi mocnými sousedy nepřátele
dělal, pro mnohého se princezna naplakala, protože ji rodiče nutili
a ona nechtěla. Ale přišly věci ještě horší. Dva sousední princové,
bratranci Gundakar a Rekared, střetli se týmž časem na námlu
vách. Uzřevše pannu jak anděl krásnou, pohleděvše do jejích la
ních očí, na rty v koutcich sotva znatelně ochmýřeně, na boha
tou korunu tmavohnědých vlasů a především na íklivý, nebeský
úsměv její, zapomněli na všecko na světě a duši by byli za ni
ďáblu zapsali. Král neodvažoval se volit mezi nimi a Vilgelortino
srdce mlčelo. Ale i kdyby byla volila, nebylo by bývalo lépe.
Neboť ti dva i tak, ani záviděti si nemohouce, přece rozzuřili
se proti sobě navzájem, takže povstala válka; lidé hynuli, krajiny
byly pustošeny, města lehla popelem pro oči & úsměv panny,
která marně prosila, jednoho i druhého ujišťovala, že nedává
před ním přednost žádnému smrtelnému ženichu, ale že po ničem
tak netouží, než aby mohla v pokoji sloužit Bohu. Ale oni na
konec i tomuto Bohu, jenž bral jim jejich vytoužené štěstí, jali
se rouhat a zlořečit.
Ulekla se Vilgefortis, když slyšela ohrůze jejich běsnění, oko
stelích pobořených, o svatých obrazech rozbitých — vrhši se na
kolena, onemocnělá hrůzou a pokáním, nevědouc již ani sama
co mluví, zapřisahala Boha, aby učinil ji nepříjemnou a nežádoucí
takové lásce.
„Pane můj, Kriste, ty víš, že jsem toužila jen po milosti tvél
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A nepřeji zlého nikomu a miluji všecky &líto jest mi žáka zmrska
ného, líto oné velké duše učitele mého, líto těch dvou vášnivců
a vší té hrůzy — ach, jak to padá na mou ubohou hlavul Proč
já nepatrná mám být příčinou tolika zmatkůl Proč nevěnují ti
muži dar svých srdcí těm, které po tom touží, proč loupím já
štěstí dívkám jiným? Vždyť nechci, Bože můj, nechci nic z tohol
Nechci, a abych to dokázala, zapřisahám tě zde pro svaté rány
tvé, Ježíši ukřižovaný, učiň mne takovou, abych již v srdci žád
ného muže lásky nevznítilal O. proč nebyla jsem raději chlapcem.
abych položit mohla život v boji proti nevěřícím jako bratr můjl
Ano, Pane, to jediné od tebe chci, tu jedinou vidím cestu před
sebou -— vždyt ty můžeš — ukaž. že můžeš — ukaž, že máš
kousek lásky ke mně, ty, kterého jedině miluji — vezmi mně pů
vabnou tvář ženy, učiň mne, abych navždy byla nepovšimnuta
muži, abych byla jako jeden z nich -—ah, třcbas vousatá...l"
Vyčerpána klesla bez sebe na koberec. A stal se zvláštní div.
Viděla Ukřižovaného. jak na ni se dřeva hledi, pln bolesti i lásky,
a jak jí praví: ,.Budiž, abys věděla, že mám lásku k tobě. Uči
ním tvář tvou podobnou tváři své, ale buď silna, Vilgelortisl Kdo
chce býti podoben mně, toho nemine utrpenil"
A účast milovaného Spasitele působila takovou posilou, že se
ze své mdlnby ihned vzpamatovala a vstala ze země silnav —ale
s tváří vousatou, vroubenou tmavohnědou bradou, jak mívá Kristus
na kříži.

Uleklu se v prvním okamženi, ale vzpomněvši na rosbu svou,
n na zjevení, uklidnila se a šeptala jen: „Díky. lgane, díkyl"
A podivná věcl Lehký krok její stal se poněkud ráznějším a pád
nějším, měkké pohyby tvrdšími, hlas hlubším. A ona ihned vešla
do šatny královské, vzala na sebe kabátec panoší a klobouk ope
řený a opásala se mečem. Jen škorní nemohla nalézt vhodných,
i zůstala ve svých zlatem vybijených střevíctch.
Zhrozili Se král i královna; poznávali ji a přece nepoznávali.
Zvěst o podivné změně donesla se i do táborů vášnivých jejich
nápadníků. „Klame nás, starý lotrl Ale půjdeme a uvidíme »—-a
dělá-li si z nás blázny, vneseme meč i do jeho zeměl" Přišel
jeden, přišel i druhý. Vilgeíortis se skrývala, král sám ji nechtěl
ukázat. Ale nebylo vyhnutí. [)oléhali, pátrali, až se dotřeli. Po
znali a nepoznali. Ale, zatvrdivše se v srdcích ještě více, řekli
takměř jedněmi ústy:
„A kdyby byla jako medvěd, a kdyby měla rohy a kopyta jako

satanáš, má musí býtil Neni konec, ted teprv hra začne znoval“
Nebylo vyhnutí. Aby zabránila další krveprolévání, aby aspoň
svou vlast ušetřila hrůz válečných, Vilgelortis potajmu, aby ji nikdo
nemohl zdržet, opustila dům otcovský, nevzavši si nic než šat a
meč, trochu peněz a koníka jednoho, a prchala do ciziny. Jako
chudý zbrojnoš chtěla si hledat službu. Jela a jela, až by přišla
tam, kde nikdo by neměl tušení, kde by měla konečně pokoj.
Přejela hory, přejela řeky, přejela kolik království. Přišla do
lesnaté krajiny. Pěkně bylo v lesích. Jako sloupy stály ohromné
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pně stromů, cesty se ztrácelyv zelenavém přítmí.Azase paseky
s nádherným kvítím, potoky, ptáci, srny, veverky. Pěkně bylo
v lesích žít. Ale Vilgelortis v nich žít nemohla, neuměla. Byla
tedy ráda, že prořídly zase lesy, vynořily se napřed samoty, pak
vsi & městečka cizí, neznámé země. Zde již zůstane, zde snad
bude bezpečna. Ostatně i peněz již je na mále.
Hle, kyne město, iežaté, hřebenaté &nad ním šedé bašty a čer
venavé střechy hradu. Na cimbuří modrý praporec a na něm černá
hlava kančí se zlatými kly. A za městem zas lesy — ach, snad
zas tak dlouhé.
„Kdo vládne hradem?“
„Hrabě Eberhard."
Volá do brány, vpuštěna jsouc, žádá mluvit s hrabětem. Vou
satý, sveřepý muž, zavalitého těla; šedě oči chladně svítí pod
zeleným kloboukem, dlouhé péro trčí nazad.
..Ai, hezký mládenec, hezkýl" mluví krákavě, hledě na tvář,
která vyhubla a osmahla dalekou poutí & starostmi. Ah, ty tam
jsou oblé tvary dívčí — ale svěžest a křepkost zůstala &rozvila
lesním vzduchem. Hrabě měří mládence od hlavy k patě, utkví
šedými zraky na zlatých střevíčkácli.
..Ai, ty neisi z ničeho. Jak se imenuieš7"
„Vilgelortis."
„Neznám toho iměna. Tak se zde neříká. Utekl isi tátovi?"
,.Utekl."
Hrabě ie překvapen prostou upřímností.
„Proč?"
„Nutili mne do svateb, které se mi nelíbily."
..Ai, ai -— a co zde? Mám tě poslat tátovi zpět? A kam?"
Padl na kolena „mládenec“ Vilgefortis a prosil:
„Nečiň toho. hrabě, a neptei se mne víc. Lhát neumím a více
povědět nemohu. Ale dei mi službu ve hradě, iakoukuli, budeš
spokojen."
„No, co s tehoul Do boje jsi přec ien málo tuhý » - však teď
ie líný pokoj. Na vlky taky nebudeš a sokolníky mám. Latinu

umíš?"

,.Umím."

„Písně znás? Hrát umíš?"
.,Znám, umím."
„Dobře, zůstaňl Mám děvče, divocha, Doda se imenuie. Matky
není. Uč ji latině a co všecko se na takovou panenku sluší. Ale
to ti povídám, holka je na mužské jak čert — oduč ii tém ne

způsobům -- ie slíbena vévodovi, ie jediná dědička. At ti ani
nenapadne sám s ní něco začínat. To bychom se zle spořádalil"
A oči hraběte zasvítily zlověstně.
..Neboi se. hrabě, to se nestane. Před takovými věcmi isem
prchl z domova."
„No však právě proto! Tedy platí. — Dodo, Dodol"
Přiběhlo děvče boubelaté, rudých chtivých rtů, nosík do větru.
zelenavých drzých očí. Ještě moc mladá byla. způsobů nezve
deného děcka, ale statná a buiná tělem.
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,.Dodo, máš nového preceptora. Učit se, at z tebe něco jel
A nezapomeň! Jak co nejmenšího uvidím. bude zlel
Doda pohlédla zvědavě na mladého rytíře, v očích jí zahořely
ohníčky, lichotně vrhla se hraběti kolem krku, líbajíc jeho du
caté tváře.
„Dobře, otče, dobřel“
A již si odváděla preceptora.
„Počkej. počkej. čertí plemenol Ne tak! Rytíř Vilgefortis půjde
sám do své komory, sluha mu ukáže. Ty tam za ním nelítej.
Nezapomeňl Toliko zde ve velké síni budete se v určité hodiny
učit. Jinak budu i já služeb rytíře potřebovati.A ted' již jdil Až
zítra začnetel"
Nechtělo se Dodě odtud. Když ten rytíř má mezi tmavými
vousy tváře takové nějaké jako vybledlé. zažloutlé růže — a oči
tak hebké! Ale což, zítral zítral —
Na druhý den začalo vyučování. Doda neuměla pranic. Pozor
mnoho nedávala. Hleděla jen na krásné ruce Vilgelortovy. Přišel
hrabě, viděl, že vyučování nemáu ěchu.
„Má tvrdou hlavu. Je po mámě.ua'Fo já jsem se jinak učil ala
tinu jsem mluvil, jako by bičem mrskal. lta. domne eques. Ale já
se s ní přec mořit nebudu. Taky hradní kaplan si s ní neví rady.
No, když ne, tak ne. Rytíř půjde dál."
Doda se ulekla. Sebrala všech pět smyslů dohromady. Když
hrabě odesel, zaleskla se jí alza v oku. Vilgefortis ji těšil.
„Všechno půjde. panno Dodičko. Hle: puella rosal carpit. Car

pimus etiam. Odore rosae fragranl..."

Podivno. Na druhý den uměla Doda včerejší lekci zpaměti.
Vílgeloríis ji srdečně chválil, ale než se nadál, mlaskla mu hubička

na ..„:e ntak.
u. milá Dodo, ne tak. To bychom nemohli být přáteli.
Vidím, že ti budu musil i jinou lekci dát. Snad ji přijmeš ode
mne, Vidíš, život je vážný. Život je vlastně strašný. Ale jedna
je útěcha. Ve vaší kapli visí tak krásný Kristus Pán. Dlouho jsem
před ním klečel včera. Nauč se také před ním klečet a dívej se

na něho. Snad ti někdy poví..."
A Vilgeíortis učil pannu Dodu nejen latině, hře na loutnu.dě
jinam a legendám. ale mluvil k ní i slovy vážnými. plnými pře
svědčeni. () Boží lásce a o marnosti světa.
„Mluvíš jak náš kaplan. Ale tebe raději posloucham. Ale kde
se u tebe vzaly takove řeči? Což nepoznal jsi sladké lásky7"
„Poznal jsem jen její hoře. Je větší než její slast."
Ach. hoře. hoře, myslila potom Doda. Když jest větší než slast
lásky. musím i já ho okusit. Musí mi proniknout celou duší, musím
se ho nasytit, musím se jím ztrávit.

Vilgefortis poznával vášnivost Dodinu. Nebude lépe odejít? Ale
jaké nebezpečí mu hrozilo od děvčete? A jaké děvčeti od něho?
Bude ji raději trpělivě vést. těšit. pěstovat to srdce divoké, ale
nesobecké. sázet do něho kvítečka ctnosti. I mluvil a mluvil. Doda
poslouchala jako u vytržení. Bylat to slova, rozžhavené ve výhni
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vlastního utrpení, slova živa. Tajemství svého však Vilgeíortis ne
zjevil. Ale Doda nevěděla, co počítí s tak velikou něžností a sr
dečnou sdílností,ktera se jí zde dávala, a zároveň s úplnou ne
přístupností, na níž narážely její divoké výlevy. Sedala ticha,
učila se způsobem neočekávaným, řekvapujíc otce svými úspěchy.
Chodila zamyšlena, v kapli kleka a dlouho v sebezapomnění, ale
čas od času loudily ty zelené oči její po Vilgefortovi ještě víc,
ještě víc slov srdečných, ještě něco dosud nevysloveného, ještě
něco. o čem ústa mlčela, ale po čem srdce hořelo. Vévoda? Ach,
vždyt ho skoro ani neznala, ten jako by pro ni neměl ani kdyl
Nač ty jeho hloupé dárky? Ah, lásky slast neb lásky hoře — jen
nasytit se, prožehnout se jimi až na dno duše
Ale přišly zase dny, kdy Vilgelortis Dody nepoznával. Seděla
tupá, ke všemu lhostejná, očí nepřítomných a uhýbavých: jako by
nějaký závoj na těch očích chtěl skrýti, co za nimi se děje.
A pak zas proud slzí strhl ten závoj, z očí těch volalo něco o sli
tování. Vilgefortis se až zhrozil. , kd by mohl zjeviti celé ta
jemství své, aby divoké děvče pochopí o, čím vším mu chce býti:
matkou, sestrou, útěchou, útočištěm — ale ne. není to možnol
Měsíce míjely. Náhle se hrabě vypravoval na cestu k vévo
dovi. Byl povolán, výprava nějaká válečná se chystá, a snad tam
pobude delší čas.
„Měl bych Dodu vzít s sebou, ale co s děvčetem na vojně?
Musil bych ji nechat u vévodova dvora, kdož ví, zda by to za
ne řítomnosti vévodovy nebylo horší než zde. Ale Vilgelortis je
ted) beztoho jen samé modlení a učení, bude lépe, když zůstane

s ním zde."
Odjel. Za krátko se dověděli. že vytáhl s vévodou do pole,
že se tak brzy nevrátí. Ať se jen Doda pěkně učí, at je z ní

moudra dívka, po skončené výpravě bude svatba. A měsíce zas
míjely. Podivné změny v chování Dodině stávaly se čím dál
hrozivějšími. Pak povila Doda děťátko a při tom zešílela . ..
v těch dnech hrůzy vracel se hrabě a s ním vévoda. Při
jeli náhle, neočekávaně. Nic netušícímu hraběti nikdo nic neřekl,
každý se jeho prchlivosti bál. Hrabě vedl vévodu do komnaty
odiny. Tam našli šílenou, zaměstnávající se svým dítětem, zpí
vající mu divné, nesmyslné písničky. Zdrcujícím zrakem pohlédl
vévoda na matku a ak na hraběte. Pak se zlověstně zasmál.
„Sem mne vedeš? a potupa ti přijde drahol" A než se hrabě
vzpamatoval ujížděl již z hradu, a jeho lidé, jak rychle kdo mohl,
za ním. Hrabě byl bez sebe pocitem bezpráví i vzteku.
„Jak je to možné? Co se stalo. čubko, mluvl" Ale ze šílené
rozumného slova nedostal. Bil, kopal. za vlasy tahal — ale ona
se jen blouznívě smála a, a když zvlášť bolestně udeřil, řekla:
„Bolíl Povím Vilgefortovil“
„Ach, Vilgeiortisl Ovšeml Kde je ten padouch, ten had, jenž
neustále řed křížem se plazil, na němž by byla holka oči ne
chala — ilgefortisl A! přijde Vilgefortísl"
Ale Vilgeiorta nebylo. Uslyšev, jaké podezření a jakou hrozbu
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vévoda vrhl v tvář hraběti, prvním hnutím srdce sedal na koníka
a a ěchal za vévodou, aby ho nejsvětějšími přísahami ujistil, že
hra ě o ničem neměl ani tušení, že nezasluhuje msty vévodovy.
„Kde je Vilgeiortis7"
„Ujížděl k lesu, ujížděl za vévodoul"
To potvrdilo domnění hraběte. Splašil několik pacholků, poručil
vzíti sekery a zbraně a koňmo stihati uprchlého. Sám letěl první.
Stihli Vilgeforta v lese. Hrabě se ani nic netázal. Vzteklými a
rouhavými slovy ulevoval jen své bolesti. Na dubový peň po
ručil přibít napříč trámec na způsob kříže & Vilgeiorta na něm
ukřižovati. Přivazali ho provazy, ubohé ruce i přibili. alostně
úpění rozlěhalo se lesem. S hrůzou poznal tu teprv Vilgeiortis.
: čeho je viněn. Neměl pro tak hnusné podezření žádné obrany.
Prosil jen a zapřisahal se svou nevinou, ale vida, že hraběte
jen k novému vzteku a k novým rouháním dráždí, vzd chal jen
ke Kristu Ukřižovaněmu, jemuž se tak podobným stal. ilosrdnú
mdloba obestřela jeho vědomí. když s nastávajícím soumrakem
dokonali katané své dílo a štvaní jsouce hnusem vlastního svého
počínání, pádili odtud zpět do hradu.
Chodil tím časem krajinou chudý ěumař. Také on poznal, jak
život jest trpký. Bývalo kdysi jinakl Vítávali ho na svatbách,
vítali v krčmach i ve dvorcích podvečer. naslouchali jeho hou
sličkam a jeho písním. Jaké to byly písněl Sláva starých dob
hrdinských, krása mládí a lásky, koncert probouzejícího se lesa,
chvalozpěv žní. pohádka při předení lnu a šprým při stříži ovec,
především pak ona radost, jíž prosté srdce velebí Pána za vše,
za všecko v životě i smrti
to ozývala se z jeho houslí a z jeho
úst. Celou dusi dával s písní svou a sám bral za ní vše, kousek
chleba, peníz někdy drobný a někdy i zlatý, srdečný úsměv
dívek a jasot dětí. Dobře bývalo, dobře, za radostných dnů mladí,
kdy nová a nová písnička rostla mu v duši jako kvítí na louce a
ústa učila se od kosů a od slavíků, Dobře bylo, a on nebyl že
brákem, on byl dárcem, roznášeje všude radost a krásu a roz
díleje mezi nuznými to, co bohatí mu nadělili. Oh, neměl měšce
náš milý zpěvaček!
Ale teďl Jiné časy, jiní lidél Nestojí již o jeho písničkul Za
nikají ve hluku světa jeho skřipky, zaniká stařecký hlas, Sám již
nikoho neuchvátí. Stavil se ve městě, k mistru zašel, jenž řídil
kostelní kůr a zahrál mu na zkoušku. ..Fidluješ bratře. to se ne
hodí k našim posounům &tympanám. Jen jdi hrát babám rejdovák !"
Kol dvorce kráčel, tam chasa vyváděla za zvuků dud. před
nimiž jeho housličky by neobstály. __ Babce chtěl zahrát, jež
děcko kolébala: „Nemeč mi zde, dědoušku, vzbudíš mi harantal“
— Kol krčmy kráčel, džbáneček piva byl by mu jak jahoda.
ale tu máš! slyší jak tam uvnitř již ladí. „Co nám za to dáte7"
vykřiknou druhé housle. „Doufám, doufám," bručí basa. „Taky
si to myslím" přidají housle první. Ach, odevšad ho vystrkují,
nerozumějí již jeho pisni. Nu, on nežebrá, on již mnoho nepo

třebuje, ale že pohrdají darem duše, to bolí, to bolí...
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Kráčí dlouhým, smutným lesem. Je večer. Měsíc svítí v úplňku.
Však zde již les řídne, vyjde se na pláň, a pak je město. Ale
ne, tam dnes ne ůjde. Snad zítra, sebrat na ulici nějaký dro
beček — ale kdy y to raděj ani již nemusilo být, kdyby tu raděj
mohl zůstat, složit kosti v mlčenlivém kapradí, v zeleni netýka
vek, jejichž zlaté střevíčky tu kvetou & mezi nimi drobný lusk,
tak choulostivý, že vystřelí hned stříbrná zrnečka, jak jen zavadíš.
Ano, zde zůstane. Ale ejhle, kde pak se tu vzal ten Kristus
Pán? Vždyt tu ještě nebyl — že by si ho nebyl nikdy všiml,
když tu dříve chodíval? Nu, postavili jej zatím dobří lidé. však
je celý nový, krásný, úplněk, úplněk naň hezky září. Ah, tomu
ještě možno zahrát, ten poslechne, ten nermoutí. [ kleká stařeěek,
třesavou rukou struny přejíždí, třesavým hlasem zpívá:

O Pane, Jezu umučený,
před tebou klekám toužebně
vždyt jsem již též tak opuštěný,
tak jako Tys byl na dřevě.
Já nežaluji co mne tlsní,
mé slzy jsou jen lásky vděk,
že Ty nezhrdáš chudou ísní,
kterou má ještě dědoušek.

Já nežádám již nic pro sebe,
chci zajít jako v zimě pták.
já veleblm jen, Kriste, Tebe,
že smím Ti srdce vyzpívat.
Že smí být jako polní kvítí
má písnička těm nohám Tvým,
a kadidlem ten bol, jímž býti
smím Tobě, Pane, podobným.

Ú Pane, Jezu umučený,
Tys přítelem mi již jen sám,
at Tobě ve všem spodobený
& za vše vděčen umírám.
Hlas byl slabý, starý, třesavý, ale duše v něm vroucí. A hou
stičky tak hovořily, že bys na vše zapomněl; hovořily, cvrlikaly,
jako šeptem žalovaly, & pak zas jenom velebily, vyznávaly, dě
kovaly, zbožňovaly v odevzdání, v něze, v lásce toužebně.
Dlouho, dlouho hovořily; stařeček teď s hlavou skleslou dumal
& jen ruka hrála. S kříže pak se na něj snesly oči bolem potr
hané; hleděly naň dlouho, dlouho, jasnily se čistým světlem. umyly
se tichou slzou, mírné, plaché oči laní.
Vilgefortis probral se z mrákot. Co tu chtěl ten černý havran,
který neslyšně odlétal? Co jí šeptal, čím ji trýznil, čím ji srdce

REVUE ARCHA

229

v těle kloval? Bázní, steskem, výčitkou? Lítostí a pochybností,
vzpourou, vzdorem, zoufalstvím? Taková to byla tíha, víc než
tělo na ranách pověšené. taková to byla mdloba, větší než trý
zeň ran, taková tma navalená jako kámen na hrobě. Ah, vtom
adlo světlé slovo útěchy a připomnění, ach, v tom padla rosa,
kterou ožily ty hořké květy, dávno v nitru pěstované, ožily &
rozvily se v slavný kalich obětní. Vilgeiortis. přišla chvíle! „Ten,
kdo Kristu podobá se, nevyhne se utrpeníl“ Ale vždyť to není
již ta hrozná trýzeň těla. její údy umučené, celé tělo rozpjaté
je již jen jako struna loutny, ale duše již jako by nebyla mučena
v něm, již jako by je oblétala jen jako obláček kadidla, a ten
obláček zároveň zpívá píseň oběti a odevzdání, píseň podobnou
té stařečkově pisni. a tělo jen žalnými strunami svými, nízkými
tichými steny, jak ty housle dědouškovy, ji doprovází S tebou,
Spasiteli, s tebou, až i na kříž — 6, to není zoufalství!
Proto tak zářně hledí na stařečka veliké její oči. On jich ne
vidí, on usíná. A domnívá se, že je to sen »—sny jsou tak po

divné a zmate se všecko dohromady i to. jako by Pán Ježiš mohl
mít zlaté střevíčky. — Hlas sladký ve snu praví: „Děkuji ti, sta
řečku za tvou píseň, za tvé hraní, ten střevíček si za to vezmi,"
A zlatý střevíček padl do mechu. Ale poněvadž je to v mechu,
tedy ani nezadrnkne & stařeček spí a stařeček sní dál; zdá se
mu, že ten hlas je sladký & měkký. ale přece ne jako Spasitelův
—ipohlédne vzhůru a vidí: na kříži nevisí již ukřižovaný muž,
ale dívka krásně tváře
ach, je mrtva, nemluví již, oči po
hřbeny jsou od příkrovem víček. ale ted. ted asi právě teprv
zapadla ta víčlla, vždyt se zdá, že v zavírání zahlédl ten Ianí zrak.
„Ah, čtveráku, muzikantel Přece jsi jen velký hříšník, kdybys
třeba do únavy hrál samému Kristu l'ánu, ve snu k němu při—
plete se tobě dívčí tvářičkal" Tak sám sebe ve snu plísni
ale
pak spí klidně dál.
Jitrol Kosil Jitro volál Vstávut, milý šumařil Ale že to všecko
v noci nebyl pouhý sen? Hle, zde zlatý střevíčekl Hle, zde na
pni dubu -— hrůzal ——mrtvá, ale jako kvítek krásná, visí pannal
Šaty má sic jak mladý anský synelO— ale tvářel ale vlasyl
pak ten drobný střevíčeťl Či to nebyl včera Kristus? Jsou to

klam;
písní ďábelské? Že by přeludu byl zpival nejkrásnější ze svých
Rosou protírá si oči, velký kříž před sebou dělá, ale nic již
nemění se: krásně dívka. mrtvá — a ten zlatý střevíčekl Pravda
pravdoucí. A tedy i střevíček dala. Zdvihl jej, byl tak krásný!
[ zahrál jí, třebas mrtvé. ještě písničku na poděkování a na roz
loučenou, sebral se s housličkami i se střevíčkem a cupal k městu.
Když přišel do města, otvírali teprv domy, otvírali výkladce
a dílny. I vstoupil k jednomu pasíři a nabízel mu střeviček, co
prý mu za něj dá.
„Nedám ti nic brachu, ale biřiče zavolám. aby tě dali před
soud pana hraběte.'Tam povíš, odkud máš zlatý střevíc. Já bych
řekl, že tuze po dobrém jsi k němu nepřišel."

230

REVUE ARCHA

Vsadili dědečka do šatlavy a vzali mu zlatý střevíček. On se
sice zadušoval a vyprávěl, odkud střevíc má. ale nic platnol
Střevíc byl tak vzácný. že jej sebrali & nesli k hraběti. Hrabě
poznal hned střevíček a chtěl je napřed vyhnat i se střevícem.
Ale přece se zarazil. když slyšel. jak žebrák-šumař se zapřisahá,
že mu ho dala krásná panna, v lese na stromě visící. Zavolal
tedy dědouška a slyšel z jeho úst totéž. I spěchal sám na místo
a viděl: ten, kterého včera ukřižovali, byl mrtvý, již tuhnoucí,
ve známých šatech, na jedné noze ještě zlatý střevíček. byl
krásný, velmi krásný i ve svém umučení — ale vousů neměl a
nebyl to muž, byla to spanilá divka. Ještě ve větším zděšení,
než včera, prchal odtud hrabě. Stařečka propustili. Ale již roz
nesla se pověst po městě a lidé houfy utovali k odivnému
kříži. To že je ten rytiř, který sloužil na radě? Vša ho málo
v městě vídávali, ale to přece viděli, jak se změnil. A žoldnéři
vypravovali, co se večer stalo a stařeček vypravoval, co v noci
zažil. Vilgeíortis. Vilgetortis -— letělo od úst k ústům, a lidé se
bili v prsa & klekali před zázrakem. Ale mezi ostatními tu kle
čel jeden. cizinec neznámý v rouše poutnickém. který právě
teprv dorazil do města, a jak zvěděl. co se stalo, ihned spěchal
do lesa. Dlouho klečel. dlouho mlčel. Ale pak vyhledal stařečka
šumaře. vyptal se ho ještě jednou na vše a chtěl od něho kou
pit zlaty střevíček. Šumař vše pověděl. ale střevíček prodat se
zdráhal. Tu jal se vypravovati i cizinec. Byl to kancléř krále,
otce Vilgelorty. Zanechal všeho a dlouho ji hledal. schodil tolik
krajů. prolezl tolik měst & hradů
až zde ii našel —takto!
Uvěřil stařeček & pochopil nyní vše.

Kancléř šel pak k divokému hraběti. jehož nalezl v hradní
kapli před křížem prostřeného a čelem o dlaždice bijícího. Pro
kázal se mu. kdo jest. ..Nezoufejl" řekl hraběti, „čiň pokání ve
liké za nespravedlivý &ukvapený soud, ale nezoulei. Kristus Pán,
který si ji učinil podobnou. dal jí i slávu své smrti. Ale nyní dej
mi povoz a lidi. abych dovezl ji tam, kde na ni snad čeká ještě
jeden zázrak: usmíření soupeřů a s ása země."
Dali udělat nádhernou rakev a uožili do ní tělo Vilgelortino.
Stařeček nezdráhal se vrátit ji střevíček. aby byla vysírojena co
nejlépe. Hle, vyprovází ji kajícný hrabě, vyprovázejí ji družičky
celého města, stelouce na cestu kvítí. vyprovázejí ji kněží. zpí
vajíce hymnus k poctě panny a mučednice — v provází ji ně—
mým, ustrašeným pohledem s cimbuří, nešťastná oda ——
vy ro
vází ji svou písní zvony, vyprovázejí měšťané i zbrojnoši hra ěcí
daleko, daleko — ale pak zůstanou jen ti. kteří byli určeni jako
oprovod vozu. na němž v liliích a růžích odpočívá panenské
tělo. a po jedné straně vozu kráčí mlčící &zadumaný kněz-poutník
& po druhé straně hude, lehce jako cvrček. svou prostou píseň
šumař-dědeček.
Tak vrací se v domovinu svou královská dcera Vilgefortis, panna
a mučednice, a ti zde jsou její dvůr a budou i nejvěrnější čestnou
stráží jejího posvátného hrobu.
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GILBERT KEITH CHESTERTON JAKO
LYRIK. ESSAY
NAPsAg
Tuoms O'CONNOR.
LOŽILJAROSLAVOVECKA

mz.

T. J.

Okolí Londýnské. které Faber laskal ve svých dílech jako by to
bylo dítě, není zvláště povznášející krajina. A přece jistě není
úplně bez inspirace, nebot v jeho skalistých a kouře plných roklích
byly počaty nejvzácnější perly anglické prósy a poesie. Básníci
se mnohdy vyhýbají ruchu lidskému a hledají v samotě &na opuš
těné pláni svůj oblíbený život ve styku s Bohem a přírodou. Tak
tomu však není u Chestertona. On vidí Boha mezi chuďasy
a spravedlivci toho velkého Babylonu a ozvěnu přírody nachází v je
jich životě. Nebyli bychom příliš překvapeni. kdybychom jej zastihli
kázati v tamnějších brlozích jako Sv. Vincence Ferrera, ale nikdy
bychom si ho nemohli představiti, jak se s ním setkáváme na No
vém Zealandu, kde klidně prožívá své dny. Ne; 1 Chestertona
by nikdy nebyl Trapista.
Snad první věc. která upoutá pozornost čtenáře kteréhokoliv
díla Chestertonova. je bohatá směs vtipného paradoxu a přívě
tivého humoru se zdravou lilosolií & ušlechtilým mravním citem.
Od té doby co po prvé vyšel Sherlock Holmes. nerozvířil snad
žádný spisovatel obyčejně klidnou hladinu anglické literární
tradice tak hluboce jako spisovatel „Heretlků", „Orthodoxie“
& .,Nevinnosti Otce Browna". Ale kdežto essaye a dobrodružné
povídky Chestertonovy jsou známy čtenářům nn trojí pevnině.
nedostalo se, z toho nebo : onoho důvodu, jeho básním téhož
nadšeného přijetí. Snad jeho obrovský úspěch v próse zastínil jeho
vlohy básnické. Aspoň fakt je, že jakožto básník není Chesterton
velice čten a tedy ani dobře znám. Je však nesmírné obtížno
učiniti si správný pojem o Chestertonovi, jak je ve skutečnosti.
olbřím mezi lidmi. neznáme-li aspon poněkud jeho básní.
Kráčeje ve stopách Tennysonových vzal si Chesterton staré
anglické legendy a zkazky za téma velké části svých básní a za
prostředek k vyjadřování své vlastní filosofie životní. Pozorujeme
však ostrou protivu mezi povahou tvůrce „Sira Launlalla" a po
vahami pozdějšího skladatele „Balady o bílém koni". Tennysmi
podával ozvěnu kolísajtcí víry XIX. století, kdežto Chesterton ie
prorok upřímné a překypující viry nového duševního obrození. Poe
sie Chestertonova měla by býti čtena, jako jeho prósa. po malých
kouscích a se zrnkem pepře. Upřímně řečeno „Balada o bílém
koni" neuspokojuje a je na mnohých místech nudná. zvláště tam.
kde bychom něco takového nejméně očekávali, totiž v líčení bitev.
Nejchestertonštější část toho díla je ta, v které se prchající Allred.
když má dávati pozor na koláče, zabere do svých vlastních myš
lenek, ale ne, jak je to v podání, do myšlenek o své výpravě
proti nepřátelským vetřelcům, nýbrž do hloubání o křesťanském
rozřešení velikých otázek o kapitálu a práci. Alfred sleduje po
hledem starou ženu v dáli a uvažuje:
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„Neboť Bůh je veliký služebník a vstal než se rozednilo;
z jakého praspánku se probrav;
ale všecky věci, které se později zrodily,
spí dále a vstávají po jitru,
když však Pán již odešel.
Na věci, které se napolo probraly ze spánku,
září všecka ta ospalá slunce:
zívající stromy rozpinají tuhá ramena,
zvířata si ospale mhourají na ruce a kolena,
člověk sice úplně bdí & pracuje a vidí,
ale nebe dokonalo práci a odešla“
Ačkoliv by se to tvrzení mohlo zdáti kacířským, je přece pravda,
že sloh Chestertonův jest svou nejvniternější ovahou vhodnější
pro verš než pro prósu. Zvláštnosti slohové, jako opakování slov,
rýmy jakoby ohlasy z kraje vil a částečná tvrzení celých pravd,
což mnohé v jeho próse dráždí, jsou zcela dovoleny v poesii.
Kromě toho by jeho schopnost mysliti v metaiorách a vyiadřovati
své myšlenky poutavou, barvitou mluvou, napovídala neobyčejně
skvělou kariéru v říši veršů. Avšak Chesterton má jakožto bás
ník jednu velkou chybu. Básnictví je dítě genia. a genius byl de
finován jakožto „nezměrná schopnost dáti si práci" —- ale, jak
každý ví, dávati si práci je právě to, co se Chestertonovi nelíbí ——
nemůžeme si představit, že by on hledal 14 dní správný rým,
anebo prošel celým Londýnem, přemýšleje o přiměřeném přívlastku.
Následek toho chvatu je, že v poesii jeho nacházíme sice často
dokonalý verš, ale velmi zřídka se setkáváme a dokonale prove
denou slokou a ještě stále čekáme na dokonalou báseň. Snad se
mu k ní dostalo inspirace ve Svaté zemi.
Chesterton má -—na štěstí či na neštěstí — ještě to zvláštnost,
že si občas vybere neinesnadnější útvar veršový, jako v „Baladě
o podivném městě". Těchto několik řádků, ačkoli byly načrtnuty
na zadní stránce obálky, zatím co čekal v městě Lierre na vlak,
má zakončení, které je v jádru apologií spisovatelovy víry:
„Štasten
je ten a& více
nežzrak
mkeoudrý,
kdo
jen zběžně
čistým

prohledá tento svět zakuklenýev
mšedou kukli
spánku a zvyku při tom.
Ano, my snad proideme za nebeskou oponou,
ale budeme to vědět, až tam budeme
Vždyť my ani nevíme, co tyto mrtvé kameny znamenají,
toto líbezné město Lierre."

Chesterton tvořil po mnoho let jako novelista, essayista, kritik,
básník. politik a bohoslovec se znamenitým úspěchem. Jestliže ne
měl přílišného úspěchu v psaní vážných básní, jest se tomu sotva co
diviti, když uvážíme, že se věnoval po tolik let povolání žurna
listickému, a že si tak postupně přivykl nedbalé manýrovanosti
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novinářské. Kromě toho se snažil Chestertoni jako básník i jako pro
saik spíše o zajímavost &poutavost než o přesný a správný výraz. je
hož vyžaduje básnictví. Chesteron žurnalista mohl zcela dobře na
psati, že.kdy7'.cestoval zJeždududoJebnykmitl se nebeskou klenbou
..safírový klarinet jitra", ale když vtělit takovou frázi jakožto básník
do .,Divého rytíře" anebo do „Vánočního domu“, zní to přeuboze.
At si je žurnalistika sebe více na škodu vážnému básnictví.
přece nikterak neškodí básníku komickému, ba leckdy mu třebas
ještě zvětšuje naději na úspěch. Nedostatek těch vlastností, které
učinily z „Dona Juana" největší komickou báseň jejího věku. ni
kterak nezmenšuje úspěch Chestertona v tomto směru. Schopnost
psáti satirické a fantastické verše není, aspoň v jeho případu, zmen
šována zaměstnáním novinářským. Ba čeho je dlužno litovati, jest.
že Chesterton nepíše lehkých veršů ještě více, nebo! na tom poli
mu lze nejjistěji očekávati úspěchu jakožto veršovci. Poslední sbírka
jeho básní vydaná 1916 obsahuje dosti hojně plodů toho druhu.
Charakteristická ukázka je „Hrozna historie Jonášova“, který musel
pustiti svého psa z řetězu podle předpisu „Zákona o odpoutání
našich bratránků" a pak o psa vůbec přišel shodně 8 ustanove
ními „Zákona o nervosntch cyklistech".
Z vážnějších básní Chestertona je „Narození Páně", považovaná
namnoze za jednu z jeho nejlepších. Čteme tam:
Doch na střeše byl jako zlatý,
ačkoliv sláma byla zaprášené & stará;
vítr měl zvuk jako trubky.
ač ttčel a mrazil & studil;
matčiny vlasy byly jako svatozáře,
ačkoliv byly uvolněny & zcuchány,
neboť v šeru pod tím přístřeším
Dítě se narodilo.
A ty, jenž jsi
ačkoliv slunce
odpověz, tělo
rci. odkud jsi
Přišel jsi zpět

ještě v kolébce,
ti korunuje hlavu,
naše. odpověz,
přišlo, kdo jsi?
na zemi k našemu poučení,

abys nás učil či varoval 7—7
Leč tiše, kolik nás to ví, když víme jen.

že dítě se narodilo.

„Líbezné město Lierre" je bez odporu Chestertonova nejlepší
balada. kdežto v ,.Lepantu" ma'rne skvostnou báseň rytířského
rázu. „ ena z Flander", v níž se mile pojí pathos s ironií. je
u mnohých čtenářů ve zvláštní oblibě. Chestertonovy milostné
básně zvláště „Chord of Color" dobyly si značného úspěchu, ale
přece v nich jaksi není citu a dojímavosti, které tak charakteri
sují milostné básně Williama Butlera Yeatse. „Bay Combe“ však
jest výjimka.
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Je charakteristická vlastnost Chestertona, že má velikou schop
nost býti zároveň žertovný a uštěpačný. Dovede chrliti hanu na
mocný společenský zlořád i veselosti i úštěpkem. nebot jeho hu
mor není nikdy příliš daleko. Mluví jako ohlas doby. jako tlu
močník chudiny vůči těm. kteří se procházejí po Příkopech. Cítí
nikoliv pro obecný lid. nýbrž s obecným lidem a v tom je ta
jemství jeho velikého úspěchu.

MADONNA.

BÁSENNAPSAL
ENRICOPEA.

JAROSLAV
SKALICKÝ.
Ach. maminko má. anděla jsem viděl
zde u podušky. když jsi plakala . . .
Byl poslán ke mně Pannou Marií.
by kapku posvátného oleje
mi přinesl. .. hle. mám ji dosud na rtech . ..
Jdi. mami, odejdi. chci zůstat sám;
chci duši zpytovat a prozkoumat,
bych očistil ji ze všech hříchů svých...
Tarn na skříň postav mi tři lampičky

a vezmi olej ze všech nádobek
a Panna Maria jej posvětí...

tři lampičky mi potom rozžehni ..
Ach, mami, pospěš . . . bude pozdě, hned .. .
Pak vyšla do komůrky v podkroví '—
tam zhroutila se matka, poklekla . ..
A skulinami podlahy se lil
svit pruhů žlutavých a chvějivých,
jenž šikmé trámce krovu ozářil
a tašky střechy. černé. stoleté . ..

A matka do rukou pak sebrala
svou zástěru a tvář si zakryla . ..
Pak po zemi se plazila jak had
až tam, kde byla širší skulina,
a zřela úsměv zmiraiícího
zrak zavřený a ruce zkřížené
na nahé hrudi, kterou zdvíhal dech . ..
A dlouho čekala. až Boží Mat
snad přijde, synáčka ii uzdraví.. .

*

PŘELOŽIL

KULTURNÍOVZDUŠÍ
FEUILETON

Životačas.
„Tosavetimeis
lengthen
třiti čas. znamená
prodloužiti to
život.“
Totolife."„Ule
heslo jest
napsáno na ochranné značce mého psacího stroje, mojí Remington portable.
která mne doprovází na všech mých cestách. Vypadá to heslo americky svůdně
ale neobsahuje celou pravdu. Jest polopravdou a polopravda bývá časem
horší. než celá lež Toto heslo iest heslem dneání technické civilisace: ím rych
leji budeme pracovat. tím více můžeme ve svém krátkém životě vykonat a tím
více budeme tedy žíti. Ale iest tomu tak ve skutečnosti? Zdali naái předkové
nežili vlastně daleko více právě proto,že žili pomaleji? Nebot nezáleží na rych
losti života. nýbrž na jeho intensitě. To věděli již staří mystikové a vísionáři.
že pocit věčnosti a její předchut jest možno zakusiti v jediném okamžiku ex
tase, kdy nám prostě mizí pocit času. Uáetřiti čas. znamená prý prodloužiti život.
Snad. Ale toto prodloužení života znamená pouze hromadění prchavých oka
mžiků. ] bez Einsteina víme, že čas je pojem relativní. Urychlením života život
se nestává bohatším. nýbrž toliko zevně pestřeilím. Mnich. který maloval jednu
knihu po celý život prožíval zajisté i to. co bylovknize napsáno daleko hlou
běii a životněji. než já novodobý novinář. který tukám svoje pomíieiící článečky
na přenosné cestovní Remingtonce. V demokracii se mnoho mluví o problému
vůdce. Jedenznejvětáích německých myslitelů upozornilváak na okolnost velmi
důležitou. Dnes jest těžko. aby povstal velký vůůdce národa proto,že každý se
v demokracii domnívá. že sám rozumí vlemu. rotože aždý má možnost se
o každé otázce povrchně inlormovatl v novinác . Princip autority jest dnes
daleko méně uznáván, než dříve, právě proto, že každý má možnost za oka
mžik nasbírali jskés takés ínlorrnace o vlech otázkách Tutankhamena až po
teorii relativity, od výroby ementálského sýra až po příčiny úpadku bank. Oto
těžlí postavení má moderni vůdce, nebot dneánímu člověku je těžko imponoval.
Dovede v rychlosti prožívati přtlll mnoho a proto intensivně neprožívá téměř
nic. Než sní chleba s máslem je hotov se všemi problémy nebe i země. Nent
schopen oddanosti anebo jest jí scbo en jen vneiřidtích případech. Neprožívá
idejí. inlormuje se o nich toliko Zachraňuie čas. áetří jím, ale skutočný život
při tom ztrácí, nebot nežije pozorně. Získává svět, ale ztrácí dult „To save
time is to lengthen |ile". Ale sebe větáí lakomec se přece jenom musí rozlou
čiti s tim, co uletřil. At áetřil penězi či časem, přijde den, který zruát vle.
.,Blázne ještě dnes požádám duti tvou od tebe " Pak se změní otázka. Nepůjde
o to, kolik času jsme ušetřili. ale jak jsme ho využili. A prodloužení žlvota
rychlostí stane se ilusí, nebot' život a čas nejsou synonyma,
D r. Altre d Fuch s.

POLITIKA
Národní
koncentrace.krisích
OčPolsko
v těž
kých
vnitropolitických
teprvea Jugoslavie
zápasí a usilujl.
československá republika má už půldruhého roku: národní většinu českoslo
venskou v parlamentě která uvědoměle slouží státu a národu. jež povýáila nad
zájmy všech pěti stran, které jsou ve vládnl většině skoncentrovány. Státotvomá
politika stála také už všecky koalované strany značné oběti. Strany musily se
teprve státotvoruě
živlů pro
neíativntch.
republika
musela se vykrystalisovat
k tomuto útvarua zbavit
olitickému
ojovat a Československá
prokousat mno

hými bludy a

československé

ředsudky. Od počátku stála proti sobě dvoií koncepce

vnitřní politiky:

národníkoncentracena základěnacio

nálním a většina buď jen československá anebo také československo- německo
maďarská na základě sociálně-kulturním. První nacionální vláda naší republiky.

kabinet
za obět
Tusarův opíral
se
o koalici Kramářův.
„dělníků a padl
sedláků".
Než druhé
vznik koncepci.
kom nismu.Kabinet
s
žTusarova
většina
nejprve koketovala, učinil konec vládě,.dělníkůasedláků". Dalšípokusyonahrazení
komunistů ve vládní většině německými socialisty nebo agrárníky maskován
byly úřednickou vládou Černého a teprve po naprostém nezdaru všech tajnýc
konferencí nezbylo než sáhnout k první koncepci československé vnitřní poli—
tiky: k národní koncentraci, na jejímž podkladě byl vybudován kabinet Bene
šův a také nynější Švehlův. Po těchto bludných cestách dospěl ná! stát k tomu.
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co od počátku bylo státní a národní nutností. když byl za vlády Tusarovy
utrpěl obromné mravní i hmotné škody. Rozvráácená státní autorita a nebezpečí
tinanční katastrot otevřelo stranám a zvláště ieiich vůdcům oči. Co rovněž
mocně působilo, ylo počínání a kritika československé strany lidové. Česko
slovenská strana lidová vyčlá : národní tradice svatováclavské a cyrilometoděj
ské. vybudovaná na nejvyšších positivních ideálech českoslovevskěho lidu. ná—
boženství a národnosti. proniklá onou íilosoiií českých dějin. která za vrchol
ieiicb klade velkou dobu Karla IV., kdy středoevropská velmoc česká sahala
až k Berlínu. za Rakouska pevně stála k národnímu programu státoprávnímu.
za války čla věrně s národem a při převratu a po něm podala ostatním stra
nám co neiochotněii ruku ke každé positivní a tvůrčí práci pro re ubliku.
V kabinetě Kramářově. iežto byla považována za monarchistickou. ač oliv se
otevřeně a jasně vyslovila pro republiku jako iedině možnou státní lormu.
dostala ministra bez porteleuille (dra Hrubanal. Ale z vlády dělníků a sedláků
byla už vyloučena. Socialisticko-agrární koalice zahájila ostrý postu proti ka
tolicismu. podporuiíc sektářství a bezvěrectví a všecky snahy o o křestanění
Ekoly. čímž donutila lidovou stranu k oposici. Než lidová strana. třebaže ostře kriti
tisovala vládní systém a ieho přehmaty, nedala se unést k odvetné politice ci
tové, nýbrž i za vlády Tusarovy zdůrazňovala svoii principielní státotvornosl
a poukazovala na nutnost národní koncentrace vypomáhaiíc svými hlasy. kdy
koliv běželo o státní nezbytnost. Chování strany za vlády Tusarovy bude
musit vždyck býti uznáno za státnické a naneivýl vlastenecké. Počínánim
tímto připraví a si strana lidová vstu do národní koncentrace kabinetů Hene
čova a vehlova. získavli si zároveň ůvěřu celého národa. A jako strana vládní
znovu se skvěle osvědčila jako strana státotvorná prvého řádu. Tato politika
strany lidově kv upevnění
době mravní
anarchie,
republika
opravdu
%otřelimala
nevyhnutelně
státního
vědomí, ybude
v děiinách
ieií i|vžd
cky při

pomínána iako doba velkého mravního

vítězství

nad předsu ky zako

řeněným nepřátelstvím. vočkovaným valně části národa protestantsko- německým
směrem, který za převratu domohl se vedení. Dnes ie pouze otázka, zda vedle
mravního vítězství může se lidová strana vykázat také úspěchy praktickými.
měrnost praktických úspěchů a velkými povinnostmi a obětmi. iež strana dává
státu. byla v poslední době poplrána. Žádá se po vedení strany energičtěičí
uElatněnI
národní koncentraci.
Doufejme,
vítězství mravním, nastane
c víle takév praktických
úspěchů. —
Františekže poSvětlík.

VED

Ad
vocem
novoldeallsm.
době
čteme v revui
„Život".
časopisu
naáeho
katolickéhoVposlední
studentstva.
časlěironickě
poznámky
a leckdy í otevřený výsměch : novoidealismu, novoidealistů atd. Ziev iistě pro
katolickou studu' ící mládež nakatolickou mladou inteligenci naneivýč povážlivý
a nebezpečný. Nebude- li nale mládež vážiti si ideálů. tož kdo má snažili se
po ideálech? Nebezpečí tohoto protiidealistického proudu v naší mládeži vy
tultl iiž druhý nás časopis studentský „Jitro“ a na sal v čísleó. v článku „Jakou

cestoupůjdeme"vážná slova: „Cestou novoidealismu tedy
i v dobách
valo.

budoucích,

ůideme dnes

byt se nám sebe více několik ieanotlivců vysmí

Cestou idealismu až do krainostil Nikoliv však po příjemně cestě idea

lismuslov. nýbrž obtížnou

cestou

idealismu

činůl Neien idealismem

nadšení, nýbrž i uvědomění. idealismus uvědomění, ienž se důsledně obráží
v celém životě. i tenkrát, když nás nikdo nevidí, ie zahradou. v níž mohou
iedině vykvěsti pestré květy křestanských ctností. A touto cestou půidemel“
Jelikož název „novoidealism" razil isem sám před sedmnácti lety článkem
v brněnské „"Hlídce na označení myčlenkověho směru, který popírá vědeckost
materialistického monismu a posttivismu a hledí překonati novodobý agnosticism
iednak návratem k moudrosti středověkých doktorů. zvláště sv. Tomáše Akvin
ského, jednak hlásáním teorie duchovosti ve lormě spiritualismu, poklá
povinnost. obháiiti zásady novoidealismu proti útokům pánů Krlína a Bořizty
v „Životě“. — ovo: ied alism ie výrazem odvěké snahy lidstva proniknoutl
za hranice. dělící tento svět od světa nadsmyslného. ochopiti transcendentno,
poznati co ie skrýváno zapouhými ievy smyslnými. lileály nesměií míti ienom
význam estetický a etický. nýbrž plně instrumentální. t. i. skutečnou hodnotu.
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vnitrnou konsistenci. Uspokojivý a plný názor životní bez představy o trans
cendentnu je nemožný. ově nikdy na delší dobu nedovede ie zříči řešení
záhad nad
slných, v prvé řadě životních. Mysi lidská vždy obrací se k Jed

notě. hledámgobro aspěje zaKrásou. Nejvýznačnějsíznámkounovoidealismu
je, jak patrno. realita ideál lna. Novoidealismznačí tedy noětickysice rea
iam.

e metátysicky ; eticky i esteticky je idenlismem.

Úkolemnovoidealismu'je zduchovniti

a p ovzněsti

život lidský ůplným

překonáním a odmítnutím materialismu i positivismu, jež rozle ptaly veškeren
život moderního lidstva a způsobily mravní i hospodářský rozvrat. jimžutrpí celá
Evropa. Právem tedy psal jsem v úvodním článku revue „Medit tace“ : „Nové
ohně chceme zapáliti na výlinách. nové perspektiv otevříti duchům lačnícím
po pravdě. dobru a kráse. obnoviti chceme vliv velkých bohatýrů ducha dob
minulých i doby dnešní, smělou synthesou chceme spoiiti exaktní vědy dnešní
s učením Kristovým. Veškeru činnost lidskou dob dávných i doby dnešní chceme
zladiti v mohutnou harmonii a zaburáceti tak kosmickým hymnemvduši dneš

ního toužícíholidstva.Zduchovněte všecky obory činnosti. tichýml

meditacemi. ladnou synthesou spěite za ideálem Dokonalosti

Názvu ,.novoidealism" užívám s olečně pro dvojí směr myšlenkový. jak
naznačeno výše. ale rozlišují přesně řestanský
novoidealism. ieiž stotožňuii
s novoscholasticismem či novothomismem.což mi značí návrat k zásadám
sv. Tomáše Akvinského ovšem v nově formě a moderní úpravě. jak to ostatně
žádal též obnovitel thomislickě lilosoíie pa ež lev Xlll. slovy: ,.vetera novis

augere

et períicere."

t. j. slarě rav y nutno přiodíti novým rnuchem

a na druhé straně moderní prou

y spiritualistiikě

ve formách nejrůznějlíchajež viechn

se snaží překonali positivistický agnosti

Liam.Novoidenlism
solick

jež vyskytujíse

v celkovémslova smyslunení tedy soustava

lilo

á. nýbrž jednotný směr myšlenkový který projevuje se v několika sou

stavách různých.Z nich pokládámsoustavu

křesťanského

novnidea

llllllll za správnou » hledím ve svých a isech i přednáškách známost její roz
áířiti. Aby pak čtenáři mých s iaů neco posluchači mých přednášek nebyli
Iaksi
& priori
odvraceni
řItelem
ilosolie
je rávč
' " od stu ia ' této
"* tilosoíie.
vůči “ nebot
" " nejhorším
je u nás ne|) [.lo
ne
mluvím o Íiosoíii thomistické. nýbrž () novoirleallsmu a s povděkem zazname
návám světle zjevy současných lilosolů. již blíží se svou soustavou Íilosoii<knu
lilosoíii nalí.

l'roto s láskou píál a inlormuji o ÍilosoÍii Rusu Solovjeva,

Němců Will

manna s Eu ckena. AngličanůNcwmnnna a Bai oura lrnncouzu Bou
trouxe, Brunetiěra, ltalů De Surla a Gentile, Čechů Mareše,Hoppea.
Vorovky atd. Pan Bořita zřádu Sv Dominika nuzývá to sice v „ ivotě“

kési zaznamenávání
idealism značí mu „.

světlýchokamžikůluctových

to. co naivní

stud entíci

.ja—

íilo solů" a novo

nazývají žárem nudšení",

ule budiž mu prominuto. Píle sice vážná slovn. „. ,. aby bylo možno mluvili
o íhomismu, třeba jej dobře znáti, . .. jeho proniknutí samo vyžaduje pro sebe

soustředění

celeho života“. ale neřídí se jimi, Jinak přece nemohl by

nazývali Solovjeva. Willmanna. Newmana. Boutrouxe atd. tuctovými lilosoly.
Zdá se. že příklad páně Krlínův velmi působí. Vl. čísle těhož časopisu „Život"
ročník 1922'23 v článku „Nale věda" napsal totiž dr. Krlín slova: „Hledal

jsem mezi vědeckými díl českými dílo katolické. jež by bylo
možnožádného
v časopisu
posouditi.
jsemiapřekl
bolestně
jsem
nenalezl.
Není niByl
c. bann
dunnalladčn,
akeho když
cen
ného díla cizího."

Ovšem. když díla takových Podlahů, Pospížialú.Kachníků.
Vychodilů, Hejčlů, Š ačků, jež vyšla v těchto letech. nestojí za posouzení. pak
možno též nnzvati ďewmana a Solovieva tuctovými hlosoíy
Takový směr.
který nezná tradice a soudí ukvapeně, redakci revue „Život“ doporučiti ne

můžeme.— Dr. Joseí Kratochvi.
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Hudebni
Prahu.provedla
V březnu
upínali isme„ zvědavgst
k opeře, která
Ostrčilovu
egen u přeEdevším
z rinu"

za řízení skladatelova. Není správné poukazovati na „Poupě“ a vytýkati „Le
gendě" artismus a jiné hříšky. Chtíti potenci skladatele a ieho tvůrčí možnosti
sevříti v ieden směr a zakázati iiný. iest při nejmenším pošetilost. Nevíme. zda
právě "Poupě" nebylo ien episodou v tvorbě Ostrčilově. Ukvapené soudy isou
zaviněny skutečností, že na př. moie generace neslyšela vůbec „Kunálovy oči“
Tím iakěkoli porovnání a hodnocení ie ztíženo, ne--li vyloučeno. Přeceůování
hesel o umění jako nástroji teorií zvučných i nezvučných, zabránilo mnohým,
aby se postavili v správný poměr k dílu. Jest nesporná hudební úroveů oper ,
tektonicky iednotné a výrazově silné. Lyrickou dekorativnost a rozvláčnost
Zeyerova textu nepřemohla sice v prvnim aktu. ale počínaie předehrou k dru

hému
i dramatický
rozvíií sepřipomenou
nerušeně ažSchón
k traiickému
závěru.iednání
Jsou tuhudební
místa. iež
sevřenostíproud
a dynamikou
urgovy
„Gurre lieder". A kdo nevyposlouchal spodní melodii něhy a soucitu. ten věru
zůstal jen na ovrchu. Ovšem provedení scénické nebylo právo všemu. Hned
ředstavitelé Bermata a Granie [Schiitz a Horvátová) nestačili na svou úlohu.
rvní selhal vokálně jako herecky. Druhá hrou nezachrání hlasové trosky. Jeií
zpěv mění se v řadu výkřiků. které rozrušují linii. Jen anarchické poměry naší
ery maií vinuI že tato herečka zřídila si monopol na všechn úlohy s bez
ohledným odstrkovaním zpěvaček iiných. Krasnou ligurou byl p. Zítek jako
král Finn. Ostatní

až na

. Polerta ———
byli průměrnými

statisty.

Orchestr

zn l znamenitě a ieho reprodlikce vytěžila z partitury vše.

eská Filharmonie

v osledním měsícisvých abonentních koncertů sáhla

k representativním pracím. lgrovedla Franckovu symlonii. Novákovy symíonické
básně: 0 věčné touze. Toman a lesní panna; Mahlerovu ll. symlonii a Sukovo
„Zrání“. Již po stránce technické iest zřeimo. iaké výkonnosti Filharmonie do
sáhla. Program pak dává krásné vysvědčení ochopení pro uměleck výrazná
díla. Tu se ukázalo, kde třeba hledati pravé hodnoty zího umění. a iednom
koncertu slyšeli isme vedle sebe Novákovy symlonickérbásně a symfonii Franc
kovu. Francouzský řád a něha lehce vltězily nad Impresionistickou anarchií.
která proide, aniž vzruší. Marně a marně přinucuiete svou pozornost k chaosu
zvuků. Při prvních taktech Frackova díla zapomenete všeho, co předcházelo a
posloucháte v radostném oddání. Z klasického útvaru Mahlerem přecházíme
v liný svět, Druhá symfonie, báseň víry a vzkříšení. zievuie nám autora v po—

době. která se bude vraceti pozděii. Vášnivá touha po siednocení člověka
s Bohem, po radosti býti dělníkem Božím. má tu výraz tak bezprostřední. že
pochybovati o upřímnosti básníkově. znamená přímo na cti utrhání. Po Beetho
venovi do
Mahler
opouští výšin.
svět gravda.
ředem daný
lidskému
srdci. aby
ie
vynesl
nebeských
někdea sesestupuin:kk
zdá iak0 by
hmota nehyla
úplně
zdolána. 'lu racovné dědictví hlásí se k slovu ale není nutno přeceůmati tyto
temně mocnosti. iak se to někdy děie.
ní" .loseln Suka. mistrovský kus Talichova umění dirigentského. iesl
dílo koncepce vynikající steině iako octivostí. Smíření se Životem. který při
nesl tolik smutku, vyrostlo : hlubin d)uše. poznávaiící nevystihlou cenu utrpení
pro růst člověka. Není v tvůrčí moci Sukově. aby íinale zaznělo sladkou písní
vykoupení cele odpoutanou od tohoto světa. Syn země bez matat sické po
třeby zpívá chválu života a nehledá zdůvodnění mimo něi. Provedení české
Filharmonie všech imenovaných skladeb dokázelo. že tento soubor stačí plnou
měrou na vrcholná díla současné i klasické tvorby. Veden dirigentem, poctivým
dělníkem, slouží oddaně dílu ze všech sil. Uplynulé období abonentních kon
certů v čele s provedením všech symfonií Beethovenových a většiny Berlio
zových mělo všechny znak pravého uměleckého výkonu. Filharmonický sbor
vokální dokázal iak v Beethovenovi (ll) tak v Mahlerovi (ll) vysokou úroveň,
harmonicky se přiřazuiící k orchestru Jen přizvaní solisté vypadávali : rámce
bli položkou slabou. Celkem může česká Filharmonie i se svým vůdcem
hle ěti s dobrým svědomím na uplynulou saisonu, která byla aktivní po umě
lecké stránce. Bylo by si přáli. aby konečně i hospodářská základna tdružení
nabyla pevnosti a dovolila věnovati se nerušeně úkolům. iakých iest nám po
třebí v záimu naší hudební kultury
] iubileini cyklus„ Českého kvarteta" dospěl svého dokončení. Jeden večer
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byl věnován Rusům. . protivné sladkým Čajkovským v čele. Snad i byla vy
brána nejslabší věc. Ani tvrdý a přísný Tanějev nezachránil večer úplně. Ná
sledující koncert měl program: Brucknera. Regera n Schčnberga. Brucknerovu
sila leží jinde. v symtoniích. Reger oslňuje technikou. ale tvárná schopnost ve
vlastním slova smyslu mu uniká. Moze skládal bez účasti srdce. Schónbergův
řekrásný sextet „Zjasněná noc" inspirovaný verěi Rich. Dehmela jest dílo mládí,
kde stejně se podivujete technické zralosti jako čistotě lorm. Transposice li
terární předlohy a řeč hudby zrovna fascinuje dokonalosti a si ou emoce, kterou
vzbuzuje. Závěr cyklu tvořili: Franck, d'lndy. Ravel. Lepiiho finale nemohlo
býti. Protiváha Rusůmi
ěmcům. Jasná disposice. architektonický lán. lor
mální střídmost jsou znaky nejnápadnější. Myšlenkovou koncisnost, le kost, dě
dictví dlouhé kultury. poznáváte současně. eské kvarteto svým cyklem oslavilo
nejlépe plodnou činnost ve službě umění. Zrálo léta a vytvořilo si svůj reper
toir. Má své hranice a svá vrcholné bod y. Budiž mu přáno. aby ještě dlouho
mo to spolu racovati na naší kultuře!
eská Fil armonie po absolvování abonentních koncertů uspořádala řadu
mimořádných za účasti jiných dirigentů. Prvním hostem byl Jar. Křička.
který dirigoval Dvořákova „Stabat mater“ s malým úspěchem. Dílo samo s ne
bezpečnými sklony k efektům, nevyvěrá : hloubky a nevzpíná se k nebesům.

Za to slavil
V. Čelanský
v „Slovansěých
tancích"
a „Mé
vlasů".
Obojípravé
jsou triumly
kabinetníl.. kusy
jeho mistrovství
v echách
jedinečného.

Konečně ujal se taktovky Alex. Zemlinsky,
iél německé opery v Praze.
l'ento dirigent tvoří svět pro sebe. Jeho podání Mahlera nebo oper Mozartových
jest
zcelaSchubertovu
jedinečně hDiriřoval
ve Filharmonii
Mahlerovu
Beethovenovu
líroiku.
mol a předehru
k „Prodané
nevěstě'.Vl..'lragická
symío
nie Mahlerma
v jeho
interpretaci
byla není
skutečným duchovním dramatem. kde
jednotlivec
podléhá
v boji,
ikdyž vůle
zvládla úplně stavbu, zdůraznila kořen a základ. aniž zůstala co dlužna lyru kým
složkám. Opera Nár. divadla sáhla tentokrát po Mozartovi. Provedlu „llnos ze
serailu", ve Stavovském divadle pod neobratnou a tupou rukou Maixnerovou
u zu režie Puimanovy, což byl jediný klad večera. Mozart vyžaduje zpěváků
plnokrevných kteří nemusí zá asiti 0 každý tón, vyžaduje gracie a lehkosti.
jemnosti skoro pohádkové. Pfe stavení nemělo ničeho : toho 7e zpěvák" l.a
slouží zmínk toliko p. Huml jako ()smin. Jinak z hudebního života nutno vy

zvednuuti vo ální koncerty sdružení „T he english

singers"

které tentokrát

vedle madrilalů a motett VI. a XVII. století provedlo i moderní skladby De
bussyho a anela. Křillálová čistotu jich přednesu. veliká láska k dílu. jsou
vlastnosti je charakterisu 'ící. Jejich výkon snese nejpřísnějlí měřítko. At sturé
či moderní skladby, vlude ryzost jejich slavi vítězství. Proto jich večery náleží
k vzácným chvílím. které osvobozují od shonu a neklidu a podnií nápoj uti
lení a skonejlení. Kouzlo Shelleye a Keatse dýchne na vás : jich výkonu

který je nezapomenutelný.._ Dr. Josel Dostál.
Hudbu v Brně. Hudební událostí provedení

,.l'náijí“ jest třeba zvláště

mladému
a piluému
dirivŘntu
bylobfrovedení
Bachových ..Paěijí"
(dle děkovati
hatouáel řilharmonickou
besedou
Filharmonické
besedy
prol. Jar.
\a
brněnskou (18. března.)Dílo toto. téměř ilovi. Z íváno bylo podle překladu
dvě stě let staré. neztratila ničeho na
Tožžič y. Koncert byl opnkován
své životnosti. Pravé umění nestárne . . . (25. března).
Jiných koncertů bylo
Vroucně zbožná, pokorná a kajícná v tomto období málo. Váša Přihoda
hudba Bachova i ři své technice skla koncertoval tu s velikým úspěchem po
debné, nám již ho ně vzdálené. dovedla druhé (5. dubna). Ve večeru mistrovské
plně zaujati duše věech. kdož si zacho školy s otěientm poslechli jsme si vý
vali nezkalený smysl pro umění ryzí. kony žáků znamenitého klavírního pe
pravdivé. Velkolepé dílo Bachova pro dagoga prof. Viléma Kurze (22. března).
vadeno bylo velmi zdařile. Účinkovali Symfonický koncert orchestru divadel
sbor Filharmonickě besedy. zesílený niho (8. dubna) měl na programu aj
ltátní konservatoře. brněnští so kovského symfonii V. e-moll. Boleslava
listéM Fleischerová. L. Kudl čková. Vomáčky „Nl-i". cyklus písní s prů
a vodem orchestru (na slova R. Medka.
Val. Šindler, Jar. Tyl. prof T.
orchestr Národního divadla. Za krásné
Šrámka. St. Hanuše nO. Theera)—
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a lgora Stravinského baletní suitu „Pe
trušku“. Mladý skladatel B. Vomáč a
dopracovává se ve svýc písních na
texty s motivy válečnými již osobitého
tónu. jenž má citovou vroucnost a český
charakter. Hudební výraz Stravinského
je krajně moderní. primitivistický. Suita
proxanuta je jarým a opravdu ruským
duchem. Jest plna žertovných nápadů.
Její originelní a bizarní barvy orchest
rální jsou často úchvatné. Řídil šéí
opery Fr. Neumann Písně Vomáčkovy
s porozuměním zazpíval Pavel Jeral. —
V opeře provedena byla česká novinka
„Pád Petra Králence" . jejíž hudbu 1text
napsal Ota Zítek, režisér brněnského
divadla (23. března). Autorova snaha
o prostý. srdečný výraz hudební byla
sym atická. Vzpomínáteobdobnýcbsnah
mla ých literátů a malířů. Práce Zítkova
nezapře však ve své technice kompo
siční nellotovost začátečníka. Po stránce
dramatické vvinouovsemtakélibreta—
je zvláště slabá. Ne nadarmo nazval
skladatel svou práci jen hudební hrou:
její nedramatičnosti je si patrně vědom.
Zítkova opera u outává upřímným. měk
m a teplým ly rismem druhého a tře
tí o jednání. Provedení pod taktovkou
Fr. Neumanna a za režie autorovy bylo
velmi ečlivé. lllavnl úlohy podali Alba
Sehnalová. PavelJežek aKarelZavřel. —4
Zajímavé programy měly 2 symlonické
koncerty Musikvereinu. Jmenujeme
: nlch aspoň Brucknerovu symlonii Vll.,
Regerovu Serenadu, Weiglův cyklus
ísní. Dvořákův čelový koncert (prol.
Em.Feuermann)a brněnského skladatele
Ant. Tomaschka rukopisnou novinku

v'rhli tradici. Hledají nový hudební vý
raz. nový sty
sou primitivy. Nejoso
bitějším a nejradikálnějším z nich je
Stravinský. Od něho slyšeli jsme ne
dávno na symfonickém koncertu baletní
soritu „Petruěku", jež i při svém natu
ralismu upoutala originalitou, vti em,
humorem a svěžím ruským rázem. eho
„Suite de l'histoire du Soldat“ pro kla
rinet. housle a klavír, provedená na
koncertě moravských skladatelů, nemá
citové a výrazové bezprostřednosti jako
„Petruška". Tato suita je rozumem se
strojena. Její hrubé dissonance jsou
schválně. Zdá se. jako by byla psána
jen v odporu ke tradici. Ji nezrodila
nová vise básnická. Od téhož autora
poznali jsme ještě „Tři písně na ja
ponskou poesii" s průvodem devíti ná
strojů. tri kratičké písně přílil chtěné
originality. je! jsou patrně starlí jeho
prací. Poulencova sonata ro 2 klari
nety má svůj vzor ve Sllravinském,
Poulencův výraz je vlak krotlí. uhla
zenějlí. Proti skladbám těchto dvou
autorů vyzněla Bartákova klavírní suita
op. 14. odně konservativně. Při těchto
skladbách vzpomínali jsme naleho bo
řitele tradice — Leole Janáčka. Jak
vysoko stojí proti nim dílo Janáčkovo
svou přísnou zákonitostí, uměleckou a
mravní od ovědnostíl Vlichnt ůčínkující
podali vý ony zdařilé. Na koncertě
konserv'ato'ře(28. dubna) provedena byla
.los. B. Foerstera lV. symlonie c-moll
op. 54.. nazvaná skladatelem „Veliká
noc". Dílo ryzího umění.
oerster
vyslovil tu ve třech větách tóny po

—hudbu
Morickově pohádce Ruka
Jezertina. ídil J Katay. „_ Zazname
náváme také cyklus přednálek Oty
Zítka o dějinách režie a leole Janáčka
přednálka o citových prvcích dětské
mluvy a druhou na téma Operu či či
nohra. — K uctění 20letého jubilea
Pěveckého sdružení moravských učitelů

&pokory. Ucllvatná a nezapomenutelná
'e věta čtvrtá, jež je slavnostní ísní
ílé soboty... Vedle této s m onie
sehráli žáci konservatoře jeětě eetho»
venův kvartet c-moll, op. 18. č. 4. a
Griegovu sonatu pro čelo a klavír a-moll,

ustavilo se v Brně (14. března) komité. —,

divuhodnéprostoty. hluboké zbožnosti

36 7— ymlonickě

koncerty

orchestru divadelního nepřinesly tento
kráte ničeho nového. —-Dvě cizí pě

Klub moravských skladatelů u vecká sdružení navštívilaBrno: an

spořádal zajímavý a poučný večer z cizí
hudební moderny (9. dubna). Zastoupení
byli autoři lgor Stravinsk , Béla Bartók.
Fraocis Poulenc. J. R. eath a Arnold
Bax. Co jsme slyšeli od posledních dvou
autorů. mohlo odpadnouti. Jejich práce
mají jen nátěr jakési mezinárodní mo
dernosti. jsou neosobité a nevýbojné.
Provedeny byly tyto skladby : Heathovy
„Tři macedonské skizzy“ pro housle a
klavír a Baxovo „Elegiae trio" pro ilétu,
violu a haríu. První tři skladatelé za

gličtí pěvci madrigalů (3 dámy a 3 páni)
a dánský muiaký sbor „Bel canto".
První nevynikají zvláštní kvatitou hlasů,
ale zato uchvacují souzpěvem ideálně
vyrovnaným a přednesem prostým. od
daným s výrazným. Z jejich programu
jmenujeme zvláátě překrásné madrigaly
a motetta anglických skladatelů ze 16.
a 17. století. Dánský saor je ještě da

leko pod sdruže
úrovní' našich
předních pě
veckých
— V divadle
ro
vedena byla (20. dubna) kapelní em
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Janotou stará. avšak dosud svěží opera V několika operách vystoupil tu úspěšně
Nicolaiova „Veselé ženy windsorské". tenorista Petr Raičev. —JoselBlatný.

DIVADLO

Ožehavé divadelní
snaží
se obiasnitiřada
divadelních
praktiků vproblémy
druhém sešitě
„Divadelních
letáků"
(Praha 1923, B. M. Klika). Režisér Nár. divadla Karel Dostál mluví jako
praktik velmi dravě, bezohlednou apodiktičností. Vášnivě boiuie za svůi způ
sob herecké a režiiní prakse. Je neipříkřeiší subiektivista. Drama musí podle
ieho soudu býti přiiato divákem ien po úplném promítnutí svém nitrem repro
dukuiícího umělce. Tak prý. obohaceno tím. co vstřebalo během svého proniku
reprodukuiícím nitrem. vezme nitro vnímaiíciho útokem zmocněněiším. Ale nad
chemickou metalorou tohoto cíle se týkající chemici kroutí hlavoul Vlastimil
Holman ie sarkastický v adrese odpůrcům své výtvarně-scénické práce.
Hraie směle nebezpečným paradoxem, že leccos dnes odmítaného, uctí budouc
nost. Číhá však tu výpad : vymezte okruh působnosti každé umělecké re ro
dukcel Vyzneite co je prius, zda dílo a reprodukční možnosti iím napově ěné
& in nuce chované. ci ievli ono ienom impuls. téma volně lantasie reprodukční.

Karel Čape k věren svému pragmatismu a sokratovskému, bodře ironickému
kamarádství se zdánlivou všedností. zůstává při otázce praktického uskutečňo
vání režiiní reprodukce. Modernisuie Thespida a Musy otázkami iinančními.
ale mluví i on 0 dobásnění díla iako psychického útvaru. V. H. llilar nepo
rušuje svými prudkými větami. iež isou iednak kategorickými imperativy, iímž
naděie a sen dává obsah. iednak zákazy, o nichž není dovoleno diskutovati.
slohové iednoly celého čísla. Žádá volnost dramatického proievu naprostou,
chce míti divadlo co oln'az vesmíru, co obnovitele. zúrodnitele. nahíieče člo
věka. což není tak nové a neslýchané nlnsnllem, iak se podle lormy zdát l'octivé
divadelní úsilí všech dob nespělo k ničemu iinému. ()všcm rámců duhy, slohu.
ver se žádné dílo dramatické zříci nesmí, to ie právo a krása ichu iako
individua. organismu a ne schematu. Ale vrátit svátečnost divadelnímu projevu.
který nyní denně se uskutečnuie iako akt zaměstnání několika desítek lidí, ie
oříšek žulové tvrdosti. Nebylo by přec ien účelné se podívati zpět do minula.
vážil pokusy jeho. klidně uvažovali o námitkách, v smyslu ideální socialni něhy
vážili i hlasy. které neříkaií samá ano, ano. Aneho vyložiti induktivně, unnlymu
svou metodu, povědět důvody. prozradili své tvůrčí myslerium. pokorně světu
ukazal své nástroie. svou dílnu, takto uskutečnit toužené člověcké Spolupraco
vání. llohovořiti sel —Vojtěch Zelinka.

Země mnoha jmen, první samo
statná dramatická práce malířeJosela
a pka využívá utopistických, běh světa
mocně pozměňujících eventualit, které
v české drama uvedl autorův bratr Karel.
Úloha dramatického řešení u Josela
Čapka ie tato: Co se může státi v lid

ské
zcela
nespokoiené
s do
savascpolečnosti,
nimi poměry.
uskuteční-Ii
se touha

lidů. vdov zhrzených lásek, propadne
se, nikým neovládnutá, opět v bezedno
moře jako ironickým doslovem hořké

a bezradně skepse autorovy: každý

i eál, klesne-li v atmosféru lid
ství. přestává býti výiimkou,bož

stvím. stává se bědnou. všední hříčkou
v nezmarných drapech lidského. příliš

lidského. Lyrický
základ slovesné
všeli ská po zemi nového žití? Ve schopnosti .losela apka konstruoval
ře

apkově se kdesi v oceánu přes tuto ideu velmi iasně a podrobně. ale

noc vynoří šestý zemědíl. cíl ovšem nebyl s to přehodnotiti, rozestaviti ieií
všech cest a snah. Každý tam doulá šíř a hloubku v dramatický prostor.
naiíti splnění svých tužeb. To Čapek Je to však světelná roiekce, řada glos
demonstruie výievy volně k sobě při
řazovanými, silněišími v lyrismech re
signace a hořkosti než v realistických
podrobnostech, logikou, která ie až ne
příiemně průhledná a předem určitelná
se všemi svými výšiny a obraty. Vy
pukne válka a když ií ona nová země
poplenila své vyznavače a prozatím
platonické milence. když udělala inva

a postřehů k dané thesi. řada plošných
ilustrací abstraktní idee. sice zbavená
básníkova mluvčího iako ie tulák ve
hře „Ze života hmyzu". ale přece příliš
traktátová a tendenční. Dramatická pro
storovost téměř odstraněna i tím, že
místo ty ických. bohatými detaily vy
bavených zievů uvedeny jsou na jeviště
skupiny, zlomky bezeimenného davu.
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abstraktního až do schematičnosti. Jo
setu apkovi snad proto. že ze svého
výtvarného postupu nabyl zručnosti ve
zkratce &náznakovosti lineárné a plošné.
se nepodařilo, přes všechnu smělou
vtipnost předepsané inscenace promí
táním. to, co zaručilo úspěch prvním
dvěma hrám jeho mladšího bratra: slou
čiti plnou. pozoru a zájmu vyžadující
realitu a její denní a složitou logiku se
symbolikou jistě mocného. třeba neútěš
ného lyrismu. Jeho hra je tendenční
íilm, poněkud příliš mnoho prostříhaný.

třeba skvěléhoKráIova překladu Aischy
lovy Oresteie. vyšlěho v Ottově Svě
tové knihovně č. 268—270). je zado
stiučiněním dramatickému geniu Aischy
lovu. Omezuje sice epičnost partií sbo
rových, krátí a zhuštuje, vynechává a
přemísťuje, rozvádí a slučuje. t. j. ob
měňuje hotové drama, ale má četné míst,
kde třeba říci. že by dnešní dramatik
v prostředí Aischylově a v době ne
příliš ještě vzdálené tajemného zrození
tragedie jako uměleckého díla, nemohl
si počínati jinak. než jak učinil Aischy
— Vojtěch Zelinka.
los, „syn Euloriona, Atheňan. o jehož
statečnosti mohl b vyprávěli háj ma
Nová Orestela od Arnošta Dvo rathonský a dlou ovlasý Méd", —
řáka (Praha 1923. družstvo „Čin“) vy Vojtěch Zelinka.
daná rozhojňuje řadu český dramat
o antick ch námětech způsobem jistě
Kníže Svatopluk. Tragedie o pěti
novým. e to tuším první hra. která se dějstvích s proměnami. Napsal R u doll
těsně přimyká jako zdárná dcera ke Matušů. Rukopis.
Kdybych se tá
krásné matce své. ke trilogii Aisch lově. zal autora o smyslu a účelu jeho tra
Slovo ,.těsně" má tu však obsa po gedie. a k yhy autor ve své odpovědi
někud zvláštní. Nejde tu o paraírasi držel se svého rukopisu. pochybuji ve
dramatu antického. Citové a metaly lice, že by mi jeho odpověd vysvětlila
sické prvky hry Aischylovy jsou tu a osvětlila podstatu, techniku a ideu
nlžete Svatopluka. Jest velmi
nahrazeny na hojných místech obdob
nými motivy. které vyplývají : myš dobrý a mnoho napovídá citát na po
lenkového a citového založení moder čátku hry: ,. „věkové příští. jež v ml
ního dramatika. V touze vyzvednouti hách ležíte přede mnou. Velikáni pří
ze starého mythu, už Aischylem styli štích doh, kteří jako slunce zasvítíte
sovaného jistě na újmu všeho historic nad vlastí mou. zdali vděk pravý vzdáte
kého realismu a psychologick nejopa době té, nebot hrob váš zatarasil Cy
trnější konstrukce m thickélyio světa. ril a Metoděj" Když však táž slova
síly obecně lidské a obecně kosmlcké. ozvou se v dějství čtvrtém. ve váleč
odstraněny úplné všechny mythologické. ném stanu Slavomírově : úst Smilo
příliš dobové a místní vztahy a před' vých, žel, nevzbudí ohlasu. Je to mar
poklady. ponechán stranou osudový kantní ukázka. která mluví za podrob
podklad řeckého mythu, přes účast ný rozbor celé věci. Není pochyby,
sboru na ději odsunuta náboženská a autor jest začátečník, Vzal na sebe
státnická podloha děje řeckého dra úkol těžký po stránce historické. dra—
matuanahradou zato rozvedeny všech matlcké. básnické a zejména ideové,
ny vztahy vášně. lásky a úcty mezi nebot látka taková má těžiště v ideovérn
jednotlivci hry. které řecký originál rozpětí a zpracování. Lze ji srovnali
s českou tragedií neklanovskou. Posta
přidává
často sekundární
důvody
onlliktů.jako
a důsledně
dovedena ke
konci vil jsem zde tři stránky technické: hi
metal sická výslednice hr . jíž řešení storická stránka omezuje se na zběžné
tragickéhoomyluOrestovajvražd vinou vědomosti lidových dějepisců a poví
citové a mravní jednostrannosti lidství. dek s jejich om ly a anachronismy;
dané ovšem empirií životní) přeneseno dramaticky vypad a autorovi zcela z ru
za život, v odtélesnění. odhmotnění a ky. nebot celkem představuje hra o kní
vyšší poznání Oresta, který smrtí tě žeti Svatoplukovi 8 obrazů. zcela volně
lesnou vstupuje v svět jiného měření řazených v jakémsi časovém pořádku,
a platnosti mravních zákonů. Hra Dvo bez vnitřního nervu a bez postupu dě
řákova, íormálně, t. j. slovesným výra jově zákonného; básnicky jest celkem
zem méně ukázněná než jest podivu negativní, plna anachronistických před
hodný a bohatý veršový organismus stav, pojmů a zvláště výrazů. Po této
Aischylov'y vrcholné práce. nezhrdající stránce jest dosti chudá, jednotvárná a
volným i slovným tlumočením slavných unavující; uvádím jediný příklad z mno
a dokonalých míst řeckého tragika hých: epitheta „dobrý hoch“ a „zlatá
(srovnej zvláště první akt a užij k tomu duše" zdají se takřka celým bohatstvím
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osobní charakteristiky. V úvaze nad
ideovou a mravní podstatou díla jsme
bez orientace. Z látk samé, vypýv D
ideová dvojice hlavní: vatopluk —Me
toděj. K této dvojici upíná se jistě ob
jektivně zájem v první řadě; a přistu
pujeme-li k dílu takové samozřejmé
vnější jasnosti. jsme rozhodně neuspo
kojeni autorovým řešením. Dvojice Sva
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příčině jest Martínek šťastnější. — Je-li
spisovatel „Knížete Svatopluka“ dis
ponován k dalšímu tvoření drama
tickému, bylo by mu k užitku. kdyby
viděl svou hru na některém menším
jevišti krajinském. aby poznal názorně
vlastní omyly a nedostatky vnitřní i vněj
ší. Rovněž studium řeči po stránce
slovní. syntaktické a pravopisné pro
topluk -—Metoděj změní se ve dvojici spělo by značně jeho formálnímu vzdě
Svatopluk —Slavomír. a Metoděj. mo
I. S „Knížetem Svatoplukem" ne
hutný zjev křestanské epopeje morav může zatím míti velkých nároků v pří
sko-československé, stává se lolií takřka čině provozování a příčině represen
mútožnou a pasivní. A zde tkví již roz tačního vydání knižního. —-Dr. Jan
ajíc.
oltěnost hry a nedrarnatičnost dramatu.
dramatu stala se epika, nutně při
Král Židovský. Drama Konstantina
voděná nedostatkem živelných sil. po
třebných v dramatě k akci. Není nám Konstantinoviče v překladu Jungově a
zjevné ze všech těchto složek. jak veli v úpravě i scénické výpravě Jana Helda
kého vděku zasluhuje doba ta od veli provozoval po celý měsíc březen dra
kánů příštích dob. jichž „hrob zatarasil matický odbor čsl. strany lidové na Hrad
Cyril a Metoděj“ — Pro Moravana čanech v Praze. Byl to pokus o umě
jistě mé neodolatelný ůvab a přítaž lecké osvobození a obrození ochotnické
livost látka cyrilometodějské. Celé o scény katolické. Náboženská látka sva
vzduší a genius místní 'est mocným tého týdne ve slovansky měkkém pojetí
poutem vnitřním mezi bloravanem a a básnicky vytříbeném podání stala se
duchovními dějinami rodné země. Tím zkušebním amenem umělecké nosnosti
si vysvětlíme odhodlání autorovo a jistě katolického sdružení Provedením dra
i úctu jeho k zvolené látce. která přes matu nastoupena vědomě vlastní cesta.
všechny vady díla nedá se popříti. nastal odklon od nevkusných pašijových
Nezdar věci zavinil jen zmatek začá her barvotiskových. Umělecky zajímavá
tečníkův a malá erudice. Vzpomínám jest hra Konstantinova tím, že nevy
na podobnou dralualirknu báseň jiného síupuje v ní tělesně Kristus uni žádná
rodáka moravského. "Svatopluk" Voj ze svatých osob. Hybnou sílou dramatu
técha Martínka může býti typickým jest Kristovo učení a kouzlo. které se
vzoremv jak asi třeba pojímnti a zpra zračí na osobách. jež přímo zasahují
covati ideově (jen do jisté míry) a ze do dramatického děje. A snad, a skoro
jména vnějšně látku, jakou si zvolil jisíě, touto básnickou a náboženskou
Rudoll Matušů. Báseň Martínkova má úctou působí drama nejvíce. Ovšem, že
ovšem své nedostatky (je to také první tato delikátní stránka klade těžké po
dramatická práce autorova). ale celkem žadavky na jevištní podání. V interpre—
lze ji posoudili velmi příznivě. Tam se taci strahovské hlavním účelem bylo:
vskutku sráží idea s ideou, daná čtve učiniti z přítomných posluchače duchov
řicí Svatopluk. Wiching.
Metoděj, Sla ního mysteria a neodváděti je. jako di
vomír. Upozornuji na moment značně váky pouhých obrazů. od hlubokých
důležitý v příčinnosti :- technické mož pravd náboženských i lidských. A to se
nosti i pravděpodobnosti : motivace Sva stalo skutkem. Jeviště po stránce výtvar
ínplulíovn poznání u Martínka jest psy— ně bylo řešeno po způsobě relieíního
chologická, kdežto Matušů užil zjevení podkladu. na kterém jemně plasticky
Rostislavova ve vězení způsobem sta vystupoval básnický sen o svaté sku
rých. dnes nepřijatelných (v podobných tečnosti. Počin ram. odboru hradčan
ideových látkách) technik dramaticky ského nalezl pochopení se stanoviska
nedramatických. Vedle toho nedosti náboženského i uměleckého. Mimoúvod
rozvážil a povrchně si rozřešil otázku ní reíerat dra Sajíce v „Lid. listech"
slovanského obřadu. spokojuje se citací ze 4. března 1923 přinesly nadšený po
papežských bull a jaksi povědomých sudek „Lidové listy“ v březnu a "Čech"
odstavců dějepisných učebnic. Mimo to ze dne 6. března 1923 z pera proí.dra
v otázce tak důležité nejeví náležité Petra a pak ještě jednou z pera A. Si
rozvahy a hospodárnosti pojmové. Vel merské. Také v revui .. 'vot" stala se
kou slabostí autorovou jest ženský velmi markantní zmínka o strahovské
svět, rovněž dvojí jako mužský. I v té hře. — Dr. Jan Sajíc.

244

REVUE ARCHA

'

VYTVARNICTVI

'V'arnllráPah
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J!:lvnotycvýtillarndýchelůhiěůl
chýřPdriaiha.

Obecní dům, březen až květen 1923). Jest uspořádaná na pamět pětadvaceti
letého trvání spolku. Rozdělena na dvě části. retrospektivní (členů zemřelých)
a moderní (členů žijících), má jaksi súčtovati dosavadní práci jedné z předních
uměleckých organisací českých. —-Část retrospektivní, ačkoli chudá výběrem
děl jednotlivců často významných a populárních umělců z konce 19. století,
přece podává obraz. ve vývoji moderního umění českého důležitého období tak
zvané „epochy Národního divadla". Jsou tu totiž zastoupeni Aleš. Brožík. Hynais,
Ženíšek. Myslbek a Maudr. A jestliže Jednota výtvarných umělců mohla při
řaditi k těmto mistrům také dílo Jeneweina, Schwaigra. Zvěřiny a Lišky. ba
dokonce ze starých „bistoriků“ ještě Seiferta a Javůrka a z mladších žánristů
populárního ilustrátora Marolda a Bartoňka i Věšína, : krajinářů Jansu a Kniip
era, ak zajisté ukázala, že se pod její střechou a v její společnosti soustře
dili s oro všichni nejlepčí umělci naši, kteří opravdu mohli dáti uměleckému
spolku dobrý půdorys pro příští stavbu. kteří svým dílem mohli mu po
staviti pevné a trvalé základy. Že se tak nestalo. to ukazuje moderní část vý
stavy (exposice žijících členů). A nestalo se tak proto, že zmínění. vynikající
umělci čeští byli ve spolku jen řadou, číslicemi. ale nikoli číslem. nikoli celkem.
který by se projevil nějakou jednotnou ideu uměleckou. Ostatně umění Broží
kovo. Hynaisovo. Maroldovo a do jisté míry i Myslbekovo vyrostlo nikoli z domácí
gůdy,
ale v Paříži.
právěneho
tak.Kniipíerovo.
jako mimo Představitelé
hranice Čech vpravdě
a české českého
kultury umění
chwaigrovo.
Zvěřinovo
jsou tu jen Aleš na místě rvěm. pak eníšek a Jenewein. Ale tito všichni
propůjčovali zcela trpně Je notě toliko svá jména atu onde svá díla k výstavám.
celý vývoj českého umění od počátku 20. století šel opravdu mimo Jednotu.
ha proti ní. Byl to pokročilý spolek ,.Mánes", který svými akcemi výstavními.
svými publikacemi a jednotnou prací uměleckou svého členstva. přijavčího jednak

program
jednak západní
umělecké. donapadne,
vývoje
mo
erníhoimpressionismu
umění českéhoa rozhodně
zasáhl.pokrokovosti
V části retrospektivní
že v naší mladé minulosti umělecké jsou zjev . se kterými se musíme jeětě ná

ležitě vypořádat.Jest to zejména dilo Felixe ]eneweina.

které strhuie k sobě

znova naši pozornost, a jež dosud zůstalo neoceněno. .lenewein se nedá od—
býti lrází „opozdéný Nazurén"l Je to umělec velikého a přímého stylu, ojedi
nělý komposltér, v nikající výtvarník. jenž vedl tradicionelnl historicky-nábo
ženskou malhu čes ou na nové moderní cesty a jenž právě chtěl české umění
vybavili z područí cizích vlivů. Slaral se o uměleckou disciplinu těch. kteří
měli přijíti po Mánesovi a Alši. A vedle těchto jmen. v jedné řadě s těmito
umělci, must státi jméno Felix Jenewein. Mánes. Aleš a .lenewein jsou před
stavitelé české umělecké individuality ve výtvarnictví tak. jako Smetana, Dvo
řůk a Fibich v české hudbě. - Exposice mladých ,.žijících" členů Jednoty
ukazuje, že není tu skoro žádné spojitosti s nějakou starší tradicí. že není tu
ani náležitého dorozumění s onou starší generaci již vymřelou. Mocný proud
západnirkého impressionismu, expresionismu a všech těch nejnovějších vymo
žeností, které zklamaly i nezklamaly, které přivedly mnohé na dobré cesty a
mnohé opět na beznadějné scestí. strhává sebou připravené i nepřipravené tak,
že se již vůbec neorientují s tonou. nebo zachraňují se na místech, kde umění
g_řestává
zbývá
jen technické
produkování.
do tuctovosti.
——
ím arci anení
řečeno.
že mladí členové
Jednotyrozmnožování
nemohou umělecky
vůbec žíti.

Jako celek umělecký neznamenají ničeho. Ale jednotlivci projevují přece mnoho
výtvarnické schopnosti a jejich dílo může se ve výběru českého průměrného
produkování dobře uplatnit a také se uplatňuje. V sochařství Franta Uprka
i Lad. Šaloun majl za sebou kus dobré práce. stejně jako v drobné plastice
Jos. Novák a v laketářství a medailérství J. Šejnost.
Skupina krajinářů.
vyšlých ze školy Blařákovy 7—Havelka, Lolek, Štolovský, udržují ve svém díle
dosti svěžesti. z liguralistů Obrovský, : podobiznářů Ondrůček a jiní nalézají
jistě v obecenstvu mnoho přátel a obdivovatelů.

Současněs výstavouJednoty byla otevřenaPátá výstava ..Tvrdočíjných"
(Čapek, Holman, Kremlička, Špálaa hosté) v domě umělců v Praze (březen a
duben 1923). Našemu uměleckému prostředí by se nedostávalo náležitého pů
vabu. kdyby čas od času neobjevila se na výstavním defilé tato nase revoluční
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- garda. Zvykli jsme si na ni, spřátelili se s ní, ona udržuje živou vz omínku na
naši republikánskou revoluci, kterou jsme šťastně přežili a z níž vy vetla naáe
svoboda. kterou lze si udržeti jen pečlivou prací a nikoli jen hesly a lesklými
írázemi. Toho jsou si „Tvrd sijní“ dobře vědomi a zajisté mnoho zbytečného

odložili do archivu. Josef

apek. jako v literatuře. nebo na divadle, iv ma

lířství. projevuje nejvíce espritu a vtipu uměleckého. jímž dovede k sobě upoutat
pozornost dnešního člověka. bažícího po sensačním. V jeho obrazech ide vždy
vlastně jen o ztělesnění nějaké dobré, drobné pointy. A tu počíná si s obdi
vuhodnou bravurou, která není výsledkem přílišného mudrlantství nebo učené
analyse. ale přirozeného. vtipného logického uzavírání, a! již ide o jakýkoli

jeho prostý. nehledanýnámět.Václav

pála a Rudolf

Kremlička

do

plňují na této výstavě svě kolekce, nedávno vystavené na výstavě Mánesa.
Tento obrazy krajinářskými. onen náměty figurálními. A pálovy obrazy ligu
rální mají svoji zvláštní zajímavost v konstrukci barevných forem v chara
kteristice figurálního obiektu. Tu uplatňuje se také zřejmě nový špálův styl
malby v pevné zákonnosti, disciplině. Také vystavené kresby Špálovy. jsou
ilustrace k ,.Babičce" Boženy Němcové. zajímají svým novým pojetím. — „Tvr
došíiné" opustil Jan Zrzavý, jenž s nimi nevystavuje. -—-Z hostí Alíred
.! ustitz
z Berlína informuje svojí kolekcí o mo erních snahách uměleckých

německých, stejně jako Jan Matulka

0 Josef

tma o cestách umění fran

couzského. ijí a pracují v Paříži. která si je zcela podmaňuje a ohrožuje tak
jejich slovanské osobnosti.
V Topičově salonu vystřídaly se dvě výstavy. Na jedné vystavoval své obraz

a dřevoryty Ferdi! Duša. svě lastiky Joža Kubíček a

eněk Vořech

své pomnikové projekty. Ferdiá )usa vystupuje předeváím svými dřevorytec
kými cykly. Jsou to obrazy motivované sociálních tendencí, s tituly „Smutná
země". „Peklo práce". „Život člověka" a jinými. Znázorňují práci dělníků v hu
tích a slévárnách. praci ohněm a železem v prostředí továrním, nebo předvá
dějí dělný lid v jeho různých strastech zn stávky, výluky, konečně v jeho
všedním životě mimo továrnu.
- Od once 19. století zaměstnávalo se mnoho
umělců tématem sociálním, po většině s malým zdarem uměleckým. Také Du
áovi se nedaří v tomto žánru proto, že v pracujícím dělníku nevidí „hrdinu
práce" ale součástku stroje továrního, ušlapovnného otroka kapitalismu. hlado
vého a zhidačelého tvora, jenž může se uplatnili a samostatně projevili jenom
ve velkých masách. Konečně, jako každého malíře, svádí Dosu malebnost to
várního prostředí a pestrost dělnického života tak. že na tendenci zapomíná a
tu pak zbývá nn obraze jen tendenční titul. Vsechno toto neuvědomění. ne
muže rozehřáti výbornou techniku jeho dřevoryteckých nožů a dláí. Je tu říliš
chladná. Jinak výívarnicky jsou arci tyto listy velmi dobře sdělány.
ex

Iiosici
Jože „Věštce"
Kubíčka,
vystuvujicího
jedenáct
plastik-dřevořezeb,
iká socha
podaná
jednoduchou
formou,
tvrdou linií, bezvyniká
příkrasve
&
okázalosti. s klasicky gotickou prostotou. Jest měkce polychromovaná a má
všechny vnady starých dřevořezeb chrámových z doby přechodu gotiky do re
naissance, tudíž z časů l5. století. Tu projevuje Kubíček svoji nejvzácnější stránku
uměleckou a vyjadřuje svůj nový, osobitý styl. Ale v programu jeho umění je
také sociální téma [llOrntcL Kovknp. Mučenníci). kde ukazuje mnoho dobrého
pochopení a kde nalézá dosti příležitosti k silnému projevu sochařskěmu stejně
jako v dílech dekorativní plastiky (Mládí, Diana). Ale celou svoji měkkou sen
sibilitu uměleckou proiadřuje dřevořezbou .,Klekání“ prolnutou s vroucností a
něhou. jaké byl schopen v malířství jen J. F. Millet. když maloval obraz téhož
motivu. ——
Pomníková architektura Ceslava Vořecha. má svůj zvláštní typ
a charakter spíše sochařský než architektonický. Jest to malebná hra s růz
nými tvrdými iormami geometrickými a útvary architektonickými. — Celek dává
styl asi barokní secese z konce 19. století.

Výstava Sdružení českých umělků graliků ..Hollar". (Praha.Topičův

salon. duben 1923) byla dobře vybraná hlavně z prací mladších umělců. Jan
Rambousek v barevné litografii a ve dřevorytu ukazuje značné schopnosti a
mnoho porozumění pro tyto techniky. Jinak dřevoryt byl na výstavě zastoupen

výbornými listy Aloise Moravce a K. Vika, lept jedním ze vzácných sta
ropražskýchlistů Zdeňky Braunerové. několika listy Vondrouče, Neu
mana a Šimona. Tři erotické listy Švabinského provedené „suchoujehlou".
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dřevorytyJaroůkovy

a Koblihovy

doplňujíexposici „volné grafik ". — Ale

úkolem grafického vytváření uměleckého jest především sloužiti pra ické u
blikaci umělecké a sloužiti knize. A ve spolku „Hollar“ jsou opravdu vyni a
iící jednotlivci, kteří jsou si vědomi takového poslání.
.
lex vystavuje
ilustrace (provedené leptem, akvatintou i suchou jehlou) k „Českým baladám“
Vrchlického a k veršovanému románu Puškinovu „Eugen Oněgin". Vystihuje
výborně romantiku jednotlivých dějstev bohatými prostředky své bravurní tech

niky. Hugo
Boettinžer eně
provedl
řadu litogralií
ilustrujících
pohádkua
„Amor
a Psyché".
Kratochvil
jakožto
výbornýApuleiovu
kreslíř humorista
karikaturista je již dobře znám naší veřejnosti. Vystavuje humorné ilustrace
k Erbenově pohádce „Dlouhý, Široký a Bystrozraký'.

Čtvrtá výstava Vinohradských výtvarníků v pavilonuHavlíčko

vých sadů na Vinohradech (květen a červen 1923) shromáždila opět trochu
předměstského malého umění a trochu diletantství. Jako předměstské divadlo,
slouží snad stejně určitým kruhům jež zoveme „předměstské publikum". Něco
kiilturně hodnotného nebo umělecky kladného nepřinese tento odnik s ten

dencí lokality.— Také ouborná výstava obrazů Fr. X. rocbázk

v Topičově salonu (květen 1923) jest vzdálena vyšší umělecké úrovně. F. 1.
Procházka vystupuje zde jako malíř života zvířat. Snad, že v tomto žánru ne
máme v českém malířství takřka žádné tradice (v 18. století byli to cizinci, kteří
tento žánr k nám onesli w ysr. ngermayer, Hirschelli. rtmann. uda a
iiní) a také nemáme žádné školy (jako v Mnichově Ztigelova). proto u nás ještě
nevyrostl žádný mistr v malbě zvěře. Konečně zdá se, že našim malířům ne
dostává se tolik citu pro živočišnou přírodu. jakého mají zajisté nadbytek ma
líři japonští. F. X. Procházkovy obrazy ze života zvířat jsou velmi nedokonalé.
Jeho zvířatům nedostává se všeho potřebného k životu animálnímu vůbec a
k životu svého druhu zvláště. “ Nemají koster, svalstva ani krve, nni nervstva.
ani půdu ani osobitých sklonů. - Jsou to jen malované kožešiny. nejvýš ne—
dokonalé vycpávky.

V „Domě umělců" vystavuje mnichovský malíř Tomáš

Theodor

lleinc.

který přináší něco nového ze světské oblasti života svými karikaturami. saty
ricky humornými obrazy. které sloužily německému, dobře známému časopisu
..Simplicissimus". Heine byl jeho sloupem. ,.Simplicissimus" jakkoli dravý. přece
jen umělecky výborně opatřený časopis. byl založen podle vzoru lruncouzskélm
týdeníku „Gil Blas". Zprvu dána mu tendence ve smyslu sociálně-demokratické
agitace, ale ozděii byla ještě přiostřena na všechny strany. .,Simplicissirnus"
neušetřil niče o a nikoho. ani států. ani církví. ani čelných representnntů po
litiky domácí a zahraniční, ale ani měštákn a drobného člověka. Vše chytal za
různé „slabé stránky". často hodně brutálně u neomalené, ale přece jen formou
nejlépe vybroušené umělecké technik . Tím splše mohl ranit a také runil.
V groteskně komickém a kumicky dia olickém vedl vždy hlavní slovo |leine,
inteligentní virtuos, mistr kresby, vtipný satyrik a humorista jakých ani Němci
nemají mnoho. Přes sto kreseb. povětšině kolorovaných a akvarelů. které jsou
v Praze vystaveny. představují jen část velikého díla lleinova umění. které se
bralo také jinými, vážnými cestami.

Ex posice

Ericha

W. Eilandu

L Drážďan (Dům umělců) nepřináší ni

čeho pozoruhodného, kromě dobré technik kamenotisku. Umělec navaluie na
starší tradici romantického malířství německého. které kvetlo ještě v konci 19.
století v bavorské Duchau nebo ve Worpowede. Jest snad ještě sentimentál
nější svých sestárlých druhů, kreslí stejně dobře, ale nepřináší ani motivem, ani
technikou ničeho nového. —-Emil Pacovsk ý.

Sochař Archlpenko v Praze. Ex hnutí uměleckém, jako Picassův. Tato
posice Alexandra Archipenka (Dům
umělců) představuje naší veřejnosti rus
kého sochaře, jenž již celou řadu let
stojí v popředí vývoje ruského umění
a toho času jest
cem moderny umě
lecké v Rusku. tak jako Picasso ve
Francii. Ale význam Archipenkův není
jen v ruském. ale jest ve světovém

dvojice nese dnes celou váhu moder
ního umění a nese zároveň celou od
povědnost za další vývoj. Archipenko
prošel všemi fázemi uměleckých pře
vratů od Cézanna až po Picassa a až
k posledním neoklasicistům. ale zůstal
přece na pevné cestě ruského umělce.
v jehož instinktu trvá všechno to. čím
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vyniklo a projevilo se ruské umění, ze
jména v asech staroslavné gotické
školy Novgorodské a čím ožívalo ještě
v nedaleké době ruského empíru: kla
sickým nazíránim a klasickou formou

ruské archaické hieratik
která jest
projevem specificky ruské myšlenky
váelidství, bezprostorovosti a bezčaso
vosti. V Archipenkově dosavadním díle.
jak se nám předvádí na přítomné vý
stavě. shledáváme dvě cesty: jedna
vede k naturalistickému klasicismu. při
pomínajic svým stylem ruský empire,
a po druhé ide duchaplný a vzdělaný
experimentátor se všelikými prostředky
konstruktivními, mechaniky a dynamiky,
ba i s technickými pomůckami malíř
ství (Archipenkovy skulptomalby). Na
obou cestách projevuje se Archipenko
jako dokonalý výtvarník a výsledky
jeho práce jsou veskrze velmi vážné.
Archipenko osvobozuje sochařství ze
jha staré architektury, když ho osvo
Iiodil ze vleku výbojného moderního
malířství a vykazuje mu teritorium sa
mostatné, autonomní. Jest arci otázkou.
jak dlouho vydrží architekturaisochař
ství v odloučení. pro něž se v nejno
vějáí době oba tyto obory výtvarného
umění rozhodly. následujíce příkladu
emancipovaného mallřství. Za těchto
okolností, zdá se nám býti budoucnost
obou velmi nejistá,

li l) n (' o v s k ý

Maxim Kopí 1 Drážďan vystavující
v Praze (Dům umělců), jest moderní
malíř náboženský s tendenci vysloveně
křesťansky katolickou. V jeho umění
oživuje. podobnou shodou dobovýc
okolností. italské quatrocento v duchu
dvacátého století a v duchu dnešních
časů. Jako v ranní renaissanci vlaáské,
také v díle Ko lové, jde o „znovuob
jevení světa a č ověka" . vychází se ven
ze středověkéígotiky. která prosla celým
žárem mysteria pudové & smyslné pří
rody na cestě k nadpřirozeno nad
zemskému. Askese dává středověkému
umění styl gotický. Ale renaisssnce se
uskese vzdává. dožadujíc se světského.
Proto v ranní renaissanci zápasejí spolu
dva směry: jeden se vrací k středově
kému etickému naturalismu Františkán
skému a druhý k estetice antiky Po
dobné lze vypozorovati v díle Koptové.
Ale umělec jest Němec, v jehož pod
vědomí žije tradice pozdních gotikůpné
meckých od iii-era až po Grůnewalda
s náboženskou kulturou oblastí horno
rýnských. Proto nestává se obětí tako
vých jakkoli půvabných baroknostt qua
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trocentistů, ale spíše projevuje se zvlášt
ním bolestným realismem. kde žízeň
a hlad lze ukojiti jen tělesné svatou
krví a svatým tělem, skutečným Kris
tem. To jest projev moderního mystika
e výtvarném umění, projev moderního
malíře, jenž stojí blízko Matyáši Griine
waldovi stejně jako na příklad Mun
chovi a to nejen ideově, ale i formálně.
Náměty: Hora Olivetská. Zvěstování.
Vzkříšení, Madona, Sejmutí s kříže. ba
často i komposice, zůstávají staré. tra
dičné. historické, ale prostředky, jimiž
jsou vyjádřeny, jsou nové, expresivní.
Umělec svoji visi realisuie prostředky
celkem naturalistickými, ale tu opět
všechen naturalismus nechá promlou
vati nikoli jeho hmotnou konkrétností.
ale jeho duchovní emocí, jeho bytost
ním vzrušením. Viem z jeho obrazů zů

stává na konec zase abstraktní. Tech
nické prostředky Koplovy. kresba i
a — jsou výborné. Od moderního
malířství náboženského nemůžeme žá
dati více. než nám dává tento německý
umělec. A jest to jen otázkou času,
stane- li se takovéto umění i uměním
církevním a bude- li vneseno i do mo
derních chrámů křeslanskýcll.
Fm.

Pacovský

Pomntk Komenského v Amstero
damě, který, jakožto dar národa čes
kého, mají vylvořlti čeltí výtvarníci.
působí značné roz aky nejen v naáí
české veřejnostiia
i v holandské.
Po
soutěži
byly zaslán e do
Amsterodamu
váechny návrhy odměněné cenami u
tam vystaveny. Ainsterodamský tisk pro
testuje proti výstavbě omníku podle
náávrhu
tursy a Jan a, poctěného
první cenou. V témže tisku projevuje
se vůbec veliké zklamání z celé akce
české. Z toho případu lze vzíti ná
ležité poučení pro příátí jiné případy.
Nepostupovalo se zde dosti opatrné a
dosti vážně. edbalo se vůbec seriosní
kritiky domácí. české, která přece pro
mluvila
o výstavě
návrhů avčasně
neprojevna
zcelasoutěžících
žádného
nadšení, naopak, posuzovala po právu
velmi příkře. Přece snad vystavily se
návrhy proto. aby mohla veřejnost a
kritika romluvit, jakožto poslední in
stance, které podléhá přece také i jury
soutěžní, at jsou její členové jakkoli
rekomandováni. A kritika promluvila
v neprospěch soutěže a varovala! Jury,
dovolávajíc se soutěžního řádu a sou
těžných podmínek. brání se dnes a
ohražuje se proti výtkám. Společnost,

REVUE ARCHA

248

mostem alejí jeho soch se pne k obrov

nik
JP sala,
není ukazuje
vinen nedorozu
ikteráTož,
soutěžv
zase na ské růži Svatého Mikuláše a jeho pyš
měním, které rozhodně nedělá čest na
šemu umění a naším umělcům? Tako
výmto „nedorozuměním" se prostě musí
zabránit bez ohledu na všechny sou
těžné podmínky. To jest věcí jury, ab
je v takovýchto důležitých případech
změnila a náležitě doplnila a aby i pří
padně, je-li toho třeba, dožádala se
i změny soutěžního řádu Zde všechny
soutěžně podmínky a řády musejí ustou
pit, když ide o čest českého umění,
0 dobrou pověst české kultury. českého
národa. ina celá tato záležitost po
mníková ukazuje, že Holanďané mají ke
Komenskému živější vztahy a stojí

ným čelem z víru paláců tvoří souzvuk
velké linii hradu a katedrálou, na niž
rozkošné svévole postavila převrácený
smaragdový pohár měděné kupole jak
maják vítězného světla! Neříkejte, že
je vám cizí tato krása. že vám byla
vnešena a vnucena. Ne, je zcela vaše.
a ti, kdo z ciziny v ní spolutvořili. slou
žili vám. Neboť přešli, & jejich dílo vám
zůstalo. více: proměnilo se, aby bylo
úplněji vaše. pijíc vaše mlhy a vaše
slunce. splývajíc s vaší zelení a vaší

oblohou... — Miloš Marten.

S mbol v architektuře. Když v sta

vite ství symbol tepnou býval, tu vpravdě
ak němuy vsitěsnějším
pravděpodobně
poměru nejlépe
než Češi& žilo, spojovalo, nadchlo. chléb ducha
nejraději aořídili pomník Komenského bývalo pro širé vrstvy. Dnes symbol
zapadl. proto stavitelé tak po tmě tápou,
sami. -—E. Pacovský.

hledajíce cestu. —-Julius

*
Malíř lnlcíál.lo,

Zeyer.

Chrám Svatovítsk. Těch velkých.
hrůzo apokalyptic přísných mistrů Střeo věku duchn

kých draků, jež ukrýváš se v spirál
hustém loubí před něhou Pravice, jež
kyne z mraků a sype zrní v bezednou
kams hloubi.
Jak často plála : roz
kroužených zraků a pilou projížděla
všemi klouby těch, již tě vdechli do
mystických znaků, v splet plamenův
a v archandělův trouby? Těch, kteří
prosnili svůj život celý se štětcem v ruce,
v duši s orlem Jana v uzounké kleci
klášterní své cely, již opouštěli chvilkou
na nešpory. by vsáli novou sílu v svoje
pór, by orel jim hřměl nové Hossianul

poddainý ve snech zbožně pilných se
svěřil kamenu. Nud útisk silných. jak
i to nebe chmurno ke člověku, mrak
protkli kopím katedrálních věží. Hněv
bouří krotnul, na kamenné květy se
roně deštěm slitování. Světy tam hvězdné
zaří, zem jak ve tmách leží. Své, chráme
Karlův. zvedáš obří te'mě nad srdcem
mohutným. jež dole bije od \ěků k vě
kům
Bohu hého lidu. tak vážný.
velký, svatý. v bouři. klidu. jak v tmách
to srdce, jak ty tvrdé šíje té šlapané
a nepoddajné zeměl — .loscl Vác

Umění barokní gotiky. Zanechali

Chltussl. Kraj širý, pustý, v samém
vřesovišti. Zde trávy kývnjí. tam plu

_

arel Hlaváček.

vám

rávě toto město, Prahu jak zka

alv Slá e.k

meněééardce prudkých. krvavých sta ché břízy, a ve všem plno svěží, bujně
mízy, jen místy voda zrcadlem se blyští.
Srp žence tad nikdy nezasviští. V dál
spousta mráč ů v nekonečnu mizíl
v tom bělmu tuším sledy božské řízy,
v níž moře světla v paprsky se tříští
O širá pole. nedozírné stepi, () nekn
nečna půvab velkolepý! Jen zde dost
místa pro tvou duši. mistře, tu nezpou
tanou v tvůrčím velkém chtění.
je to více... celé drama latinského Tvůrce postih' ve přírodě bystře aTlil
ducha. zakleté v kráse, která od sma
v svou Bou
duši Šjejí rozvlněníl — Sigis
vého záhonu tří kostelů před Karlovým mund

letí. která se v bila nad vámi nezapo»
menutelně. Řekl' jsem vám, že jsem po
chopil teprve zcela Bossueta zde, na
vaší terase: obnovenou gotiku protire
formace. zase vyvřevší horoucnost a
sílu Zá adu v identickém pathose „Po
znání oka a sebe", sršících barev
Tintorettových a Grecových —- a ka
menného chorálu pod námi. Bylo to více,
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BÁSNĚ.„pr mmm KAŠPAR.
LES NA JAŘE.
Boží jaro je šatem lidské vesny
protože srdce ještě jsou chladná, prodlévá dlouze;
až nyní se rozvilo, křehce nadechnuté,
jak zbohatlý z hlubin veliké nouze.
Dívky v neděli skvějící se v chrámu;
modříny vonné koruny, ze zelené mlhy mají.
A břízy svá mladistvá, bělostné, milostná těla
v závoje zlatozelené odívají.
Za nimi muži, smrčky & jedle stojí:

proto mám radost nejvíce z májového lesa,
že i v stárnoucím těle mají srdce mladé.
které jako moje bohatě životem plesá.
Zásviíy slunce jimi jak andělé poletují;
dechem svým převoněly vše v hloubi strání;
sladký vítr zavál, a jejich mužny júsot
přešuměl bříz & modřínů šepoíání.

.lARNl ODPOLEDNE.
V 38 além jarním odpoledni
Ěocl
e" sem
v květu
děti hrají.
města
k pohřbu
mrtvé dívky
truchlivě zvony zaznívají.

Hrob děvčáíka ve stráni hloubí,
kde loutku svoji pochovají;
v hlaholu zvonů smutně pěií.
co na rov kvítky nasýpaií.
Jak ve snu na hru dětí patřím,
vlněním vzduchu zaíá ěnou.
Růžové šatky. hnědé krávy
zelenou přikrývá les pěnou.

VEČER NA .lAŘE.

Na večír uzrává jara líbeznost:
viděl a zradoval jsem se. že je Boží.
Ze Silného vyšla sladkost. ze Vznešeného krása.
Pěnou bílých kvítků se obsypalo hloží.
Krajka lesů takovým pokojem jásá,
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že sladčiho se snad už needo čká.
Velebně vznáší se hedvábná babočka.
jako duch. Pokoiná jakási myšlenka
zkameněla v bilou & šedou vesnici.
Prvni hvězdy zlatým pelem zaiiskřila nebes pomněnka.
Sladce v soumraku tone hlas hrdličky úpíci.

Ale v mé duši větši krása rozkvétá,
v rámci viditelného iara: není ze světa.
Tropické iaro Ducha. Barvy řeřavěii.
Jediné Holubice Chvalozpěvy tam zněil
v mystického lesa ševeleni;
a pouze posvěcených zvonů hlaholeni
ie dvoii to iaro spoiuiicl most.

.
PÍSEN STROMU

NA JAŘE.

SAJÍC.
Svou hlavu zvedám k nebi ozářenou
a v slunci novým květem rozkvétám,
když nade mnou se virné mraky ženou,
já na výšině stoilm sám a sám.
A mladosti svou voním do daleka,
chci ptáky do svých větvi svábiti,
má touha na iich polaskáni čeka,
: iich pisni chci se lasky naplti.
Chci v slunci. v iara štědrych deštích zralí
a ve vesmíru býti živý bod,
bych v době velké sklizně mohl dáti
své zdravé krve sladce vonný plod.

!
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ESSAYNAPSALA
DRA ATA

MARTENOVÁ.
Je plna tajemství skutečnost. z níž vyrostl podivuhodný poly
ptych issenheimského oltáře jak nádherný květ, jenž se rozvil
zázrakem zmocněně idee, obrysů a barev. Nezbadatelností Božího
řízení bylo vysněno a zhmotněno sladcermutné. velkolepé dílo
v kostele. jehož sousedstvím byl hospitál strašlivé hrůzy — ma
lomocných. A o tvůrci této divukrásné božské epopeje nevíme
víc než prostě jméno. nalezené dohady ——Matyáš Griinewald. —
Avšak sotva jsme se zachytili nitky. jež měla nás vyvésti z oča
rovaněho místa, ocitáme se znovu v temnotách.
Nelze s jistotou pokládati Aschaifenburg za rodiště tajuplného
malíře — rok jeho narození je stejně neznám jako je neznám rok
jeho smrti. ——Není stopy, jež by nám ukázala prostředí. v němž
se zrodil, rostl a zrát mistr. jehož genius dotkl se malířských pro
blémů. řešených s tak vroucím úsilím staletími před ním i staletí
po něm. Byl primitivem, klasikem, romantikem. realistou. impre—
sionistou v mnohotvárném a jedinečném souladu hmoty, ukázněně
ideou hluboké a neochvějně víry, jež mu byla pramenem nesmír
ných duchovních zážitků.
Neměl předchůdců ani následovníků; jeho umění není článkem
řetězu. jímž historie sepiala v souvislost výtvory celých staletí.
celých věků. Nevyvěra ze škol, nehledá matematických pravd,
jichž se tolik dožadovala tvorba jeho součastníka Albrechtu Diirera.
Zůstává nedotčen poryvem doby, která lámala starý řád a ohýbala
hodnoty.
Snivý samotář
z rána šestnáctého století je hluboce indivi
duelní přes to, že patří ještě všecek & vroucně kolektivnt idei
středověku. Ale zdolává zbůjnou hýřivost ornamentikyi figur
pozdní gotiky zaalpských katedrál, řádem a pravdou vlastniho nitra.
Zůstala-li nám skryta skutečnost jeho vnějšího života, tím jas
nější je nám pathetická báseň jeho duše, dramatičnost jejich trýzm'
jako lyrismus nekonečné něhy & omamný mír duševního vyrov
náni. Jaká to závratná symfonie dojmůl touhy a odříkání! Citovost.
jimiž je prolnuto jeho dílo. zpívá životem a smrtí. jichž tajemství
pochopil mystikou křesťanské víry. Zasáhl v samou podstatu na
boženstvi. aby v nejvyšší oběti Ježíše Krista a v neposkvrněné čistotě
Panny Marie promítl do nadsmyslna všechnu tragedii i krásu. jež
jsou naším pozemským údělem.
Matyáš Griinewald neusiluje o zhodnocení vnějších dějů, o věrné
napodobení přírody v ideál fysicke krásy. Svedl vítězný boj o děje
duchovní, jež zhmotnil. aby byly ozřejměny všemu lidu, stvořil
stromy a květy, jež samy v sobě zaujímají nehmotnou ideu všech
stromů a všech květů. pominul tysickou krásu tváře. aby ukázal
absolutnost. s níž proniká krása duševní. Vykouzlil božské v lid
ském rámci. podložil. prosvítil a zmnohonásobil hmotnou skuteč
nost skutečností ducha — vymaloval samu svou nesmrtelnou duši.
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Jí harmonisuje disproporce postav v zázračný soulad. jí činí z ale
gorických složek živoucí součásti, z ní a jen z ní tryskají záplavy
barevných tónů, jež se nezměnily čtyřmi sty lety. z ni proudí
světelné katarakty mocně svou symbolikou, dynamika tajemně
působivosti citových vln.
Jen člověk extaticky věřící mohl vytvořiti dilo takové ucele
nosti vnější i vnitřní.
Dilo, jež svou nejmohutnější výrazností ústí v moři mystiky,

jehož dna přes všechnu čirost nemůžeme dohlédnouti.
V šeru gotického kostela týčil se divuplný oltář Grůnewaldův
doplněn krásnými sochami neznámého mistra řezbáře. Snad před
stavený kláštera Guy Guersi maje zálibu ve velkoleposti tak
vlastní ltalům. požádal Matyáše Griinewalda, aby vytvořil dilo,
jež by svou nádherou oslavovalo Boha i oslňovalo zbožný lid,
přiléhajíc při tom vždy svým významem významu různých dob
církevního roku. velkých svátků i slavnosti patrona mnichů Sv.
Antonína a patrona malomocných Sv. ebestiána.
Vkusné pozadí oltáře bylo trojnásobně zdobené obrazy ve středu
i na křídlech, která se

odle potřeby rozvírala a zavírala ——
na

nepohyblivých okrajích yli vymalování oba svatí ochránci. jako
neměnný symbol mučednictví — Sv. Antonín morálního, Sv. e
bestián iysického.
Každodenní obět mše svaté byla znázorněna obětí Spasitelovou
na hoře Golgotě. Je úžasem dramatická mocnost tohoto „Doko
náno jest . . ." Slova svatých evangelií se v ní chvějí ožitou silou:
„Od šesté pak hodiny tma se stala () vší zemi až do hodiny
deváté," A po hodině deváté zvolal ežíš hlasem velikým, řka:
..Eli, Eli, lama zabachtani . . ."
řižovany Vykupitel visí naplniv sva muka. Hlava s ohromnou
trnovou korunou poklesla ——tělo je zsinalé, poseto hnisajícími ra
nami a zakrvaveno. »—Žádný umělec neodvážil se takové hrůzy Kris
tova člověčenství. Ale tělo disproporčně veliké v přirovnání s jinými
osobami tohoto obrazu dojímá nevývratně představou muk božích.
jako jí dojímá křeč rukou, přibitých na kříži se stromu čerstvě
sloupaného -— rukou, které rozepialy dokořán prsty. jako by
: dlaní byly vrhly k Bohu poslední vášnivou prosbu za lidstvo
v šílené trýzni již již ukajícího srdce.

A vedle této smrti gohočlověka je přebolestné Stabat mater,
Panna Maria omdlená, smrtelně bledá, neschopna již hlasitého
nářku, jenž se zadrhl v rukou svírajících se marně dovolávanou
odevzdaností — Matka Boží stanula bolestí --—samo bílé roucho
dotekem jejího těla kamení a padá po postavě těžkými záhyby.
— Avšak hle, Jan, miláček Páně, obličej ještě plný úzkostí ze
smrti svého Mistra, zachycuje v náruč hroutící se matku. již mu
byl Kristus odkázal posledním svým přáním. Jeho šat šlehá mys
tickou barvu lásky do denní noci, v níž „skály pukají a hrobové se
otvírají". — Jeden rudý cíp odvál směrem hlavy Maří Magdaleny

Mily“ Grunt—mld
DOKONANO JESTI

Slhfl ulllhlho triptychu v Kohn-ru.
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na znzlzznamení, že cokoliv bylo pozemského v citu velké kajícnice bude
nadálládáále ztaveno svatým ohněm. Svatá Maří hořekuje kleče celým
svýnmžnm rozervaným srdcem. Vzpiná ruce do výše, ke Kristu, nemo
houcmrcc věřit. že umřel, slibujíc jeho ranám ryvnými výkřiky vonnou
mast,ststt, kterou přinesla, i všechnu vysušující hebkost svých vlasů.
Oropjpodál, s druhé strany kříže. protiváhou tolika bolesti stojí
poslalelíední z proroků Sv. Jan Křtitel. vyjadřuje postojem i gestem
zadoloicostiučinění Starého zákona, který se naplnil. Vztažený prst,
nepř'ořpřřirozené velikosti, zdůrazňuje důležitost toho, ke komu uka
zuje :eje: i význam slov načrtnutých ve vzduchu: [llum oportet crexere
—- mn rme autem minni. — Nový zákon na příště vzroste na místě
Starérarrého, jemuž bylo ustoupiti do pozadí. Bílý beránek krvácející
v kakzkaalich, je jeho vykupitelským znamením.
V VV' popředí oltáře. až zcela dole. je zobrazena další scéna Je
žíšovoxowa dramatu. Miláček Páně s Pannou Marií a Maří Magda
lenouorom chystají se vložiti do hrobu Kristovo tělo, jež těžké, mrtvé,
se luh l'hnijícími již ranami, spočívá na bílém prostěradle. Svatý Jan
Miládálůček nadzveda je láskyplně. Zármutek Panny Marie je šetrně
zaclmlclíoněn bilou rouškou spadající hluboko do tváře. Svatá kajíc
nice e :e- má oči oteklé a zrudlé pláčem tolika hodin. Její výkřiky
dosususiud neztichly a rozléhaií se smutnou krajinou
Til—(I'olik rvavěho smutku bylo by rušilo naladu radostných
sváthtattků Proto obraz dole se zakryl výšivkami a krajkami, zatím
co g [) jgolgotský výjev ustoupil přeložením novým zázrakům světla
& linlirlimií. Je podivuhodně komponován triptych, jehož střed zau
jímajnaíaljí dvě scény. položené těsně vedle sebe, ač každá z nich je
umíslíniístěna v zcela jiném prostředí — ale vnitřní souvislost zlaďuje
dokokckronale jejich vnější různorodost.
RtR Rtadustný hymnus začíná na levém křídle Zvěstováním Panny
Mariararrie. Kout gotické kaple je oddělen dvěma záclonami barvy
nadědídlěje &lásky. Mezi nimi mladinká divka -— Panna Maria zobra
zenanania právě v okamžiku, kdy archanděl ji sděluje tajemstvíplné
posesescelství. Ve sklonu jejího těla je všechen citový zápas úžasu,

pochclclhyby, pokory, touhy říci ano i bázně Přinesen vzdušnými
vlnanalaimi. nedotýkaje se země utkvěl před ní boží posel s vlajícím
plúšňštšítěm, pravicí zdůrazňuje pravdu slov, jimž svatá Panna od
pověvnv'ěděla: „Aj, já divka Páně."
V VV' téže chvíli zaradovaly se kůry andělské. Uchváceny před
stavsviwou příští slávy ženy, jež počala býti matkou Boží, rozezvu
čely lylw všechny své hudební nástroje
taková jest další scéna.
již n ! anám předvádí Griinewald mystický osvícen.
NlNNlebeská kaple plane ornamenty, květy, sochami ozdní gotiky.
Z tetttremného pozadí jejího nitra vyvírají tajuplné kruhy andělů
modocodrých, zelených, červených, dětských i dospělých, s ožářenýmí
křídlídídlly ano i fantasticky pokrytých peřím. Před andělskými sbory
klečečečí vidina Panny Marie, očekávající narození Boží v celém po
kornrormém jasu své neporušené čistoty. Hlavu její obepíná rudě
planammoucí koruna, jež je obklopena zlatěžhavou svatozáří. Nad ní
vznánznnášejí se andělé s budoucími odznaky královny nebes: žezlem
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a korunou. Před svatou Pannou na stupni kaple stojí malá benátská
konvička s vínem, jako symbol neposkvrněnosti Boží matky.
Světelné paprsky procházejí nádobou, aniž by ji jakkoli poško
dily, jako Kristus se zrodí 2 Marie zůstávající Pannou.
Vedle tohoto výjevu nebeské blaženosti je blaženost pozemská.
Blaženost Panny Marie držící v náručí synáčka. V zahradě na
kamenné lavici odehrává se scéna mateřského štěstí — nejvyšší
slasti lidské.
Usměvy matky přelévají se v úsměvy dítěte, jemuž podpírá
něhyplně hlavičku. aby mu viděla do oček. Nahé děťátko na
chudé, rozedrané roušce je zdrojem radosti, jíž v krásném jino
taji žhne bohatý červený šat Mariin. Předměty dětské světnice —
vanička, kolébka jsou namalovány s nesmírnou jemností reality.
Růže & líkovník, mystické rostliny, tvoří přechod v krajinu, která
se vypíná mocnými ledovci až k samému nebi, jež je otevřeno,
aby dalo viděti „slávu Boha na Výsostech". V záplavě zlatého
jasu průhledné tkáně trůní Stvořitel, vysílaje na všechny strany
miliony andělů, z nichž někteří slétají. aby zvěstovali pastýřům
narození božího syna.
V pravém křídle skládacího obrazu vyvrcholuje se tajemství
Kristova člověčenství. »—Spasitel vstal z mrtvých. Kámen z hrobu
je odvalen. Strážci jako bleskem sražení padají k zemi. Ježíš
stoupá k temnému nebi, posetému tisíci hvězd. Taková byla moc
jeho vzkříšení, že vstávající tělo roztrhlo bílá prostěradla, v něž
bylo ovinuto a stvořilo si samo rudězlatě roucho měnící se kolem
odhmotnělé již hlavy v zďř'hý průsvit. Rány Kristova těla svítí —
tvář. nedávno zmučena, má božsky. nezměrný klid. Zlato vlasu
se mísí se zlatem ohromné svatozáře, jež duhovými tóny tvoří
kolem hlavy Kristovy velkou světelnou kouli ——symbol celého
světa, který byl vykoupen.
Umělec,jenž dovedlpodati toto Aleluja, žil bez veškeré pochyby
sám v sobě myšlenkou spasení. Trpěl a mučil se, ale celou vírou
svého srdce prahl po účasti na věčné radosti, již připravil Bůh
svým věrným.
() svátcích patrona kláštera otvírala se třetí Část skládacího
obrazu znázorňující dva legendární příběhy ze života světcova.
Je to pokušení Sv. Antonína a jeho návštěva u Sv. Pavla

poustevníka.
Hříchy personifikovány

strašlivými obludami vrhají se na
světce »—drobného, na zem povaleného stařečka, jenž se úpěn
livě brání. Jako by unikly z pekla vysněného orientalcem »—ta
kové jsou jejich fantastické podoby. Lidé. zvířata, ptáci a plazi, vše
v divokých změtech těl, křídel, rohů. Příšerná okřídlená zvířata
s lidskýma rukama dorážeji na ztýraného světce. Dům jeho,
zničen požárem je v sutinách. Ale proti arcid'áblu, jenž zaujal
místo na trámech prohořelé střechy, řítí se již z oblak archanděl
Michael se svou družinou a nad ním ve výši zjevuje se jako slib
odměny sám Otec nebeský, jehož se Sv. Antonín vroucně dovolával
ve své úzkosti.

REVUE ARCHA

183

Svrchovaná vzrušenost tohoto obrazu je vyzářena svrchovaným
klidem protějšku: návštěvy Sv. Antonína u Sv. Pavla, prvního
poustevníka. Sv. Antonín, velebný stařec rozmlouvá s asketou
oděným v roucho ze spletených palmových listů. Křišťálový pra
men, laňka, jelen, havran, jenž každého dne přináší chléb, vyzní
vají nejsladší idylou tohoto zákoutí. Usek krajiny s palmou, skalami,
holými stromy, z nichž kape plíseň. hustý les v pozadí & strmé
ledovce mají dekorativnost, jež nám je tak drahá v současném
ruském umění.
Znak rodiny Guersi umístěný na tomto obraze, dal vzniknouti
domněnce, že postava Sv. Antonína je portretem opata Guersi-ho.
Je-li tato domněnka správná, nelze zjistiti, jako nelze s určitostí
tvrditi, že Sv. ebestián prvního nepohyblivého křídla je auto
portretem mistra Matyáše. Velké oči, plny tajemného vnitřního
zanícení i tvrdá energická brada, mají vzdálenou podobu s Dli
rerovou kresbou, v níž Sandrart koncem sedmnáctého století
domnívá se obieviti Grůnewaldův portret. Ale již v té době ne
bylo ničeho známo 0 osobě velkolepého mistra, přes to. že díla
jeho byla slavná. Oběanskými válkami klášter byl pobořen ještě
na sklonku šestnáctého století. Obrazy, které zůstaly v kostele,
kde se více nesloužily služby Boží, byly několikráte oceněny
vysokými osobnostmi, jež se jich marně dožadovaly do svých
uměleckých sbírek. [ císař Rudolf toužil obohatiti jimi své svě
toznámé vzácnosti v Praze.
Ani třicetiletá válka jim neublížila. Zatím co vjiných blízkých
gnístech
umělecká
bylaneporušen
vyloupenav opuštěném
a odvezena kostele.
——
ponejvíce
védy, skvělý
oltářdílazářil
Sama
Ruka Boží bděla nad tímto zázrakem ducha a hmoty. Když po

veliké revoluci francouzské nezůstal v kostele téměř kámen na
kameni, jediný divukrásný polyptych byl převezen do knihovny
nedalekého Kolmaru a později do národního musea, zřízeného
v bývalém dominikánském klášteře.
Za světové války byl chloubou mnichovské obrazárny. Ale po
vítězném francouzském míru musel býti vrácen Kolmaru, kde
v chóru kostela, proměněného v museum, hlásá nehynoucí slávu
genia, jenž byl vpravdě nositelem zázračného.
*
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HYMNYK SVATĚMU JANU NEPOMUC
KĚMU.

Z LATINY
PŘELOŽÍLRUDOLFLINHART
INVICTUS HEROS NUMINIS.

Nezlomen stoií boží rek.
když v řeky proud má vhozen být,
& mlčí jako muž, co řeč

ide o zpovědním tajemství.

Proto mu smrtí hrozí král,
proto kat rány seká mu.
provazy ruce poutají
& údy hoří v plamenech.

Však mukou každou zhrdá Jan
& nedbá hněvu králova.
tajemství nechce vyzradit,
leká se pečeť porušit.
Tich beránek ie nevinný,
co být má skryto ukrývá:
tich ie & nic že nezvěděl.

král světce s mosíu vrhá v proud.
Jsa zřícen střemhlav s výše v dol,
vln do hlubokých noří se:
však pohřbeného vlny ctí,
& slaví září ohňů svých.

Kol kvězdy plynou po řece,
svym leskem pohřeb slroií mu.
& iasné nebe svědčí to,

jak drahou láska Janova,
Dei. věkověčná Trojice,
af pevně k dobru stojíme:
neb slzí řeky hříchy těch.
kdo padají, by pohřbily.
VIX IN SEPULCHRO CONDITUR.

Sotva je vložen do hrobu,
už divy Jana zievují,
už zámky sítí mřižových
ven prokmitaií zázraky.

REVUE ARCHA

Tu nepřátele jeho hned.
veřeinou hanbou skličené.
dlaň boží pomstou zasahá:
trest za svůi zločin pykaii.
Tu škoda imění plačícím,
dobrého iměna lkaiícim.
co ukradeno. vrací se,
čest uloupená dána zpět.

Tu tělo prchá nemocem
a čas uniká změnám všem
a nebezpečí iistota
a smrti, co ie smrtelné.
Tu Janův iazyk živoucí.
však němým hlasem krve své
iak Abel volá o pomstu
a viní krále ze hříchu.

Tmiice, iedna podstatou.
a jeden Bože osob tří,
dei těm, kdo Jana vzývaii,
oč prosí. by těž dosáhli.

IN PROFUNDA NOCTlS UMBRA.

Ve hlubokém noci stínu
a za tmavé mrákoty
ve chrám světa čistý plamen
zaří Boží na rozkaz.

V noci
hvězdy
noci
hvězdy

Jan se rodí svatý.
spěií nebem dál:
v proud Jan ztopen svatý,
pohřeb stroií mu.

Proto srdce ieho vzňate
zžíhá lásky mocný žár;
proto od úst ieho plyne
ku podivu sladká řeč.
Hned on srdce dobrých láskou
vede věčné ku spáse,
hned zas srdce hříšných bazní
od bran pekla odvrací.
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Pentz chudým s těchou skytá,
pomoc těm, kdo opuštěn,
spravedlivé z pádu zvedá,
od úrazu chrání čest.

Pro svatého Jana ctnosti
dei nám. blshá Trojice,
ať ie mysl naše čista.

v srdci láska zavládnel

JAM FACES LICTOR FERAT.
Sem už, kate, pochodně, sem už. krutý,
hrozný meč a s obnivy stočenými
sern už skřipec. když nám kněz nevyzradl
tajemstvi svatál

Pozná silu, veliké duše srdce
obětovné: zuřivý ocbop zlobou
nemůž otřást nez olnou mysli reka,
k právu jenž stoji.
Střemhlav padá Mučedník, pohřben vlnou,
dqlů sřlcen, iazyk svůj mlčenlivý
v klidném toku schovává, by ho užil
na lepším světě.

Volným proudem plameny rozhozeny
lynou & se dělí a záři kolem

učedníka: nebe tak dobré skutky

odměnou slavi.

Slaví iazyk. plamenu růžovému
ienž isa roven, svěží a dosud rudý
hlásá, iakou odměnou mlčelivý
poctěn byl jazyk.

Sláva Otci, Synu buď zrozenému,
oba světy bez konce plesailce
chvalte Ducha, z obou ieni vyzařuie
plamenem čistými
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CAEDWALLA.

BELLOC.
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STARÝPŘÍBĚH VYPRAVUJE
HILAIRE

PŘELOŽIL
JAROSLAV
SKALICKY.

Caedwala, kníže z Walesu (ač někteří to popírají), putoval po
Andredswealdu. Bylo mu devatenáct let a jeho srdce bylo na
plněno hněvem pro křivdu. kterou mu učinili lidé jeho vlastní
krve. Neboť byl zákonitým dědicem trůnu království sussexskěho,
na nějž ho nepouštěla nespravedlnost lidí.
Šla s ním družina. jaké vždy budou doprovázeti dobrodruž
ství & vyhnanství. Bohatí lidé pobřeží a z Gwentu nazývali je
psanci; ale milovali svého pána. A tak chodil na lov, živě se
tím. co zabil, & přecházeje dvorec od dvorce v řídkých lesích
andredských, kde někdy se rozkládá volné vřesoviště a někdy
na míli doubrava, a často hlinitá bažina a s kup písku málo vy
čnívajících, kde roste ianovec a hlodaš, je viděti na jihu duny

jako hradbu.
Když tak putoval jednoho dne, srazil se s jiným mužem rázu

velmi odlišného, nebot Caedwalla nechtěl nic míti s křížem Kri
stovým, ani se zvyky městskými. ani s hovorem cizinců. Ale
tento muž byl putující biskup a jméno jeho bylo Willrid. Měl
rovněž svou malou družinu a nahodou. kterou přivodil jeho úřad
nebo jeho vyhnanství, přišel do statku ve vřesovištích a lesích
Wealdu, kde rovněž byl Caedwalla; tak se sešli. Hrdé chování
Wilfrida, který byl z římského města & úředníkem státním &
k tomu biskupem, ba biskupem nad biskupy, nebylo hrdostí,
jakou měl rád Caedwalla, a mladý muž se choval s jinou hrdostí,
která byla hrdostí hor a pohanů. Přes to mu Willrid vyložil,
užívaje římských obratů řečnických a zdvihaje ruce, život Pana
Ježíše, a Caedwalla, ani nepohnuv tváří za toho vypravování,
nemohl zabránili, aby se ty děje nevnořily v hloubky jeho srdce,
kde zůstaly mnoho let a nepůsobily; jen tam byly.
Království sussexské, vzdělané lidmi různých rodů, přijalo Wil
Írida biskupa. kamkoli přišel. Konal mnoho věcí, které se mne
zde netýkají, a jeho hlavním dílem bylo učiniti křesíany z oby
vatelů bohatých měst v rovině u moře, v Chichesteru, Lewesu a
Arundelu a na statcích a trzích Wealdu; nebot ukázal jim. že
je sprosté, chodí-li s dlouhými vlasy jako pohané, neznalí písem
nictví, a nemají-li dostatečné obratnosti v připravování oděvu
nebo v opatřování potravy. Upravdu sv. Wilfrid, jak jsem psal
na jiném místě. naučil krále sussexského a jeho lid loviti ryby
do sítí. Ctili ho všude, a když se vzdali svého hanebného bar
barství a slušně přijímali pravidla života a náboženství, doléhali
na sv. Wilfrida, aby založil biskupství a aby mělo katedrálu &
biskupskou stolici (což jim vše již dříve vyložil). a on tak učinil
na výběžku selseyském; dnes však moře již pohltilo vše.
as ubíhal a mladý muž Caedwalla, dosud mladý muž v dva

cátých letech, nabyl svého a seděl v Chichesteru na trůně, který
mu právem náležel a vládl vším Sussexem až do jeho nejzazších
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hranic. A byl králem území ještě většího, jak ukazují dějiny ale
ří tom stále ve svém mladém srdci odmítal šat a způsoby věcí,
kterou kdysi ve svém vyhnanství nenáviděl, a nechtěl přijmouti
latinských modliteb ani se klaněti jménu křesťanského Boha.
Caedwalla, dosud tak mlád, nyní však král, pokládal neslušným,
kdyby nevládl nad větší zemí než nad říší, kterou mu dal Bůh,
a byl naplněn touhou přeplouti moře a dobýti nové země. Proto,
at s dobrým rozmyslem nebo nerozvážně, vyplul, aby se pře
plavil přes mořea dobyl ostrova Wightu, o němž pověst praví, že tam
zbudoval království své hrdina Wight v dávné době, než ještě
bylo písmo. a kdy byly jen zpěvy. Tak Caedwalla a jeho bo
jovníci přistáli na tom ostrově a bojovali proti četnému obyva
telstvu jeho a podmanili je, ale v bojích těch byl Caedwalla raněn.
Stalo se, že král toho ostrova. jménem Atwald, měl dva syny,
jinochy, a doulalo se soucitně, že vítěz jich ušetří, nebot prchli
vzhůru po vodě do Stonehamu; ale mnich. který sloužil Bohu
u brodu v rákosí nedaleko Hamptona nahoře u řeky, slyše, že
se král Caedwalla (jenž se uzdravoval z ran utržených v boji
s muži wightskými) dověděl o úkrytu jinochů a rozhodl se. že
je zabije. odebral se ke králi & prosil, aby aspoň byli poučeni
ve víře, dříve než zemrou. pravě mu: ,.Králi, třebaže nejsi naší
víry, není to důvodem, abys takového daru zbavoval jiné. Dovol
mi tedy, abych se postaral, aby byli poučeni a pokřtěni, a potom
můžeš vykonati svůj ukrutny úmysl" A Caedwalla svolil. Jinoši
byli tedy odvedeni na posvátné místo do ltchenu, kde byli pou
čeni o pravdách a tajemstvich náboženství. A když se to dělo.
tázal se Caedwalla občas. jsou-li již křesťany,
a konec se jim již dostalo všeho vědění, jehož jim svatí muži
mohli poskytnouti. a byli pokřtěni Když tak byli přijati do ov
člnce, nechtěl Caedwalla déle čekati a dal je zabiti. A říká se.
že šli v smrt radostně, nepokládaiíce ji za více než za bránu
nesmrtelnosti.
Po takových činech vládl Caedwalla dále nad královstvím sus
sexským & svymi ostatními

královstvími

& ani

svou řečí ani

chováním nedal na jevo bohatým nebo chudým okolo sebe,
děje-li se něco v jeho srdci. Ale zatím, co zpívali mši v kate
drále selseyskě a dosud přicházeli lidě noví (nyní již řidčeji,
nebot skoro všichni byli přijati do církve), zatím co tedy přichá
zeli lidé noví, poslední, z nejvzdálenějších končin lesnatého hřbetu
a z nejosamělejších výšin dun, aby slyšeli o Kristu, o jeho kříži,
o jeho vzkříšení a spasení lidí, seděl Caedwalla v Chichesteru,
radil se jen se svým srdcem a byl králem pohanským. Možno
říci, nikdo jiný ve vší zemi tak nezůstával stranou.
Tak ztrávil mládí a tak panoval, když, dospívaje třicátého
roku svého, ohlásil rozhodnutí své šlechtě, hrabatům. mužům
mluvícím walesky, plavcům, kněžím a všemu svému lidu. Pravil:
„Vsednu na loď a pojedu po moři do Říma, kde se pokloním
hrobům svatých apoštolů a dám se pokřtíti. Ale, poněvadž jsem
král. nikdo mne nepokřtí, jen papež. Učiním pokání za své hři
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chy. Pozdvihnu své oči k věcem hodným muže. Odvrhnu vše.
co mi bylo drahé a přijmu to, co přijde." A jako nemohli od
vrátiti Caedwallu od žádného z jeho dřívějších rozhodnutí, tak
ho neodvrátili ani od toho. Ale jeho lid dával radostně, čeho
bylo potřebí na jeho výpravu, všecky ovce : dun a jejich vlna,
všecka šenice v lepenicových dvorcích Wealdu, a malé vinice
v kněžs ých zahradách obrácených k moři, rybáři a každý stav
lidí v Sussexu, který pluje po lodi, nebo oře nebo přistřihuje,
chová ovce, sklizuje nebo kuje železo, všichni dali z toho, co
měli, králi Caedwallovi. takže odplul s pěknou družinou a s mno
hými zásobami na svou cestu k hrobům apoštolů.
Když král Caedwalla přišel do Říma, přijal jej papež a řekl:
.,Slyšim, že bys chtěl býti poučen ve víře." Načež král Caed
walla odpověděl, že to jest jeho přáním a že by žádal křest
z ruky toho apeže. A zatím se Caedwalla dobře ubytoval
v Římě, dával) chudým peníze & ukazoval se jako někdo, kdo
přišel z konce světa, to jest z království sussexského, které
v těch dnech ještě nebylo slavné. A když Caedwallovi bylo tři
cet let & naučil se všemu, co třeba věděti, aby někdo přijal křest,
byl pokřtěn a oblékli mu bílé roucho, které měl nosit několik dní.
Když se král Caedwalla takto spojil s jednotou křesťanskou,
byl velmi rád. Ale řekl také, že dříve než svlékne to bílé rou
cho, jež mu tak bylo dáno. přijde smrt a vezme si jej (třeba že
je mladým mužem & bojovníkem), a to nikoli v boji. Byl pře
svědčen, že tomu tak bude.
A tak se opravdu stalo. Neboť než uplynula lhůta těch dní,
v nichž, jak žádal obřad, měl nositi své bílé roucho, ha v témž
týdnu zemřel,
Tak oni jinoši, které stihla smrt z jeho rukou, zemřeli po křtu
v ltchenu v Gwentě, když Caedwalla král vyplul ze Sussexu,
aby dobyl a v moci podržel Wight svým kopím, svým mečem,
svým štítem, svými náčelníky & ozbrojenci.
A nyní. když jste doc'etli to vypravování, pomyslíte si možná,
že jsem si je vymyslil, nebo že to je legenda, nebo že to je
z knihy nějakého povídkáře. Vězte tedy, že to je nelíčená udá

lost historická, jako bitva u Waterloo nebo zákon o udílení kon
cese, (lišic se od kroniky jen v tom. že jsem položil živá slova
v ústa lidí). a buďte ujištění, že dějiny Anglie jsou věcí podivu
hodnou.
*
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HOROU.
NAPSAL
VÁCLAVBELOHLÁVEK.
Můj kraji, ukrytý hor do zákoutí.
kam běžná noha nezná svaté pouti.
karn putuie jen s berlou ducha kněz,
spíš nebes nežli země robotěz,
buď pozdraven!
Kde mluví hora k horám
svým dosud pralesem & zora zorám
kyn dává. by tu déle pousedly
& ve vod zrcadle, se v Dářku shlédly.
ten všechen kraj až někam za Cikhái.
ach. nesměite se, iest můi rái . ..
Jak onde v edenu byl kdysi pramen.
ienž rozplětal se do řek, do čtyř ramen,
tak zde. Hor d'árských žula, rula. svor
řek čtvero vysllaii za obzor,
to k mořim dvěma na sever i na jih.
co zatim dole klášter v tichých hájích
tam od Zelené Hory stulen stín

sní FPonsM
Mariae, Pramen Mariin

Tot tedy ten můj rái... A iá ho neznali
Já milion kdys od sta nerozeznall
Jsem synek mlynářův dál z podhoři.
kde Doubravka již pod Chotěboři
se ze skal dere do klidněišich rovin,
& o tom ráji slýchsl isem ien z novin
těch kraiánků. iii po vod poskoku
idou nosíce svět horský v tlumoku.
Nic nebylo mi, věřte. tolik milé,
iak po zelených pěšinách ty bílé
: hor zjevy.
Do mlýna i do dvorce
se časem nesla vůně puškvorce.
ieiž řeka rvala ze dna horských bahen,
též z mého ráie vzkaz. Pak spoustu rahen
& kmenů jako rozkotaný vor
vždy velká voda nesla z iara s hor.
a proud ten divoký & rozpěněný
vždy cvalem přediižděl kůň uřicený
& na něm posel. nevítaný host.
ienž rohem varoval jez, mlýn i most.
A s velkou vodou jako po řetězu
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s hor chodili a uvízli pak v jezu
i jiní hosté, jež hned na pozor
strýc rybák vzal si, dvorně „hovad z hor"
jim přezděv, „obrů kaprů", ,.obryň štik".
Též časem báječný pták rybaHk
k nám „shora“ zalétl a Boží duhu
ma' na peří, a mně se rajských luhů
zdál zjevem.
Než, ač tolik poslů slal
můj ráj, já za ním jsem se nevydal,
krom jednou, tusim, ve studentských letech
a bez dojmu, jak bývá na výletech.
Ach, Bože, kam se mi zrak tehdy děll
Já pozlraje se Zelené Hory,
jsem vůkol viděl jenom teskné bory
a hvozd, a veěed v troucheň pralesa,
jen skály, těžké snad i pro běsa,
že tu je shodil s otlačených ramen;
i v pollch, nivách nic a nic než kámen,
sem tam se válejlcl, nezdaru . ..
Ach kraj ten, podobný tak Lazaru
jsem viděl. plný sedomodrých vředu.
e místy v kamenném tom modrošedu
plá pyro , krev to česká v granátu,
já nezřertenkrál mládí ve chvatu.
Pak obrátil jsem se dal, výš a jinam
Žel, s bolem velkým ted' se rozpumínám,
jak svého ráje jinde hledal jsem,
však nadarmo. as plynul za časem,
a já již sehnutý mu pod břemenem
jsem jal se káti v duchu rozželeném
vždy víc a upřímněji rok co rok,
až obrátil jsem osléz bludný krok
zpět od dalekých pásem Al i Tater,
a odkloniv ve od závratných pater,
jsem sestoupil pak dolů domů k nám.

Tu stojím se slzou, ráj obzirám.
Jak krásna jsi, ty krajino má rodná,
jsi všechna krásná od čel hor až do dna
vod čirých. Již v tvých chudých kamenech
mi pyrop svítí v krve plamenec .
, krásná jsi jak v rozkvětu svém žena,
jak nevěsta, kdy muži okrášlena
má na hrdle svém šňůry korálů. —
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Zda vl to, odkud isou — vtip horalů?
Ty posílail v ieřabin těch zdobě
až z dáli Cizokrajná moře tobě
co rok vždy po větrecb & oblacích,
že odvádtš iim věrně daň vod svých. —
Zde stoitm v tichých rozvalinách zdiva,
kde stával konvent. Posud voda živá.
ač na sloupu kus klenby zkomírá,
se : půdy nesmrtelné prodírá.
Zde stoitm smuten. světem ušlý, žlzniv
& piji sám, však nejen sobě přizniv

i iiným; z Mariina pramene
všem podávám čtš vody studené.

*
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TĚ, JARO.

S tlukouclm srdcem
a a písní na rtu
čekám tě, iarol
Ty přijdeš, přiideš.
Budeš tu blízko.
budeš tu u mne, iaro.

Oděieš stromy
svatebním šatem.
zaplavtš
ze
eným pole
mořem.
radosti mořem
zaplavíš srdce,

iam.

Skřivana pošleš
k modrému nebi.

abš
tamslávě.
zpíval
o oží
S tlukoucím srdcem
s modlitbou na rtu
čekám tě. iarol

BÁsm. NAPSAI.
J ANVIN AŘ.
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BŘEZINA

AVRCHLICKÝ.
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ZELINKA.
Akordem Miloše Martena stanoví se toto příbuzenství duchů:
Mácha. Zeyer, Březina. Lze však, pokud se týče Březinova vztahu
k nejromantičtějšímu z Lumírovců, příbuzenství to rozšířiti para

lelou díla synthetického mystika k Vrchlickému.

Sám mocný

rodový znak obou básníků, dvou, nepřátelsky se srazivších, epi
gramy & arodiemi nešetřících generací, lyrismus,
mluví pro
takový po us. když analogie Březinovy „Modlitby večerní“ a Vrch
lického „Magnificat“, básně tohoto Horror vacui a „Země“ s Březi
novými pracemi: Snad otom a Čas lije se prškou, analogie ze
sílené přiznáním se syntheíika k sympatiím pro Vrchlického, mohly
by se zdáti málo významnými projevy nutného působení umě
leckých individualit současně tvořících navzájem.
V souhlase : postojem svého já k objektům vnějšího světa
(v nejširším slova smyslu) oba nespokojují se prvotními shluky
vjemů. Ona bezprostřední naivnost postřehu, jež jest tak často
osobitým kouzlem lyrikovým, je u obou proměňována rozumo
vými živly úvahy v útvary, v nichž rozumovc vědění, studiem
nabyté, stává se nezbytnou složkou inspirace zvláště tehdy. je-li
předmětem takového hloubavého, opatrného, ne už zcela důvě—
řivého pozorování sama za k la dna empirického světa, jeho pů
vod, účel, cíl, jímž po případě dosahuje se jen počátku dění
nadsmyslného. To vše je obsahem meditativní části lyriky Vrch
lického, tím je neseno dílo Březinovo celé, ani těch několik (le
skriptivních nebo impresionistických a ryze osobních čísel nevy
jímajíc. Pojmem „meditativní část" už však je naznačeno úsilí
Vrchlického, které je zdrojem mnoha kladů, ale také několika
stínů jeho básnického zjevu. ()n svůj meditativní úkol f— v jeho
terminologii: zachytiti poměr člověka devatenáctého věku k jevům
světa ——si v optimistické důvěře ve své iysické a duševní síly

rozšířil o vášnivé úsilí, nenechati takřka jediné chvíle svého
nejosobnějšího lidského osudu nevyzrazenu, to jest, podati i tady

ohromnou

analysu

své v léta mládí, mužství a stáří zlými

údery kohosi roztříštěné sudby životní. Nebylo lze jinak u Vrch
lického, jenž toužil „s žízní, které ani nepřítel neupře obdivu
opíti se vším, co zrálo na vinicích ducha", jak dí o něm Březina
sám, u ducha, který chtěl poznati a vychutnati všechny dary
života. nejen lásku, víno, nikotin, nýbrž i kvasy jeho, připravené
v různých způsobech umění, slovesného především. po doušcích
a s pomalostí největšího labužníka.
Životní osudy Březiny. ..osamělého. utlačeného člověka. který
našel svou cestu k smrti a životu daleko od jeho (Vrchlic
kého) Babylonu, kde se mluví všemi jazyky", usnadnily už samy

sebou úhrnné

z rácení

osobních bolů a jasů v několik

vzpomínek a elegií, nebo jenom v několik plurálů. Z dálky Bře
zinovi. duchu k samotě předurčenému. souzené bylo lze pro to.
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co jest jako babylonské zmatení jazyků v díle Vrchlického. na

jíti věty úhrnného

sloučení,

jimiž druhy jsou převáděny

na společného jmenovatele rodů, když dálka odstupu v jeden
horizont shladí perspektivy lidské epopeje a odbarví její dobové
kolority a uvolní pohled k zahledění se za horizonty západů,
.,kde lásky srpen dal zráti vinicím ve svých úpalech". A přece
jak Vrchlický, samotář, jejž život v ten osud znenáhla zatlačuje,
tak Březina meditují
o životě, smrti. bolesti, utrpení, Bohu.
Oba jsou k meditacím toho druhu připraveni vědomím a vědě
ním nových vědeckých poznatků, sklenutých v klenbu positivismu
& Snad jen duch kraje, zrodivšího Chelčického to byl, jenž tak
záhy proměnil individualismus Březinův, jak jej s sebou nese
vědeckost druhé poloviny devatenáctého století ve všeobjímající
cit bratrské lásky, po způsobu Františkově i ke zvířatům ve jhu,
„bratřím zakletí svého". Humanita Vrchlického, položena do zá
kladů jeho monumentálního torsa lidské epopeje a řídící jeho
vztah ke Kristu, (jenž není v díle Březinové) &k mravnun hod
notám světa a lidství, jako jsou Pravda, Dobro, Láska Krása,
jest pendant k onomu sociálnímu citu Březinovu a spolu s nim
bývá označována za projev kmenové příslušnosti, což by 11Bře
ziny mělo rozhodně více přesvědčivosti a bezprostřednosti. A zase:
oba básníci jako vrchol svého sociálního cítění, sní o Člověku,
který silou llerakla, jak dí Vrchlický, „jasný, tajů plný vítěz
nad prostorem" podle slov Březinových, promění zemí od pólu

k pólu dle svaté vůle Věčného. Ten jde dílem Vrchlického
v sterých maskách a kostýmech, ale vždy tvůrčí, bud'si vzýván
kterýmikoliv jmény a mize na čas v obřím zjevu přírody; i v tomto
vztahu je Březina soustředěnější &prostší. dobyv si záhy jistoty
Bezejmenného. k němuž v synovské důvěře hovoří důvěrně sy
novským tykáním s nejvyššími superlativy spojovaným a tvorbu
světů zdůrazňujícím. Nepřehledné až je bohatství věcí. osob a
dějů v díle Vrchlického, vše v pevném rámci doby a jejího své
rázu, bud si to pravěk, prostředí biblické. antika, středověk. my

thus, legenda. balada a v téže drobnohledné podrobnosti vstupují
p(řírodní
zjevyfinale,
v jehojehož
dílo;scénou
jen povšechně
jsou naznačeny
osmického
zůstane země;
Březina znaky
nepo
zbývá téměř nikdy téhož povědomí nutné, třeba zlepšované po
zemskosti, ale učiniv bratry lidské anonymními dělníky lidských
minulostí a přítomnosti tím, že z nich utvořil sbory knížat, otroků,
šílenců, mučedníků, slepců, lovců a jak jiné jsou chóry jeho scén,
potlačiv ve svém obraze přírody vše individuální a zvýšiv plu
laritou jevů a zdůrazněním jich trvání po staletí a tisíciletí, bo
hatost života zpívá grandiosní vidiny kosmické budoucnosti, svě
tových katastrol & zániků. sní o chvíli, kdy síly pozbude kletba
dědičné viny, toho, co dává vědomí dvojakosti světa; tím. že tak
často má odvahu zadívati se na zemi pod zorným úhlem vesmíru,
stává se třetím básníkem poměru země a lidí ke hvězdám bez tita
nismu Vrchlického a geniálního polidštění Nerudova v pokorném
pathosu uchovávajícím astronomické představy a data. Vrchlického
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iaustovská idea Hledání na tolika dějích podrobně osvětlená, hle
dání spějícího rovněž k nadsmyslnu, k rozřešení záhady (Bře
zinovo „Tajemství“?) bytí, totjen analyticky zjišťované,metalysicky
neurčená hybná síla lidského vývoje v pojetí optimisty vzhledem
k lidstvu, pesimisty vzhledem k sobě, jemuž manie po tvůrčí
práci a helenská nechuť ku přísné askesi smyslů zcela uzavřela
cestu ku platonské zkušenosti druhého zraku cestou mystické
extase nabývané. A přece tytéž jsou u obou, u smyslnika
i u askety. výsledky myšlenkového průboje v této oblasti. Osobni
boly a zklamání plně vyznávaná &po hořkých jádrech požívaná
ipout, vždy prohlašovaná za pouhou část pouti bratří &jim k útěše,
stranou všeho trpkého egoismu zpěvu pro sebe zpíváním uleh

čovaná, vedou očistou bolesti a smrti v jistotu

iednoty

ži

vota buď si to „strom života, nekonečný den" melodii Vrchlic
kého, nebo: „Ruce naše zapiaté v magický řetěz rukou nesčí
slných". jak zní příznačný motiv Březinův.

armo nie, souzv uk je ideál obou znalců slovní instrumen

tace. Smíření tuší zníti z hvězdných sfér a z vířivých hudeb ticha a
pozorný čtenář jich ocitá se v rozpacích, čemu se divili dříve,
zda vytrvalosti toho. jenž ohromujícím letem kulturami, a vrstvami
dob a systémů, sněním nad hroby, propastmi, kalichy květů &
rosnými či deštovými kapkami bleskem chytal znamení posled
ního smyslu života, či úspornému sebesoustředění toho, jenž. to,
co viděl & vysnil sedě u nohou Samoty, přadleny němé, vyříkava
teprve tehdy, když sloučil to, co se sloučiti dá, a našel místo jed
noho každého rodu a typu takto získaného v systému řetězcu
přes píopasíi antítlles také llugovulll typu. Ani jeden ani druhý

nejsou pyšní, že by čin. tvorba

jejich,

radostná oběma přes

to,že vysiluje úzkostí a křečí byla výlučné. Oba příliš dobře
vědí () geniech, velikých mrtvých, stavitelích chrámu, prorocích,
kteří jsou jejich vzory; Vrchlický zcela v souhlase s analytickou,
v rozkošnickou manii pozvolného opojování sebe vybíhající po
drobností, si uvědomuje dílo jejich, geniů po geniech. znova a
znova vniká v jejich stvoření, slovo za slovem vstřebává vsebe
jejich krásu, portretuje je bohatou škálou svých výrazových
barev, modlí se k nim prosbou i díkem. Březina opět pro své
jistě bohaté & vroucí poznání jich najde úhrnnou apostrofu. ne
osobní u něho už roto, že oni se mu mění jen v jednu čeleď
stavitelů chrámu ezejmenného:
. teskný hřbitove, kde duše
Velkých sní,... což zní v souzvuk s prosbou za usnadnění se
beoběti u oltáře umění tedy za to. co bez oddechu a denně vy
konával Vrchlický tím. že hleděl cizí kosmy geniů učinit mluvícími
jazykem svého národa & čehož pozbytí větou: „ó hudbo veršů,
jež nebudu čísti“ si prohlašuje za nejtrpčejší úděl iysické smrti.
Eldorado života zářící především krásou těla ženina, mužstvim
radostně & úspěšně napadaného. antický mythus zalidněný
nahou krásou & zdusnělý milostnými zápasy na jedné straně a
oslavy nejvyšších vzletů na opačném pólu s harmonickým sbra
třením obou složek lidství, v jasných chvílích stáří tušeným jako
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s doslovem. to je asi schema vývoje Vrchlického spiritualísmu;
kratičký a letmý nápěv erotiky Březinovy, zhaslý záhy a neplodné
se vybíjející v několika žhavých větách shrnujících smyslné dary
vzdálených. divoce žijících měst a askesí zcela ovládnutý. si vy
nucuje přiznání o těla svícnu nečistém a o nečisté číši krve a
usilovné hovory s lepší částí lidského já, duší bohatou zahradami.
zvolna pozbývající v rostoucím srůstu básníka s bratřími dishar—
monické dráždivosti. Křesťanské pojetí lidského dualismu u Bře
ziny a jeho bohaté metaforické & přiměrové analogie : ritu ka—
tolického, zesilované shodami jeho víry s enthusiasmem Angela
Silesia, má své analogon u Vrchlického, opěvovatele „Hellady snu
luzného". v přečetných legendách středověkých, ač jinak se zdá,
že tu vzdáleni obou duchů je největší.

Jsou však oba básničtí extatikové.

Oba milují apo

stroiy a jsouce svým věděním uzpůsobeni k bohatému vyhledá
vání metalorických sloučenin mezi věcmi a jevy, milují několikerý
metaforicky portret jedné a téže věci.
řezina, nerozptylovaný nékolikerou činností, spokojující se
v dramatu svého cítění, vnímání a chtění úlohou pěvce bratřím
a poutníka na prahu sedajíciho. sílen samotou, neštvaný víry ve
řejného života a sháněním chleba rodině, mohl stilisovat 3 kom
oonovat
škrty a korekturami
věty a periody svých
metafor,
rchlickýsemajícívedle
úlohy protagonistické:
poutníkaa
sa
motáře a básníka, schváceného obavou o ztrátu tvůrčí síly, řadu
episodních
rolí jako všudy přítomný subjekt ve vlastních vi
dinách epického díla -— jehož zárodkem u Březiny jsou gesta,
postoje a scény v přímérech & likcích přímo diktujících Bílkovi

výtvarnou parairasi ——nemá času na ciselování ulité meta
fory; vteřiny tekou a nesou sebou vznéty, přísná kázeň tvůrčí
placená časem nechala by uniknout nový přítok, a tak Vrchlický
se spokojuje postřehem prvního okamžiku, maje usnadněnu nad
lidskou tu práci povědomím některých vleobecných obratů a |i
notajů, jako Březina si přetvořil zaklínadlem šílené síly svých
metafor scenerie světa v ladnou soustavu komnat, zahrad, polí,
vinic. lustrů hvězd, louhí tisíciletých etherných. zalidněných ži
vými, mrtvými nenarozenými; to je úhrnem vzato kosmická in
timita, bratrství lidí, světů, rostlin, hmoty, vod nevylučující tu jako
u Vrchlického dialogy básníka se světem. ba spíše si je vynucující.

Není ani u Vrchlického ani u Březiny pouhé vokálnosti
jazyka. Oba tak pozorní k barevné a zvukové nádheře tohoto
světa, stávají se instrumentálními mistry jazyka podrobujíce si
i násilněním jeho zákonných iorem občasnou nepodajnost a s ob
libou užívajíce, jakoby na důkaz, že jsou chvíle. kdy větná or
ganisace s přísudkem v základech připadá příliš těžkopádná, vo
kativních výkřiků, které prozrazují žhavou extasi tvůrčí, jistě ne
tu, o níž dí Vrchlický. že při ní básník sám sobě se dívá přes
rameno. Bohatá jest barevná škála jejich epithet, věci v jejich
koloritu hoří nelomenými barvami v ostré plastičnosti díky jejich
visuelní schopnosti postupně se vyrovnávající s rostoucími hu

©
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nosti v dějinách českých látek básnických a českého básnického
myšlení'1když nelze. prozatím, pokud neisou vysledovány všechny
vztahy generace Macharovy a Březinovy k němu, iei prohlásiti
za ziev. ienž tvoří přechod vlogickém vývou české poesie, zvolna
jen se dobíraiící vyrovnaného, nepřekotného tempa.
*

ŽENA

NA

POBŘEŽÍ.

BASENNAPSALSTANISLAV

BOJAR.
Ve skalách pobřeží zmírá včereiší květ.
Hodíš-li do moře perlu. moře ií nevrátí zpět.
Zcuchané. černé. divoké vlasy si splétám.
krásněiší však ie mužova pohřbená sít.
Pro koho, zmámená. vlasy si pletu,
vzdech můj ty. moře neklidné, chyt,
vím. že odpověď nedáš nedočkavým větám.

Pro koho létem dnes kvetu?

Zvalo iei zrozené slunce, tančící na hřbetech vln,
hvězdy, v hlubinách tonoucí. měly iei přivésti zpět
vězdy k dnu padly. muž se mi nevrátil.
Pro koho pokvetu ted'?
S pobřeží odnese příhoi včerejší uvadlý květ.
Co isem já víc. než zlomená snítka?
Přede mnou moře, vypráhlá skála ie hřbitovní zídka
— iediná odpověď
pro to. pro koho bezimenná kvetu.
Za tebou idu & důlek se ueptúm.
Nemůže nikdo víc truchlivým očím říci.
Nadarmo do vln & příboii šeptám
něžná a vášnivá slova i žaluiící,
nadarmo volám tvé jméno.
Abys ie slyšel, idu za tebou.
otevři náruč. jdul
Smilui se, Bože, nade mnoul
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DÚM ŽIVOTA. som „AM DANTE
Guamu
ROSSETTI. Mom JAROSLAV
SKALICKÝ.
STARÉ A NOVÉ UMĚNÍ.
[.

Bud Lukáš ctěn; neb po prvé že spialo
své ruce k modlitbě kdys Umění.
tot jeho čin (jak dávná pověst díl.
Ač naráz rozervat si netroufalo
mrak klamných symbolů, přec rozeznalo.
že hlubší smysl v symbolech těch tkví,
v lom dnu. v tom nebi. v polí mlčení ——

zříc iimi k Bohu, knězem se mu stalo.

A po poledni tížil trud, a chtělo
si kouzly pomáhat. leč nbráželo
jen marně zručnosti své mrtvy chlad.
přec může. soumraku kdy! nastal čas.
se v pozdní trávě klečlc modlit zas,
než přijde noc, kdy nelze pracovat.

„Já nejsem jako tam li," básník dí
& malíř pyšně. (lidmi obklopeni,

iimž pero ani štětec známý není.)
a vlastní dech ie svírá mrazivý.
Pak k těm, kdo rýmuií a malují
a proto iako umělci se cení,
idou v chladném mlčení & uděšeni
zas couvnou.

——„Neisme jako tam ti,“ dí.

Což : toho. kdyby tomu bylo tak?
Tvé oči, kdyby z hlavy zřely zpět,
ak budiž. ale oči hledí vpřed.
těm světlům minulosti obrať zrak,
iež v budoucnost ti svítí září svou.
a rci: „Já nejsem jako tam ti jsou.“
111.

Ač Bůh. iak hospodář, v svůj vinohrad
iít na práci těm prvním rozkázal.
než den. z pout temnoty se vyrvav, vstal,
jít tmou iim kázal, pilně pracovat —
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[když ptal se po mzdě, řekli: „Stejný plat
dej. Pane, vsem") — ač nejvíc sužoval
je těžký slunce žár a žízně pal.
ač nikdo. kdo byl Bohem k práci vzat,

již nepracoval tak: — přec nestůjte
tu líné na trhu a pracujte.
Kdo ví. zda není on tím posledním,
jenž prvním bude věrou, vůli —- tím,
jenž pak, až mine doba určená.
snad budoucnost té minulosti da?
VCHOD D0 CHRAMU.

Prach s nohou střesme, sestro, před branou,
by desek s jmény těch tam netřísnil,
jichž kosti svaté chladný kámen skryl
v těch lodích, jež se jmény jejich zvou;
svou věrou v hrobě obklopeni jsou,
a malíř věřícím je zpodobil,

svou zbožnost sochař v bronz a kámen vlil;
zní ztíchlý jejich hlas tam ozvěnou.
Zde venku jenom píseň zvonů zní.
žár polední tu v dveře kostelní
a jejich řezby lije prudkou zář:
leč uvnitř najdeme jen mlčení
& náhlé šero, vroucí modlení
& plno andělů. jimž kvítí venčí tvář.

.
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KAPITOLA
Z DÉJINUMĚNÍ,
NAPSAL

DR.AmomnMATEJCEK.

Okolo polovinyXll.věku,v době nejplnějšího rozvoje románského
umění, počalo kličiti v srdci Francie. v kraji čtyřmi řekami ohra
ničeném a proto lle de France zvaném. umění, jež vyšlo do světa,
aby potlačilo nesjednocenost uměleckého snažení středověkého
a ovládlo tvoření jednotou slohu platnosti universální. Dosah no
vého hnutí byl neobyčejný. Po šesti stech letech, od zániku an
tického světa kulturního, hledalo umělecké chtění lidstva směr
a cíl za začarovaným okruhem antických ideálů a reminiscencí,
nový člověk, složité dílo tajemných sil středověkých, usiloval
o umělecký výraz. odpoutaný od minulosti a směřující k nové
budoucnosti. Souvislý proud uměleckého dění, jehož směr, hloubku
i šíři jsme sledovali a odměřovali od dob předdějinnych, počal
si raziti náhlým obratem, jako kdysi na půdě řecké, novou cestu,
strhuje s sebou vše, co kořenilo v nížinách i výšinách, od sebe
oddělených, románského středověku.
V pánvi řeky Seiny sloučily se všechny síly. jichž bylo zapotřebí
k novému dílu, tam položeny byly základyk národní a kulturní
velikosti národa, jemuž měla připadnouti úloha vůdčí. Z lle de
France vyšla myšlenka národního sjednocení země zesilováním
moci královské v soustavě feudálního státu, odtamtud razila si
cestu nová řeč spisovná ve smělém výboji proti panující řeči jihu.
V tomto kraji tvořivých. organisujících sil vyrostlo i nově umění
gotika.
Tvůrcem gotiky bylo pokolení, jež se zrodilo v době velkého
přerodu středověkého žlvota. Na počátku Xll. věku klestila si
cestu hrubou feudální společností myšlenka () důstojnosti rytířské,
zavazující společnost jistými mravními zásadami, vedoucí k zvy'
šení sebevědomí a nabádající k ušlechtilosti. Rozvinuta do šíře
a živena mnohými jinými prameny, vedla myšlenka ta k zjemnění
společenských mravů a brzy ! k stavovskému oddělení rytířstva
od stavů ostatních. Io tu o produchovnění válečnictva, povzne
sením bojovníka na roveň knězi svěcením, o etisování boje za
vedením příkazů a pravidel i v násilí zbrojněm. Vše to vedlo
ke zkřestanštění a k náboženskému zvroucnění života i mimo
kruh kleriků, ve společnosti světské. V novém ovzduší se vyvi
nula dvornost k ženě, jež se projevovala namnoze ve formách
strojených & nabyla uměleckého výrazu ve zkvétajícím národním
básnictví, jež se odlišilo rázem od latinské poesie duchovní. Na
jihu Francie pěstovali provencalští troubadouři lyrickou poesii,
zasvěcenou kultu ženy, na severu skládali trouvéři básně epické
jazykem národním, těžíce z dávných mytů a legend. Tím vším.
zejména pak poznáváním světa za válek křížových. šířilse obzor
duševního života středověkého a kultura, spjatá dotud úzce s ná
boženským cítěním, se uvolňovala &nacházela širší pole k svému
rozvon.
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Zesvětštění osvěty, přivozené společností rytířskou, pronikalo
i do stavu městského, jenž mohutněl v poměrech vyvinuvších se
za válek křížových a se emancipoval do nebývalé míry. Města,
dosud jen nesourodé útvary ve smyslu antickém, vyvíjela se v or
ganické bytosti právní a nový ojem obce vázal v celek obyva
telstvo měst. měšťanstvo. Potře a bohatšího, okázalejšího rámce
životního vedla šlechtu k budování velkolepých hradů. k stupňo
vání nádhery v šacení a ke zvyšování všech potřeb životních.
V městech jevily se odrazem podobné snahy a vyvrcholily posléze
v budování pomníků, na jichž uskutečnění pracovaly a se vysi
lovaly generace, k výstavbě chrámů v novém slohu gotickém.
Města spravovaná biskupy, spřátelenými s králem. podporovaná
ve svých podnicích knížaty. počala budovati katedrály v rozmě
rech a výpravě jdoucí nad lidské síly. Laikové počínali ve všech
oborech tysické a duševní práce soupeřiti s klerem a zejména
řemeslný živel v městech, sdružený v cechy, nabýval závažnosti
pro rozvoj kultury výtvarné. Stavitelé, kameníci, sochaři, řezbáři,
malíři a jiní řemeslníci umělecky tvořiví, byly osoby světské, je
jichž důmysl a umění stlačily duchovní ředitele velkých podniků
stavebních na pouhé administrativní správce, kteří jen ve velkých
rysech zasahovali do uměleckých otázek díla. Organisované ma
lířské dílny vzkvétaly v městech a ve velkých střediscích dušev
ního života, jehož jádro tvořily university, byly činny dílny pí
sařské, v nichž pěstována byla malba knižní. Byly-li školeny ge
nerace stavitelů, kameníků a sochařů v hutích velikých katedrál
po celé lle de France, soustřeďovala Paříž, město slavné univer
sity, všechen život duševní a umělecký Stala se světovým městem,
střediskem učenců celého světa, zřídlem vědeckého i uměleckého
poznání.
Sdružení umělců-řemeslníků v cechu vedlo k zlepšení výchovy,
k zvýšení úrovně umělecké prace, jež ovšem byla více ceněna
jako projev řemeslně-technický než umělecký. Dosažení hodnosti
mistra bylo v cechu vázáno podmínkami a práce mistrovská pod
lehala cechovnímu posouzení. Tím vším vystupovala umělecká
práce z anonymity. jíž byla do jisté míry zastřena, pokud byla
konána v cele klášterní. Zákonně upravená soutěž mezi přísluš
níky cechu pudila k soupeření, kosobnímu rozvoji a již i k ce
nění umělecké zdatnosti jednotlivců. Novější badání vyneslo tolik
příspěvků k poznání umělecké práce doby gotické, že nelze již
mluviti o nadosobní, bezejmenné sborové ráci na monumentál
ních dílech gotických. Víme, že při katedrá ach znamenala osob
nost stavitele určitý umělecký program a vyznání, jež stavitel
uplatňoval na nehotovém díle, často bezohledně, nedbaje práce
svého předchůdce. Víme, že mezi staviteli katedrál byli mnozí,
již byli svým uměním proslaveni daleko široko a již byli proto
od stavebníků žárlivě hyčkáni. lákání a přepláceni. Ze starých
zápisů bylo vyčteno. jak nároční byli mnozí mezi nimi, jak vysoko
si cenili svoji práci, jak sebevědomě si vymezovali hranice své
působnosti. Nejinak tomu bylo u malířů, sochařů a jiných umě
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leckých řemeslníků, kteří již v době románské uznávali za dobré
označiti svou práci jménem a doprovoditi ji někdy větou, svědčící
o nemalém sebevědomí. Bylo by ovšem mylné, kdyby byl hledán
v tomto zesílení významu osobnosti umělecký individualismus dob
pozdějších, jenž řadil výtvarníka do kategorie duchů vyšších, než
v zjevu tom možno viděti zárodky osobní umělecké iniciativy.
jež počala spolurozhodovati v uměleckém díle a jež měnila často
charakter slohu tak jednotného, jako byl sloh gotický.
Přes všechno zesvětštění kulturního života v období gotickém.
nepozbyl stav duchovní, jenž zesílil v bojích mezi mocí císařskou
a papežskou, významu stavu předního a vedoucího. Poklesl-li
význam spolupráce mnišských řádů na budování kultury, zejména
výtvarné. tím v užší vztah k umění vstoupil vysoký klerus. Cír
kevní knížata byla objednavateli a podporovateli umělecké práce,
pod ochranou církve rostla největší díla a s nimi nabyla i nej
většího rozpětí myšlenka gotická. Než daleko pevnější byla pouta
vnitřní, jimiž připjato bylo umění gotickék náboženství a církvi.
Tryskalo z náboženského nadšení, směřovalo k Bohu a ruce laiků
ovládala při práci čistá. veliká víra. Bylo zapotřebí hromadného
vzepětí tvořivé vůle. silného, vytrvalého upětí citu & myšlenky
k uskutečnění úlohy tak ohromné, jako byla stavba katedrály,
Bylo zapotřebí nezištně, vysilující obětavosti všech, aby uloženy
byly všechny hmotné a duševní statky do kamenného těla božích
domů, jichž výstavba pohlcovala nesmírné sumy národního jmění.
Králové, knížata. biskupové, obce, cechy, rodiny ijednotlivci při
spívali oddaně penízem i prací na společné dílo. Biskup řídil a
organisoval práci, duchovní pečovali o administrativní stránku,
spravovali
příspěvky,
účty,snažení
vypláceli
městech pokladnu,
se tvořily sbírali
korporace,
jejichžvedli
zbožné
se mzdy.
jevilo
v účinné péči o rostoucí chrám. Ba stávalo se, že všichni, uro
zení i prostí. bohatí i chudí přiložili ruku k dílu, šlo-Ii o vyve
zení velkých kamenných bloků, vylomených : lomu často od
města daleko vzdáleného. Venkované přispívali povozy. pomoc
nou rací a množství těch, již se sběhli k práci, tábořilo nejednou
pod
atedrálou,
přinevytrvalo
níž práce ovšem
se střídala
obřady
oto svaté
nadšení
dlouho.s Co
chvíli církevními.
bylo nutno
povzbuzovati umdleně a zlhostejnělé, opatřovati došlé hmotné

prostředky.
Nejednouochabovala
utichly údery
a zpustla
ešení. Po půlstoletí
skorokladiv
všude kameníků
práce a bylo
nutno
pomýšleti na dokončení prací nejnaléhavějších, menšiti program
a upouštěti od všeho, co šlo za nezbytnost. Jen ty katedrály,
s jichž stavbou bylo záhy započato a jejichž výstavba pokračo
vala rychlým krokem, dočkaly se svého úplného zakončení, mnohé
zůstaly torsem. skvělým ovšem i ve své zkomolenosti.
Chceme-li pochopiti toto velkolepé vzepětí gotického chtění,
tuto bezpříkladnou vůli k monumentálním činům, musíme se hlou
běji zadívati do duchovního ústrojí doby a tam hledati odpovědi
na otázky. jež si v tomto směru klademe. Doba gotická dovršila
myšlenkovou výstavbu středověkého božího státu, jenž přehod
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notil všechny bývalé hodnoty životní, přeloživ do sféry nadsmy
slnosti cenu všeho bytí. Tato stará myšlenka nabyla však v go
tice zjasněné podoby tím, že život pozemský nebyl již popírán
jako v ranním středověku, nýbrž že v něm byla hledána zna
mení vůle a moudrosti boží, že lidská zařízení byla chápána jako
dílo božské prozřetelnosti, vědomé svých prostředků a cílů. Svět
a život nabyl nové ceny jako jeviště záslužných skutků, jež u
možňují člověku zdokonalení a přiblížení k Bohu. Tento nový
poměr k světu. k přírodě. podmínil v umění výtvarném vznik
nových sil, jež byly dotud v umění nečinné, probouzel pozornost
k světu jevů a budil první záchvěvy naturalismu v umění, jež
ovšem byly ovládány idealismem vše pronikajícím, kladoucím po
znání z milosti boží, poznání vnitřní, nad poznání smyslové.
Středověk nezaměstnával se na rozdíl od antiky pozorováním
svého vlastního díla a tak nebylo ani v jeho pozdní době lite
ratury umělecko-teoretické, jež by vydávala svědectví 0 vnitřních
pohnutkách, o cílech a smyslu jeho tvoření. Známe sice několik
traktátů, jež otvírají zajímavý pohled do řemesla středověkého,
než v těchto suchých knihách receptů a technických pouček ne—
najdeme nic, co by vykládalo život a smysl velkého umění go
tického. Toto mlčení odůvodněna jest světovým názorem středo
věkým, v němž umění nemělo místa jako samostatný projev lid
ské tvořivé síly. nýbrž jen jako zhmotnělé přiznání se k víře, jako
výraz zbožné naděje v život věčný, v němž jest teprve vlastní
splnění. smysl a cíl života. Proto nenajdeme v středověké litera
tuře jiných zmínek o umění mimo ty, jež se dotýkají buď jeho
obsahu (sochařství a malířství), nebo se zabývají jeho produkty
z důvodů praktických (inventáře, účty a pod.). Toto necenění
umělecké práce v středověku po stránce duševní nejlépe cha
rakterisuje zjev, že v scholastickém systému nebylo umění ani
zařazeno v kategorie tří lidských činností. V okruh mechanické
činnosti (mechanicaj zapadá kde co, jen vlastní umělecká práce
zařazena není. Z mnohých narážek v souvěké literatuře vyplývá,
že umění mělo cenu pro středověkého člověka jen ve službě
vyšších idejí. jinak bylo pouhou rázdnou ozdobou. proti níž se
ozývaly začasto vážně námitky. [; popisech památek zdůrazňo
vána bývá jejich hmotná cena, spisovatelé s oblibou vytýkají
materiál & výpravu předmětů, 0 umělecké kvalitě práce mlčí nebo
ji odbývají neurčitými, bezobsažnými slovy. Naproti tomu obsa
hové hodnoty díla jsou zdůrazňovány a zejména jejich vnitřní,
duchovní smysl bývá vytýkán. Tato transcendentální vázanost
středověkého umění připouští však, abychom hledali výklad ke
gotickému umění ve sféře nábožensko-íilosoíického myšlení pozd
ního středověku. V jeho podmíněném přiznání se k životu tkví
kořeny nové orientace k přírodě, : jeho oddané víry v život nad
smyslný pramení idealismus, jenž dává všemu gotickému dílu
rysy oduševněné a nadpřirozené bytnosti.
Jak známo, byla ve XII. století provázena mystika, jež se vy
vinula nejplněji v době pozdně románské, scholastikou, t. j. vědou,
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jež uvedla dané náboženské pravdy (dogmata) v celek soustavné
nauky a zdůvodnila je rozumovou úvahou. Mystika a scholastika
byly dva proudy, v nichž se slilo cítění a myšlení středověké a
v nichž proudila jednak zesílená sentimentalita doby, jednak pro
buzený racionalismus, živený antickou filosofií. Scholastika, jež
vybudovala jednolitý světový názor a zahrnula do svého širokého
obvodu všechno poznání doby. byla pramenem umělecké obra
zotvornosti v oboru umění plastických, z ní vycházely ideje, jež
daly život i gotice, novému způsobu výtvarného cítění a vyjad
řování. Gotická architektura. mateřské umění soustřeďující všechnu
uměleckou práci, stala se kamenným vtělením onoho složitého
světového názoru, symbolem oné velké duchovní budovy, již si
vystavěl člověk od rmutu pozemského života očištěný, pro svůj
život v Bohu. Středověký Spiritualismus, jenž, jak jsme slyšeli,
byl podstatou všeho umění středověkého, trval ve zvýšené míře
v gotice dále, než nové řešení vztahů mezi pozemským a nad
zemským bytím, mezi přirozeným a nadpřirozeným zákonem,
jež provedla scholastika, dalo i výtvarnému umění novou zakladnu.
Poměr umělecké myšlenky k hmotě změnil se ve prospěch myš
lenky, jíž se hniota podrobila pasivně, vzdavši se odporu proti
znásilňující ideji. Na rozdíl od antického umění, respektujícího
hmotu a zesilujícílio umělecky mluvu iysických sil, zbavila gotika
hmotu všech přirozených práv, zhnětla ji v tvary, jež jsou jakoby
výsměchem jejím základním vlastnostem. Jako abstraktní systém
nějakým zázrakem zhmotnělý zdvíhají se katedrály v ohromném
rozpětí nad stísněným, k zemi přilehlým středověkým městem,
hmotně rozvolněny v prostoru a přece tak pevné staženy strůj
nou myšlenkou, fantastické ve všech svých tvarech a přece jen
organické a logické do poslední součásti. Totéž velkolepé násilí
vysoce vypjaté myšlenky lidské, jež zformovalo lidské poznání
v systém scholastiky. hnětlo i stavební hmotu v soustavu tvarů

vznosných katedrál.
Podobně nesvobodná, na abstraktní myšlence závislá, byla i u
mění plastická, sochařství a malířství. Sochařské dílo, o sobě tak
významné a umělecky samostatné, jest vázáno celkem, růčclím
& stavebními články. poslouchajíc a podřizujíc se záklaclhí myš
lence díla, sledujte pohyb tvarů do posledních jejich pohnutí.
Nesčetué postavy od monumentálních figur po drobné sošky, mi
niaturní poprsí a hlavy řadí se poslušně do vykázaných míst,
zapadají v celek a ztrácejí se v něm. Je třeba značného úsilí.
chce-li zrak pozorovatele vyjmouti je z tohoto rytmického celku
a učiniti je jednotlivě předmětem pozorování. Stejným způsobem
podřizuje se malířství jednotné umělecké myšlence. Malba na
stěnná ozbyla všeho smyslu v organismu, jenž vyřadil zeď a s ní
tektonickou stěnu ze stavebního systému a přenesena byla v okna.
kde přes svůj vlastní smysl a význam uplatňuje se jen jako pro
středkovatel barevných paprsků světla, pronikajících vnitřnímpro
storem a zvyšujících působení nadsmyslné atmosféry vnitřku.
Toto podřazení vší tělesnosti a smyslnosti nadpřirozenému ideálu
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bylo nejzávažnějším principem, jaký byl od dob antických položen
za základ uměleckého tvoření. iemu vděčí evropské umění za
nový obsah, v jehož kouzelné moci žiieme posud.
*

VENI SANCTE

SPIRITUS.

Z LATINYPŘELOŽILALFRED FUCHS.
Duše Svatý. sestup v nás,
sešli k nám Svůi nebes ias,
paprskem rač ozářitl
Otče chudých sestup k nám,
Dárce darů přiid Tý sám,
Ty, kterýž isi srdce svit.

Těšiteli ve strastech!
Sladký hosti duši všechl
Sladký s okřlváni klid
Odpočinek je Tvůj dar,
chládkem isi když páli žár,
v pláči umíš potěšit.
Světla zář Tvář přeblahá
ve hloub srdce zasahá
naplň il Svůj věrný lidl
Božstvlm Svým nám vyidi vstříc.
jinak v lidech není nic.
všecko může uškodit.
Kalné očist od kalu,
zavlaž, co schne v úpalu,
raněné rač vyléčit.
ztuhlé račiž ohýbat,
zahřei tam, kde studi chlad,
na scesti rač vůdcem být.
Račiž v Tebe věřícím.
Duše Svatý, věrným Svým

Sedmero Své udělit.
Ctnosti zásluhu rač dát.
spasně dei nám umírat.
ve věčné dei slasti žit.

SEKVENCI
SVATODUSNI
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NAPSAL
JAROSLAV

DURYCH.
Byl to kostel v městě menšinovém, ve městě menšin národ
nostních i náboženských, kde netušený výsledek války zvrátil
starožitný řád věcí, těžce dolehl na občany &změnili vnější tvářnost
ulic a domů. 1 kostel patřil náboženské menšině a byl značně pře
vyšován dómem ritu jiného, ale přece jen trpěl mnohem více
novým stavem věcí než zvyklou konkurencí s ostatními chrámy,
modlitebnami a temply. eč. ve které byly napsány nápisy na
obloucích klenby i na stěnách, stala se : řeči panující řečí ne
přátelskou. řečí, vyjadřující hněv a zášť občanů pestrého i zpe—
střeného města, slova, jež dříve znamenala „Můj dům jest dům
modlitby“, znamenala nyni jakousi tajnou a smluvenou irreden
tistickou formuli, svatí tohoto národa, malovaní velmi živými
barvami na oknech presbyteria, zdáli se opovržlivě a přísně i vý
stražně shlížeti na všecky, kteří se opovažovali mluviti zde jinou
řečí, ba i nejvlastnější symboly náboženské zdály se býti plny
této špatně utajované nevraživosti. Snad počestní měšťané mi
nulého století jaksi pudově objednávali všecky řemeslné práce
ro tento kostel z továren, ve kterých byl již vypěstěn sloh, pří
buzný pudům občanstva neurvalého a záludného. Ba zdálo se
někdy novým vetřelcům do těchto starých politických tradic, že
i kněz při obřadech z celého srdce svého se modlí za jejich
zkázu a všechno myšlení i konání oživuje a rozněcuje duchem
ch staně pomsty. Ale to mohlo býti zdáním, nebot půda ve městě
by a horká a vzduch byl zlodějský, takže noví lidé mohli viděti
příšery i tam, kde jich nebylo.
Nejpodstatnější osobou tohoto kostela a strážcem starých tradic
byl starý kostelník. Kněží se stále střídali, byli to kněží z ob
čanstva domorodého i kněží národa vládnoucího; potkávali se,
pozdravovali se a přecházeli mlčky. Domorodí, starousedlí. se
usmívali s opovržlivým ledovým chladem, pohlíželi na kněze vlád
noucího národa jako na kacíře nebo jako na podezřelé a ná
chylné ke kacířství. simonii a usurpatorství. A tito chodili tu jako
mládenci v peci ohnivé a pohledy občanů starousedlýchlpěly na
nich jako na podvodnících a svatokrádcích, chráněných zákonem
státu. Ale kněží se střídali, střídaly sei modlitby a písně v růz
ných jazycích lidu, kdo se však neměnil, to byl starý kostelník.
Byl to občan starousedlý, byl to občan malý, skrátkýma ohnu
týma nohama, jako by stále jezdil na mezku a jako by mu chůze

Eo
dlažbě
chrámové
působila
zvláštní
obtíže.
Byl plešatý
rejčí
v neděli
dopoledne,
když
dodělává
poslední
práci a jako
těší
se na odpolední hospodu, ruce jeho stále byly praveny k štulci
a jeho zlostné, malé a zapadlé oči stále vyhledávaly někoho,
komu by měl štulec dáti. Ostatně kluci, kteří ministrovali, byli
holot'ou neobyčejnou; největší zlost působil nejmenší ministrant,
hošík ze sirotčince, který sice uměl odříkávat latinská slovíčka,
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ale zvonil, když neměl, a nikdy nezvonil, když měl, špatně po
dával konvičky a kostelník vždy několikráte přiběhl, klukovi dal
štulec, dva, při ofertoriu stál za ním, s rukama připravenýma
k boksu, a trhal mu věci z rukou, svítě zuřivě očima a trhaje
hlavou, po jejíž pleši se kmitaly odrazy barev a světel. Ale nej
svrchovanější tvářnost ukazoval, když chodil po kostele vybírat.
Zvonil sveřepě, vztekle a nechtěl-li někdo podati otěru. strčil mu
hlavu i zvonec až k očím, zvoně až do ohluchnutí & výhružně
píchaje očima, křivě ústa a škubaje čelistí. Byla v něm síla a
energie, byl v něm duch doby, rassy i tradice.
Ale jedné neděle krásné, letní, plné květin, tepla, vůně a pta
čího zpěvu, kterési neděle po svatém Duchu, když byla sloužena
mešní obět u hlavního oltáře o hodině jedenácté a všecky svíce
měly býti rozsvíceny, hořela vedle svatostánku jedna svíce ma
ličká, hořela již naposledy, a vlastně již ani hořeti neměla a jistě
by ji už nikde jinde nezapálili, ale kostelník byl lakotný a šetřil
vteřinu života svých svěc. které sám kupoval, at již na paušál nebo
na účet. Tedy tato svíce hořela, třebas již byla maličká a mohlo
se dosti dobrým právem už předem pochybovati o tom, vydrží-li až
do konce obřadu. Ale to se týkalo spíše kostelníka než svíce, ne
bot zajisté že by se nikdo nezlobil na ubohou, opotřebenou svíci
za to, že se jí chce až do poslední krůpěje vosku liořeti ke cti
nejsvětější oběti a zahynouti slavně i pokorně právě při ní. A také
se tato svíce chovala vzorně, moudře a důstojně, jako moudrá
panna, která neplýtvala olejem, ale schovala jej až k příchodu ženi
chovu. Druhé, vysoké svíce plály vzpupně a pohazovaly svými pla
meny jako ješitné dívky, ale malá svíce hořela tiše, klidně, nehybně,
jako hvězda, opatrně, aby se dočkala konce. Už přišlo roměňo
vání. hlavní okamžik. Tu si svíce blaženě oddechlal
ždyt na
tomto okamžiku nejvíce záleželo, jen toho když se aspoň dočkala!
Blažeností její lamen po prvé poskočil. Ale s plamenem poskočil
i kostelník. pos očil jako zle' svědomí a jako strach lakomcův.
Ale nel Svíce se umoudřilal Už zase hořela tiše a klidně, jako
hvězda. Snad přece vydržíl Svítila na oltář, na svatostánek, do
kalichu, tiše a zbožně. Ale když se blížilo přijímání, tu, jako by
se její život stal obrazem nebo viditelným odrazem nějaké ne
smírné & radostné touhy a díkuvzdání, vzplála náhle jako meteor,
div kostelník neklopytl, jak přiskočil k oltáři, nebot byl krátko
zraký & díval se na svíci tupě, vyděračně a otrokářsky. Kdyby
svíce byla psem, byl by ji udeřil nebo kopl. Ale plamen svíce
již byl unášen & šlehal vzhůru v radostném a smělém rytmu,
vosk se roztékal a krise hrozila. Kostelník se chvěl rozčilením,
ani nepozoroval, že kluk špatně zvonil, otočil se a spěchal pro
tyč k rozžíhání a zhášení svěc. Polapil plamen svíce do plechové,
pokapané
tiskl jej
do jařma,
vosku, pak
držel sijejkostelník
pevně a oddechl
dlouho,
ílý dusivýčepičky
kouř sea plazil
zpod
a ubíral se do sakristie; ale než došel ke dveřím, plamen svíce
jako motýl, který byl chlapeckou síťkou sražen do trávy a ne
mohl se dlouhou chvíli vyplésti, zdvihl svá křídélka, rozepjal je,
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rozhlédl se. & vida bezpečí. znova se usmál ohnivým výkřikem
ke chvále proměněného Těla a z vděčnosti za své osvobozeni.
Kostelník. který zatím opět vystrčil hlavu ze sakristie do kostela.
ztrnul leknutím nad opovážtivým uličníctvim svíce. Vrátil se pro
tyč a znova chytal plamen; ruce se mu již trochu třásly vztekem,
proto trvalo to trochu déle. než plamen chytil. Chytil a mačkal
a dusil. & když povolil, mysle. že už je dost, plamének. stlačený
a sražený. opět se objevil jako jiskřička a boj začal znova. Plamen
měl život kočičí. sotva kostelník povolil. plamen vyskočil. kostelník
vystupoval na stupně. obcházel roh oltáře, honil plamen. byl by
nejraději vystoupil k oltáři & svíci vzal do ruky. ale to právě
nebylo možno. Až posléze po jednom pokuse plamen zmizel a
kostelník ustaraně se ohlížel po klukovi, který naléval vodu z kon
vičky knězi na ruce. Nemoha mu právě dáti štulec, odcházel do
sakristie, když nepatrná bílá hvězdička, která seděla neviditelně
v ohořelém & čoudicím knotu svíce, rozletěla se v paprscích a
plamen vyskočil. Bylo to nepřátelství nesmírné. Zahanbeně a
zřejmě zuře vztekem. obrátil se kostelník a pádil pro svou tyč
a celé jeho tělo se soustředilo v této chvíli do jeho zježených
licousů; až se hrbil spěchem & nohy mu nestačily. Nesl svou tyč
jako hula artnu; rána bude nemilosrdná. vytrhne nepříteli srdce
isiPlíce
s liusy
Vrhl na
se svíci
na plamen
tiskl zuřivě.
on; byl
by sižeber.
nejraději
sedl a ::skákal
u dnpalvcška-ron
po ne
uhasitelném knotu. Kouř letěl dolů, vosk tekl, až svíce úpěla
úzkostí. Konečněl Konečněl Ministraní už přenášel mešní knihu
na stranu epištolní, za chvíli půjde kněz od středu oltáře k levé
straně. kostelník stál v cestě. Dým už nešel, Zdvilnl bidlo. Kněz
vytíral kalich. A hlel Hvězdička vyskočila a zase hylu tnl Ko
síelník si nevěděl rudy, zřejmě naznačil posunkem, že kapituluje.
Ale vždyt nebylo právě nutno svíci dorážeti, A svíce hořela.

plamen se ještě žíznivě protáhl a právě vtom okamžiku kdy na
oltáři & v kalichu nezůstalo již ničeho z podstaty Těla a Krve.
kdy obět byla úplně dokonána, plamen se snížil a zhasl sám ze
své vůle, zhasl sám opravdově & navždy, svíce dokončila svůj
život. dokončila svůj vítězný boj a její dým byl jako chvála za
to. že se mohla dočkuti konce oběti a že se ubránila osidliim a
útokům kostelníka. který ovšem ničeho z toho nechápal.
Snad to byla roztržitost, co poutalo oči a mysl k tomu po
divnému souboji, ale roztržitost tato přešla ve vzrušení a v účast.
Bylo to přece jen znamení. nebylo to nadarmo.
Kéž dá Pán Bůh, andělé a svatí. aby život a zápas náš po
dobal se životu a zápasu této hrdinné, čestné a krásné svíce.
která plníc věrně přikázání církevní o mši svaté až do konce.
zemřela slavně. dávajíc příklad stálosti a víryl
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ROMAINAROLLANDA
NAPSALDR. JOSEF DOSTÁL
V letech 1770 až 1772 cestuje syn anglického naroda Charles
Burney po Evropě, aby získal material pro své dějiny hudby.
Výsledky svého pozorování uložil do dvou knih. z nichž první
líčí stav hudby ve Franci a Italii, druhá provádí nás Německem
a Nizozemím. Osobně poznal vynikající hudebníky té doby, tak
v Italii jsou to: Jommelli, Galuppi, Piccumi. P. Martini, Sammartini:
v Německu: Gluck. Hasse, Kirnberger, Karel Filip Emanuel Bach;
ve Francii: Grétry. Rousseau. Nejdříve ovšem spěchal do Italie,
zaslíbené země hudby. Italští zpěváci, virtuosové, skladatelé oper
plnili dvory & města světa zaalpského. Do Italie přecházejí ze
severu Haendel jako Hasse, Gluck jako Mozart. aby u pramene
poznávali kouzelné umění, jež bylo jich osudem. Než 18. století
sice vyvrcholilo v rvní polovici vliv ltalie v tomto směru, ale
bylo i svědkem. jali vládu z unavených rukou přejímá Německo.
aby po celé 19. století diktovalo hudební Evropě své zákony.
Počátky italské převahy v Evropě jsou data dřívějšího. Proniká
již v první polovici století 17.. kdy klade se únava na země
z třicetileté vojny
Nejvýmluvnějším dokladem je samo Německo. Drážďany mají
1662 italské divadlo, jehož evropská sláva trvá po celé téměř
století. l Lipsko. střed starého umění německého, podléhá sklonu
doby a 1693 slaví vjezd opera italská i tam. Tehdy byl kantorem
u Svateho Tomáše .lan Kuhnau. který zachoval si v této horečce
klidný zrak. Posmál se třeštění svých krajanů v románu „Der
Musicalische Quack-Salber“, který vyšel 1700 v Drážďanech.
Tato zajímavá kniha o švábském dobrodruhu, který se vydává

za ltala, přivábila pozornost Romaina

Rollanda,

básníka

„Jana Kryštofa" & věnoval jí studii ve své nové knize „V 0 y ag e

musical

an pays du passé",

jejíž druhé vydání nese leto»

počet 1920. Kniha sama navazuje na podobný svazek studií
..Musiciens
d'autrveloiď'.
která měla
jevištěm
hlavně
Italiižea Francii
17.
a 18. věku.
ředmluvě
nového
souboru
píše,
většina
článků obírá se dobou přechodu, kdy kladou se základy sensi
biliíy, estetiky, lorem naší moderní hudby. Lásku a pozornost
chce věnovati však mistrům dnes zapomenutým a neprávem
opomíjeným, jako byl Telemann, „šťastný soupeř Bachův" &sym
lonikové Mannheimští. Nesmíme prý zapomínati, že oni to byli,
kteří razili cestu Mozartovi a Beethovenovi...
uhnau, hrdina první studie, představuje tu staré Německo,
bránící se statečně italské záplavě, která strhovals vše. áci
opouštějí mistra &městská rada nedbá nikterak jeho varovného
hlasu. Přemáhá však hořkost „nebot umělci té doby nekultivovali
svou melancholii". Jeho román směje se těm, kdo sedají na lep
Vlachům, virtuosům, pěstujícím drobné své uměníčko, postrádající
vnitřní poctivosti a opravdovosti. Optimism Kuhnaův věří, že čas
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opět odnese chvilkovou módu, která posedla celou společnost.
Umělec v jeho smyslu musí býti plným člověkem, který své dílo
zasvěcuje slávě Boží. nikoliv svě ješitnosti nebo lacinému úspěchu
v obecenstvu. Pokorný před Bohem nemá svůj talent rozvíjeti
v ústraní. Harmonii. kterou cíti v nitru má rozšiřovati kolem sebe
ve větších a větších vlnách. i kdyby jedinou odměnou zůstalo na
tomto světě pokojně svědomí. Takový jest svět německých hu
debníků 17. věku a tvoří svým klidným jasem protiváhu neklidné
horečce umělců z konce století 19. Mezi dobou Bachovou &Wag
nerovou leží romantismus.
Chápete hned sympatií Rollandovu. která vás pozdravuje
v každém jeho díle a celém životě. Miloval vždy hrdiny,
kteří bojovali za svůj sen & nedali se zvábiti sladkostí lehkého
úspěchu. Ale tito bohatýři nebyli předmětem jeho lásky jen jako
tvůrci znamenitého díla uměleckého. nýbrž i lidská stránka jich
vždy vábila zájem Rollandův. Proto tryská tolik života i z jeho
odborných statí hudebních a portrety, které načrtává, nejsou ab
straktními sttny bez krve a vůně. I tato kniha, která nás provádí
hudbou 18. století, vyniká bezprostřednosti & rytmem života.
Čtěte jeho portret Haendelův & neubrántte se pohnutí ryze lid
skému. Haendel měl duši náboženskou a „miloval Boha v chudých".
Svým uměním nechtěl připravovati požitek: „Mým cílem je, uči
niti lidi lepšími," jak sám řekl po premiéře „Messiáše“ v Londýně.
Poslední dny života tvoří v bolesti, heroicky překonávanou u
symbolicky vyjádřenou slovy: Vše co jest, dobré jest. jimiž končí
poslední jeho komposice.
Kulturního psychologa poznáte v studiu „l.es origines du „style
cIassique' dans la musique du )(Vllle siěcle", kde jemný znatel
vyšetřuje podmínky hudebního stylu z konce 18. století. Rozdíl
mezi dobou Bachovou, :: Haendelovou a závěrem věku Veliké
revoluce je dán individualismem a subjektivismem. Bach i Haendel
stavěli mezi sebe a obecenstvo formu, která zakrývala drobné
radosti a bolesti. Před Rousseauem, nebo současně s ním. duše
jednotlivcova osvobozovala se od neosobní formy. Zde nutno
hledali kořeny Beethovenovy . , .
Umělecký individualismus projevený takto v německé hudbě
byl mtrněn jednak vědomím sociální povinnosti uměni, jednak
vášnivým patriotismem. Ale tu dostavuje se historický paradox.
'l'oto nové umění, měřeno s Bachem. je internacionální. Melodram,
nová symfonie jsou obohacením, které přinesli do Němec cizinci.
at původem (Benda) neboi vychováním [Stamitz). Rolland tu
přímo ukazuje na přínos český & italský, který vnesl právě tu
originální notu. Kdo vital nové byla Paříž, kdežto sever německý
viděl v tom jen ..welsche Kunst". Německá hudba měla vždy
těžkou krev. Potřebovala vzduchu. Ten proudil Telemannem,
Hassem. Stamitzem ze všech světových stran: Francie. Italie,
Čech a Polska. Umění tak vzniklé nalezlo ohlas v celé Evropě,
poněvadž většina kulturních zemí měla podíl při jeho zrodu.
Rolland věnuje celou studii jednomu členu přechodné generace,
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Telemannoví „štastnému soupeři". jehož sláva skoro úplně za—
nikla naším hodnocením J. S. Bacha. Telemann zanechal po sobě
autobiografické zprávy. I v tom vidíme znak doby. Dílo neodlu—
čuje se od osobnosti. Telemann věřil. že jeho život může zají—
mati zrovna tak, jako jeho dílo. Rolland vypravuje život Tele
mannův tak plasticky. že rázem procházíme hudebním Německem
na přelomu století 17. a 18. jako známou krajinou. V Lipsku
Telemann setkává se s Kuhnauem a vítězí ve veřejném mínění
nad starým mistrem, Telemann byl veliký ctitel a propagator Fran
cie v Německu. Rozkoší jest čístikorespondenci jeho s Graunem z let
1751 až 52 o Rameauovi. Tu poznáváme, jak vášnivý boj o este
tické principy vedl se v polovici 18. století, jak připravuje se
půda pro Haydna. Mozarta & Beethovena. Telemann byl úžasně
plodný a přece Gluckův stín jej zakryl. Stará pravda: nestačí
v umění talent, jest potřebí karakteru, osvědčila se i na něm.
Proto lapidárně končí Rolland: „Gluck byl člověk. Ostatní byli
toliko hudebníky. A ani v hudbě není to dosti." Objevem ne
méně důležitým je studie o Metastasiovi jako předchůdci Glucka.
Světoznámý libretista usiloval o reformu lyrického divadla. lon
hlásal svrchovanost poesie nad hudbou. podrobení se hudby di
vadelnímu ůčinu, psychologickou úlohu orchestru v o eře. Jediný
rozdíl byl v tom. že Metastasio nechtěl obětovati lilas symfo
nickému moři. S Gluckem získalo drama, nikoliv poesie. Gluck
byl revolucionář. Metastasio člověk konvence, který nemá od
vahy činem rozejíti se s nutností, Jommelli chtěl spojiti reformu
s tradicí. Byl to poslední pokus zachránili převahu ltalie. Byl
marný. Gluckovo vítězství znamenalo i vítězství rasy.
Závěrem vede nás Rolland ve stopách Burneyových hudební
ltalií a Německem v polovici 18. věku. Národ italský vášnivě
miluje hudbu, která proniká všecky vrstvy. Kdo hledal hudbu
instrumentální. navštívil Turin a Milán. Benátky a Neapol pro
slaveny byly hudbou vokální. Boloň byla městem teoretiků a aka
demií. Tu byla autorita celé ltalie, uznaná stejně ostatní Evropou
(Gluck i Mozart) i zbožný františkán Martini. Skladatel. sběratel
s bibliotékou, která v mnoha tisících svazků shromažďovala hu
dební vědu doby. „Měl duši čistou a jasnou, kterou nalézáme
u starých italských umělců.“ Portret, který podává Burney líčí
člověka čistého života a prostých mravů. kterého si rázem za
miloval. Tam pořádala koncerty ,.Filharmonlcká Společnost" za
ložená 1666. Na takovém koncertu, setkal se Burney sLeopoldem
Mozartem & jeho synem, „jehož předčasné vlohy, skoro nadpřiro
zené, uváděly nás v Londýně v obdiv před několika lety, kdy
byl skoro ještě dítě". Všude Burney cítil. jak italské umění rozdává
se s takovou štědrosti. že nemyslí se vůbec na budoucnost. V tom
jest. dodává Rolland, hlavní kouzlo italské hudby té doby. Ve
rancii a Německu sbírají zatím síly. Po barevném obrazu ital
ském. Německo působí dojmem zmateným. Italové zaplavují města
i dvory. Po Drážďanech jest to Mnichov a Vídeň. kde vítězí
Italie plně a cele. Ve Vídni trůnil Metastasio, udávající tón. Barney
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byl ii v Čechách a ie zaiímavo, čeho si všiml. Konstatuie, že ve
školáách děti učí se stejnou dobu hudbě jako psaní a čtení.V Čá
slavíí nalezne „třídu plnou malých dětí. zaměstnaných čtením,
psanním i hrou na housle, basu & iiné nástroje. Varhaník, který
imprcrovisoval podivuhodným způsobem na varhanech. měl ve své
maléě iizbě čtyři klavíry, kde cvičili se žáěkové“. Většina těchto
dětí byla určena pro nízkou práci a panskou službu a hudba
zůstaala iim soukromým zotavením, což ie snad neilepším & nei
čestnněiším použitím. Česká šlechta nedělá dobře, vzdaluje-li se
přílišš svého národa tak zaiímavého &tráví většinu roku ve Vídni.
,.Kdylyby

eši měli výhody, jimiž se těší Italové, předčili by ie.

Jsouu rasou neihudebněiši snad v celé Evropě." Tyto školy české
dodaaly hlavní representanty nové hudby: Stamitze. Glucka, Bendu
& iinné

ltaalie musila ustoupiti energickému gestu německé hudby, ale
ieštěě v Richardu
agnerovi & Richardu Straussovi nalezneme
stopyy působení vlasti Monteverdiho. „Takové vílězství,iako bylo
itulslské v 18. století, zanechává věčnou stopu v historii národů.
kteříří ie rožili."
Pookusil) isem se, třeba jen zběžně. nastíniti obsahové bohatství
kuihuy Rollandovy. Nemyslete si, že je to řada leuilletonů obratně
nnpssaných. Mail svou hodnotu odbornou, která ovšem ie zvý
šenáá znamenitou měrou rytmem života. knihou proudícího. Ta
kovéé episody, iako na příklad vypravování o prvním manželství
Teleemannově nebo o lásce Metastasiově ke zpěvačce Marianně

Benhti, proměňují knihu v řndu kulturních

obrazů

z 18.sto

letí. Myslím, že našlo by se málo knih tak uspokoiuiících steině
požaadavky odborníka iako pouhého diletanta milovníka. [ tu
Rolldand vrací se k zamilovanému tématu, kterým ie zaujat od
mláddí (píše Tolstémul): umění a život. Než ieště ieden motiv
z íva'rá ze stránek knihy: láska kltalii, vracející se znova a znova.
Tůma.kdo zná Rollandův život &vzpomene Grazie: „Jana Kryštofa",

pochhopí kouzelnou píseň díků básníka & badatele...
*
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SVATÁ_ ZÍTA POUTNICE.
TIŠEK
STRÍZOVSKY.
V nečase & plískanici

pustým kraiem. hustým setem
spěchati zřím podvečerem
[: městu Pise po silnici
thu. Boží služebníci.

Kam pak, Zíto? Jaké chvsty?
Neboiíš se nebezpečí?
Dobrá Zíto, slyš mé řeči —

gadnout
v léč ichaty!
svatýl
yhledei může
krov blízké
Vyhledei si útočiště —
za každým tu stromem zrada
číhá na obět svou ráda,
přisaie se jako klíště.
iednou idei — a nikdy příště. —

Nedbá Zita, nedbá rady
zraky pnouc ke kostelíčku,
ienž se bělá na vršlčku.
Tam cíl kyne rajské vnady,
odpočine sobě tady.

Chrám to svaté Magdaleny.
k němuž ročně putovala.
voskovici rozžlhala
za nehodné, padlé ženy.
aby byly vykoupeny.
U chrámových vrat už stoji,
— zamčena isou — marně buší. —
Sklamáni se hostí v duši. —
V svatvečer, kdy Hod se stroji,
lid se v davech vždy tu roil.

Jenom letos divná změna.
Nezřlt muže, ženy, děvy,
neslyšetí zbožné zpěvy,
nejsou světla rozsvícena,
ani okna roziasněna. —
Nevzpoměla svatá Zita.
lotřiků že rota divá

BASEN
NAPSAL
Fam.
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v kraji tom své schůzky mívá
v noci loupíc, ve dne skryta.
čerstvou lidskou krví zpita. —

Kdo by odvážil se věru
v době války, nepokojů,
svárů občanských a bojů
prodlíti zde v nočním šeru
před zrakem smrt maje steru?
Nedbá Zíta žití ceny.
Jiná myšlenka ji rmoutí:
kterak svíci rozžehnouti
ke cti Maří Magdaleny
za nehodné. padlé ženy.
Do rána zpět musí býti
doma u své práce denní.
než-li zavzní kůropění.
Bože, jak si porsditi?
Kdo ví, zde jsem přijde v žltíl 7—

Bouře nad krajem se vzteká,
snad se lidé uposdílí,
deštěm zastrašení byli!
Zíta na kolena kleká,
na modlitbách dlí & čeká.

Dlouhou chůzí unavenou
spánek láká v náruč svoji.
až jí posléz přemoh' v boji.
Bouřná mračna blíž se ženou,
temně nad spící se klenou.
V tom blesk sjíždí — jiskra žhavá —
zapaluje voskovicí,
již má Zíta ve ravici,
v dveřích láme
rozleptává
zaburácí —- Zíta vstává.

——

Za horami den se šeří.
Kolem chrámu v šíř i dáli
voda štěrk v plášt chladný halí,
kolem zdí se vzdouvá, čel-í
kromě — u kostelních dveří.

Sucho tam, kde klečí Zíta
s rozžehnutou voskovicí
s díkem v rozjasněné líci.
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Nemohla k ní vlna litá,
v dlani Boží byla! skryta. -—

S lidem kněz už k chrámu chvátá. —
Velké bylo podivení.
že už klíče třeba není:
otevřena byla vrata,
u oltáře — Zita svatál

*

MEDIA VITA IN MORTE SUMUS. musm
NAPSAL
VOJTĚCHZELINKA.
V života středu se suneme v smrt.
Na povel tichý. jenž hrudí se mih'.
roi rukou se klad v hmotu tvou. Pane.
A každý ! nás vášní po práci vzdych'
a viděl už díla hotová stát.
z hmoty tvé. Panel

A žhavěly ruce a drsněly dlaně
brázd mozku se hloubily kresby
a do krásy rostla nám díla;
ie hostily trávníky, skal nahé řezby,
řek vlnivá břicha a žíhané pláně
a byla v nich radost a síla
z hmoty tvé, Pane,
Jak světlo však, náhle se řinul z nich hlas
a vrstvami činů se plamenem třás.
štval plaché a ztýrané duše
iak chrt:
v života středu se suneme v smrt.
hmota tvá, Pane.
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TVÚRČIČINNOSTISOCHAROVE
NAPSALSlGlSMUNDBOUSKA

Byl jsem před lety ve Sloupě a v Macoše. Nový neznámý pra
svět se mi tam otevřel a šel jsem tiše, udiven &pokořen neznámým
dílem Božím. Kdo tam dosud nebyl a neviděl jinde podobně jes

kyně podzemní a podobné útvary krápníkové. nemá ani daleké
představy o hrůzné kráse toho panenskěho světa. A tam se stalo,
že jsem pochopil podstatu díla Bílkova. Viděl jsem krápníky ze"
země rostoucí, jednotlivě i ve skupinách, v barvách &tonech, jež
mi živě jako nové zjevení připomínaly mistrná díla Bílkova. Vi
děl jsem postavy lidské. tajemná gesta výmluvná, tajemnou řečí
mluvící útvary, jež tn dlouhá tisíciletí rostla ve tmách v srdci pří
rody beze světla a obdivu lidských očí. To vše rostlo a vyrostlo
až do dnešních hotových tvarů. Znám některé práce Bílkovy, pra
cované ve hlíně Chýnovské, vypálené u hrnčíře. polévané barev
nými glejty. Poznal jsem jejich pravzory, pratvary ve formacích
macošských. Tím nepravím, že Bílek zde své vzory dříve viděll
Nikolil Nevím, zda vůbec kdy tato místa navštívil. Spíš bych řekl,
že tu dosud nebyl.
Bílek některé práae své pracoval ve hlíně Chýnovské. Chýnov
jest sídlo starého prumyslu hrncířského a jsou tam v okolí hlíny
několika druhu. Bílek dal svá díla n hrnčířů vypálit &sám je po
léval glejty. Tak originelní své vásy, reliely. lampy, kropenky.
větší plastické práce polévané, jež zasazoval do kamenných ná
hrobků. Ve štítě domu svého v Chýnově umístil plochý reliel hlavy
adonny v nádherných polotónech zelenavých a nahnětllých.
Nedávno vzpomněl jsem si na tuto hlavu & ptal se mistra, zda
relief ten dosud je v Chýnově neporušen & zda mu (lešt', sníh
a mrazy neublížily? Potvrdil mi, že materiál chýnovský je zna
menitý a že reliel dosud jest neporušený. A tu vzpomínám, že

mystické útvary krápníkové

v jeskyních mncošských nejsou

bílé, ale že mají zbarveni různa. všech nnanci barev. a upomínají
neobyčejně na zbarvení relíeíú a nádob chýnovskýchl
Tisíciletí kapka po kapce kanoncí s klenby jeskyně tvořila tyto
krá níky &dávala jim tvary záhadné, obdobně
lidské postavě. Doba tisíc let dlouhá tvořila

nevědomky na těchto &rcidílech

v duši sochaře

A stejně

umělce dlouhou medi

tací životní, úsilnou soustředěnou myšlenkou,
jež se křižuje s myšlenkami vědomými i pod
vědomými, s remíniscencemi ze všech dob
uměleckých od pravěku po naše doby, s tra

dicemi žijícímii vymřelýmiv yrůstá pomalu
pod světlem neviditelným, jež kyne. kape, line
se shůry ispirací, vidina nového díla, jež
hledá si ztělesnění ve formě viditelné a v bo
lesti se rodí. Nebo každé tvůrčí dílo umělecké
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provázeno
jest bolestí

akončíra
dosti : do

konalého
díla. Ale i

tarozkošje
krátká,ne
stálá. Kaž

dý pravý
tvůrce
cítí,

“
'
kdyždíloje
hotovo, že je nedokonalé, že vidina byla sladší a krásnější a že
lidské ruce marně se vztahují do prázdna, aby zachytily aspoň
něco z ohnivé krásy původní. Proto se ikaždý tvůrce často, ba
i po letech vrací ku mnohé práci starší a pracuje ji znovu a
zdokonaluje dle svého růstu, zůstal-li věren cestě, na niž ho
Prozřetelnost postavila. Jsou ovšem i umělci, kteří se zpronevěřili
svému poslání & stanou v pozdních letech svých 8 lítostí před
díly dávnými a vyznávají s žalem, že dnes by toho již nedovedli.
Bílek má své teorie o tvůrčí činnosti umělcové a myslím, že
správné. Dobře cítí a jiným to radí, že umělec-sochař musí za
číti záh y, že později nedohoní nikdy to, co vykonati mělo mládí,
co propracovati, naučiti se, zkusiti musí umělec mladý. aby to
v letech zralosti mužné ke zralému dílu přivedl.
Všecko ta díla jeskynní jsou jednoho ducha. rostou z jedné půdy.
tvoří jeden celek. Tak je u Bílka, v tom vidím jeho velikost.
Jeho dílo je jedinečné a má svou organickou Je (1n o t 11.Je živéI

roste z jednoho kořene. Jest to jeho pole, na němž pracuje, které
vzdělává, z něhož všecka jeho díla rostou. Jedna veliká myšlenka
základni je pojí, z ní všecky se rozrůstají jako mohutné větve
téhož obrovského kmene. jenž mízu svou ssaje z půdy domácí.
a řeknu přímo z půdy ryze křesťanské, ba více z půdy katolické.
Z rodiny ryze katolické vyšel, znám jeho rodiče, bratry i sestry.
Rodina zbožná, která žila a žije katolický život. V cizině Bílek
viděl veliké divy slavné doby katolické v gotice. Renesance se
svou láskou k pohanství je mu cizí. Padesát
let žil život příkladného křesťana, jeho vzor
mně knězi samému byl často vzpruhou a po
silou k práci vytrvalejší &důvěrnější v životě
Božím. Bilek je katolík ve svém umění, katolík
mystik, který žije celý život svůj v úzkém
styku s Bohem, ve styku důvěrném, pokor
ném a světu neznámém a světem nepocho
peném. Mnozí o něm psali a píšou, ale vždy
falešně, nepsal-li to člověk věřící,křesťan sku
tečný, jenž vidi, slyší, cítí, žije mimo svůj denní
život animální život jiný, opravdovější. život
pokorného křesťana. Za padesát let jaká to
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iež Ékový
život dal, “
zúrodněn, !,

provázen.
veden.

sí- »

len, chrá
něn &žeh

nánmilostí
Boží.

Nic

neisme sa

mizesebe,

ienzBoha
je to, co ie v našem díle cenné. Milostí Boží jsem, co isem a
milost Boží nebyla na mně marnal řekl velký Apoštol národů.
A Bílek ie též z rodu a oštolů a jeho poslání iako laika. ne
kněze, má cil apoštolský. ede lidi k Bohu, k modlitbě. k medi
taci. k přemýšlení o věcech Božských. Vzpomínám na krásný

článek Jaroslava Durycha, Katolicita.

„Je to stav trvalý. dě

dičný. Stigmatisuie iednotlivce, rody, národy, iest biologickým
základem duchovního života. Jako ie topol topolem. tak iest syn
katolického rodu katolíkem; ne proto, že iest takto zapsán do
matriky, že tak byl vychován a že tomu chce, ale poněvadž
nemůže být ničím iiným. iako pavouk nemůže být krocanem.
A chce—lizvrátiti tento přirozený řád, stává se směšným a zrůd
ným. Skutečná katolicíta srší člověku z očí, tryská z každého
posunku a z každého slova i proíanního. obklopuie člověka zá
zračnou sférou. Taková ie i katolicita celého národa. Není to
míza. která by se nechala rozložit a úplně změnit naočkováním
: jiného druhu, má ohromnou schopnost ničit cizí bakterie, Cizí
těleso v ní zůstane věčně cizím tělesem. nebo samo se poddá
katolicitě. Cizí míza nevyhnala nových větví, naopak. všecky
větve ií nakažené, usychaií, houbovatí. Tak je tomu i v historii
česl-ého národa. Proti jeho katolicitě nedá se nic dělati. Vroste-li
do skály dub, nelze už nikdy kořenů vytrhnouti. [ když se pařez
vypálí a kořeny zničí neiprudšími leptadly, přece ve skále zů
stanou aspoň chodby kořeny a vštípí-li se tam něco nového. iistě
to zahyne. nebude-li to zase katolicita." Všecko ; * J '
to obracím v duchu na Bílka a vidím. že se "" * „3
vše výtečně shoduje. „Jsou dvě hlavní známky
' '
katolicity. První ie vytrvalé &neohrožené hle

dání Absolutna. Katolíkhledá ie od dětství
různýmzpůsobem.i tenkrát, když se mu
ie buď vzpurně. hrdě, vášnivě, nebo tesklivě a
tiše.“ Bilek celý život hledá Absolutno všude
a ve všem. Jeho díla všecka isou výslovně ná
boženského ducha nebo nezdaií-li se míti této
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značky,
přece jen
jsou členy
téhož ře
tězu. jenž
od Boha k
Bohuvede *

Jeho vý

lučná cud- '

nost lásky

i výrazu
posvěcuje

vše,každý
předmět denního života, jenž vyšel z jeho ruky. Vše je duchové.
vše je odhmotněním materiálu a pouhým zachycením, viditelným
ztělesněním duchovní myšlenky.
Zdá se mi, že ve všem Bílek oslavuje Trojicí Nejvyšší. Otec
jest Stvořitelem světa viditelného i neviditelného. Syn jest Slovo
věčné a toto slovo, Myšlenka, vtělilo se, stalo se viditelným. Ale
Slovo vtělilo se jen skrze Ducha. A tak je i v pravé tvůrčí čín
nosti člověka-umělce. Není-li člověk obrazem Božím? Není-Ii tvůrčí
síla v něm darem Otce? Nemluví-li v tom díle věčné Slovo? a
nevtěluje-li se Slovo skrze Ducha?
Dílo Bílkovo je duchovní. Z milosti vychází. z Inspirace, jež
dána jest shůry, a proto jeho dílo opravdové vede zase k Bohu.
Věecky práce Bílkovy mluví o Tvůrci, o pádu člověka, tajemné
vině. o vykou ení skrze Krista. Kolem Krista všecko se vine &
k němu vše u azuje. Pokorně, důvěrně, samozřejmě s vážnosti
a mlčenlivosti tiché modlitby.
,idé dnešního světa žijí bez náboženského života vnitřního.
Vypráhli, jsou spálení uvnitř, nosí svůj popel světem, polomrtví
již zde. Jejich srdce jest jako kámen. Jen milost Boží dovedla by
ámen ten rozdrtit, zlmíst, zúrodnit. zasadit do něho símě, aby
rostlo. kvetlo a plod přineslo. Ale oni se brání každému paprsku
shůry. .lejich srdce je ledově studené, z něho nic živého nevy
roste. Je to chladný kámen a jen mráz nevěry, sobectví, samo
zbožňovúní kreslí na něm klamné květy jinovatky, jež nehřejou,
ale ještě více chladí a v prvním paprsku víry roztají. Takový člověk
stojí bezradně před dílem Bílkovým, Mluví mu o světě neznámém,
pohrdaném, hanobeném. Dnes zvláště. Je tak lákavo za osměch,
za rouhání dostati tučně a slavné místo, gloríola „pokro u" vine
se hned kolem pusté hlavy, úřady se otevírají a kariéra láká ...
Dílo Bílkovo je dílo pokojné. dílo umělce, který staví a neboří.
Kus po kuse stavi, neustále dál a dál, výš a výše. Staví chrám
Boží. A zde je blízek svému Příteli, který se odmlčel: Otokaru
Březinovi.
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PŘÍBĚH PRINCEZNY VILGEFORTIS. NO
VELANAPSALFRANTIŠEKODVALIL.
„Proč jste tak smutna? Leží vám tolik na srdci onen mladý
rytíř, jenž odjel dnes s vojskem královým do boje, přisahaje.
že se již nevrátí7“ tak ptal se princezny Vilgeíortis králův kancléř,
kněz učený a zasmušilý, jenž ji učil latině.
Zarděla se trochu &podivila se. že upjatý muž tak najednou mluví
o takových věcech. On díval se jí teple do hnědých očí. Podal jí ruku.
„Darujte mi svou důvěru. Chci býti vaším přítelem a vaše blaho
jest mi dražší nad všecko na světě."
Jí vytryskly slzy.
„Věřím vám a děkuji vám, otče. Pravda, je mi ho líto, měla
jsem ho ráda jako bratra, a vím, že odchází k vůli mně. Trápí
mne to také, ale ne tak. jak si snad myslíte. Trápí mne jen, že
on se pro mne souží; sama se pro něj nesouiím. věřte mi. Ale
smutno je mi, tak smutno a úzko. Nic mne na světě netěšíl“
„Ale proč? Jste tak dobrá a milá, musíte jen radostněji hledět
na život, dočkáte se jistě mnoha radostí a štěstí."
„To mi pravíte vy, ktery jste sám neustále zasmušilý7"
..Ano. ja. Právě proto, že já vám to pravím. Ale zde nejde
o mne. Neohlížejte se na to, co vám povím () sobě, neřeknu to
k vůli sobě' ale k vůli vám. Právě, že já to pravím. Mám již
bezpochyby polovic života za sebou. Znáte mne. Víte, že jsem
žil jen svým knihám & svým povinnostem, že jsem znal jen práci
& sebeobětování. Neměl jsem kdy na něžné přátelství. Znal jsem
život jen z těžké & neutěšené stránky, ale nezatoužil jsem nikdy
po ničem jiném. Nemusím vás ujištovat, že jsem nevěnoval zvláštní
pozornosti žádné ženě, jak to také můj stav vyžaduje. Ale vy
jste taková, že musíte si získat srdce nejlepších a že naplníte je
štěstím, a není možno, abyste tím i sama štastna nebyla. Koho
jen budete chtít, toho učiníte nejšťastnějším, &on bude zas hotov
dát život za každé vaše omyšlení. Vždyť i do srdce mého jste
se zaryls tak nezahladiteihě, že se divím sám sobě. To se mi
ještě nikdy nestalo. Nebojte se, vím, co mluvím Říkám to po
prvě &naposledy. Vyučování naše beztoho již je takřka skončeno,
já zas odstoupím z blízkosti vaší. Mám dosti rozumu a sebeovlá
dání, umím trpět. princezno. Nikdo se nedoví o tom. co jsem

vám dnes zjevil, také já toho víc na jevo nedám. Pamatujte jen
na to, proč jsem vám to řekl. Já pak si budu muset poradit sám.
Věrným & vroucím pohledem budu sledovat vaše štěstí a budu
se za ně modlit. Umím to, věřte mi. Doufám ve vaše velké srdce
a jasného ducha vašeho. že mi rozumíte.“
Hleděl na ni něžně, očekávaje, že slova jeho ji potěší. Ale ona
se na něho dívala ulekaně a smutně. Po chvíli řekla:
„Také já věřím ve vaší šlechetnost. Ale tím více si vyčítám,
že i vás jsem znepokojila. , já ubohá, zda jest to má vina, že kol
sebe seji jen utrpeníl“
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„Ne, není to vaše vína, princezna. A utrpení to má svou krásu."
„U někoho. Snad u vás, snad i u onoho mladíka. Ale neu všech
— a mně to působí trýzeň. Ach, kéž bych byla nepovšimnutou,
nevzhlednou děvečkou, jak bych to zasloužilal Ale takhle? Právě
to jest, co mne plní smutkem. A co z toho dobrého může
pojít, že tolik mužů si mne všímá? Hned onen žák, který mne
učil na loutnu —- otec ho spráskal a vyhnal. Starý majordom,
ačkoliv má důstojnou ženu a již velké děti, dvoří se mi tak směšně.
Je mi to tak protivné a Bohu to jistě není milé. Ú, já nešťastná,
kolik starostí mi to půso í. "
„Ne, tím si hlavu nelámejte. Je- li kde co nepatřičného, nevy
chází to jistě od vás. Znám vaši čistou duši, vy za to odpovídat
nebudete. Každý at sám bdí nad sebou. Nebudete přece Bohu
nevděčna za tolik darů, jimiž vás ozdobil. . ."
„Ach — nevděčna, nevděčnal Toho se ovšem lekám, to bych
Boha urážela — ale on ví, že to není nevděk, když si přeji a
vroucně ho prosím, aby mne učinil jinou, takovou, aby si mne
ani nikdo nevšiml. Oč by tu bylo méně trápení, oč radostnější
služba Božíl"
„Nemylte se — i v tom by mohlo být trápení. Může mít každý
své, a nikdo neví, jakě ho čeká a jaké ho dobrotivostí Boží mi
nulo. Srdce vzhůru rinceznol Buďte s Bohemi"
Nikdy již nemluvirkancléř o těchto věcech s princeznou. Ale
Vilgeíortis z obav a starostí nevycházela. Shrnovalo se jich také
mnoho na krásnou její hlaquápadníci
si dveře podávali. Mno
hého král odkázal a tak si i mezi mocnými sousedy nepřátele
dělal, pro mnohého se princezna naplakala, protože ji rodiče nutili
a ona nechtěla. Ale přišly věci ještě horší. Dva sousední princové,
bratranci Gundakar a Rekared, střetli se týmž časem na námlu
vách. Uzřevše pannu jak anděl krásnou, pohleděvše do jejích la
ních očí, na rty v koutcich sotva znatelně ochmýřeně, na boha
tou korunu tmavohnědých vlasů a především na íklivý, nebeský
úsměv její, zapomněli na všecko na světě a duši by byli za ni
ďáblu zapsali. Král neodvažoval se volit mezi nimi a Vilgelortino
srdce mlčelo. Ale i kdyby byla volila, nebylo by bývalo lépe.
Neboť ti dva i tak, ani záviděti si nemohouce, přece rozzuřili
se proti sobě navzájem, takže povstala válka; lidé hynuli, krajiny
byly pustošeny, města lehla popelem pro oči & úsměv panny,
která marně prosila, jednoho i druhého ujišťovala, že nedává
před ním přednost žádnému smrtelnému ženichu, ale že po ničem
tak netouží, než aby mohla v pokoji sloužit Bohu. Ale oni na
konec i tomuto Bohu, jenž bral jim jejich vytoužené štěstí, jali
se rouhat a zlořečit.
Ulekla se Vilgefortis, když slyšela ohrůze jejich běsnění, oko
stelích pobořených, o svatých obrazech rozbitých — vrhši se na
kolena, onemocnělá hrůzou a pokáním, nevědouc již ani sama
co mluví, zapřisahala Boha, aby učinil ji nepříjemnou a nežádoucí
takové lásce.
„Pane můj, Kriste, ty víš, že jsem toužila jen po milosti tvél
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A nepřeji zlého nikomu a miluji všecky &líto jest mi žáka zmrska
ného, líto oné velké duše učitele mého, líto těch dvou vášnivců
a vší té hrůzy — ach, jak to padá na mou ubohou hlavul Proč
já nepatrná mám být příčinou tolika zmatkůl Proč nevěnují ti
muži dar svých srdcí těm, které po tom touží, proč loupím já
štěstí dívkám jiným? Vždyť nechci, Bože můj, nechci nic z tohol
Nechci, a abych to dokázala, zapřisahám tě zde pro svaté rány
tvé, Ježíši ukřižovaný, učiň mne takovou, abych již v srdci žád
ného muže lásky nevznítilal O. proč nebyla jsem raději chlapcem.
abych položit mohla život v boji proti nevěřícím jako bratr můjl
Ano, Pane, to jediné od tebe chci, tu jedinou vidím cestu před
sebou -— vždyt ty můžeš — ukaž. že můžeš — ukaž, že máš
kousek lásky ke mně, ty, kterého jedině miluji — vezmi mně pů
vabnou tvář ženy, učiň mne, abych navždy byla nepovšimnuta
muži, abych byla jako jeden z nich -—ah, třcbas vousatá...l"
Vyčerpána klesla bez sebe na koberec. A stal se zvláštní div.
Viděla Ukřižovaného. jak na ni se dřeva hledi, pln bolesti i lásky,
a jak jí praví: ,.Budiž, abys věděla, že mám lásku k tobě. Uči
ním tvář tvou podobnou tváři své, ale buď silna, Vilgelortisl Kdo
chce býti podoben mně, toho nemine utrpenil"
A účast milovaného Spasitele působila takovou posilou, že se
ze své mdlnby ihned vzpamatovala a vstala ze země silnav —ale
s tváří vousatou, vroubenou tmavohnědou bradou, jak mívá Kristus
na kříži.

Uleklu se v prvním okamženi, ale vzpomněvši na rosbu svou,
n na zjevení, uklidnila se a šeptala jen: „Díky. lgane, díkyl"
A podivná věcl Lehký krok její stal se poněkud ráznějším a pád
nějším, měkké pohyby tvrdšími, hlas hlubším. A ona ihned vešla
do šatny královské, vzala na sebe kabátec panoší a klobouk ope
řený a opásala se mečem. Jen škorní nemohla nalézt vhodných,
i zůstala ve svých zlatem vybijených střevíctch.
Zhrozili Se král i královna; poznávali ji a přece nepoznávali.
Zvěst o podivné změně donesla se i do táborů vášnivých jejich
nápadníků. „Klame nás, starý lotrl Ale půjdeme a uvidíme »—-a
dělá-li si z nás blázny, vneseme meč i do jeho zeměl" Přišel
jeden, přišel i druhý. Vilgeíortis se skrývala, král sám ji nechtěl
ukázat. Ale nebylo vyhnutí. [)oléhali, pátrali, až se dotřeli. Po
znali a nepoznali. Ale, zatvrdivše se v srdcích ještě více, řekli
takměř jedněmi ústy:
„A kdyby byla jako medvěd, a kdyby měla rohy a kopyta jako

satanáš, má musí býtil Neni konec, ted teprv hra začne znoval“
Nebylo vyhnutí. Aby zabránila další krveprolévání, aby aspoň
svou vlast ušetřila hrůz válečných, Vilgelortis potajmu, aby ji nikdo
nemohl zdržet, opustila dům otcovský, nevzavši si nic než šat a
meč, trochu peněz a koníka jednoho, a prchala do ciziny. Jako
chudý zbrojnoš chtěla si hledat službu. Jela a jela, až by přišla
tam, kde nikdo by neměl tušení, kde by měla konečně pokoj.
Přejela hory, přejela řeky, přejela kolik království. Přišla do
lesnaté krajiny. Pěkně bylo v lesích. Jako sloupy stály ohromné
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pně stromů, cesty se ztrácelyv zelenavém přítmí.Azase paseky
s nádherným kvítím, potoky, ptáci, srny, veverky. Pěkně bylo
v lesích žít. Ale Vilgelortis v nich žít nemohla, neuměla. Byla
tedy ráda, že prořídly zase lesy, vynořily se napřed samoty, pak
vsi & městečka cizí, neznámé země. Zde již zůstane, zde snad
bude bezpečna. Ostatně i peněz již je na mále.
Hle, kyne město, iežaté, hřebenaté &nad ním šedé bašty a čer
venavé střechy hradu. Na cimbuří modrý praporec a na něm černá
hlava kančí se zlatými kly. A za městem zas lesy — ach, snad
zas tak dlouhé.
„Kdo vládne hradem?“
„Hrabě Eberhard."
Volá do brány, vpuštěna jsouc, žádá mluvit s hrabětem. Vou
satý, sveřepý muž, zavalitého těla; šedě oči chladně svítí pod
zeleným kloboukem, dlouhé péro trčí nazad.
..Ai, hezký mládenec, hezkýl" mluví krákavě, hledě na tvář,
která vyhubla a osmahla dalekou poutí & starostmi. Ah, ty tam
jsou oblé tvary dívčí — ale svěžest a křepkost zůstala &rozvila
lesním vzduchem. Hrabě měří mládence od hlavy k patě, utkví
šedými zraky na zlatých střevíčkácli.
..Ai, ty neisi z ničeho. Jak se imenuieš7"
„Vilgelortis."
„Neznám toho iměna. Tak se zde neříká. Utekl isi tátovi?"
,.Utekl."
Hrabě ie překvapen prostou upřímností.
„Proč?"
„Nutili mne do svateb, které se mi nelíbily."
..Ai, ai -— a co zde? Mám tě poslat tátovi zpět? A kam?"
Padl na kolena „mládenec“ Vilgefortis a prosil:
„Nečiň toho. hrabě, a neptei se mne víc. Lhát neumím a více
povědět nemohu. Ale dei mi službu ve hradě, iakoukuli, budeš
spokojen."
„No, co s tehoul Do boje jsi přec ien málo tuhý » - však teď
ie líný pokoj. Na vlky taky nebudeš a sokolníky mám. Latinu

umíš?"

,.Umím."

„Písně znás? Hrát umíš?"
.,Znám, umím."
„Dobře, zůstaňl Mám děvče, divocha, Doda se imenuie. Matky
není. Uč ji latině a co všecko se na takovou panenku sluší. Ale
to ti povídám, holka je na mužské jak čert — oduč ii tém ne

způsobům -- ie slíbena vévodovi, ie jediná dědička. At ti ani
nenapadne sám s ní něco začínat. To bychom se zle spořádalil"
A oči hraběte zasvítily zlověstně.
..Neboi se. hrabě, to se nestane. Před takovými věcmi isem
prchl z domova."
„No však právě proto! Tedy platí. — Dodo, Dodol"
Přiběhlo děvče boubelaté, rudých chtivých rtů, nosík do větru.
zelenavých drzých očí. Ještě moc mladá byla. způsobů nezve
deného děcka, ale statná a buiná tělem.
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,.Dodo, máš nového preceptora. Učit se, at z tebe něco jel
A nezapomeň! Jak co nejmenšího uvidím. bude zlel
Doda pohlédla zvědavě na mladého rytíře, v očích jí zahořely
ohníčky, lichotně vrhla se hraběti kolem krku, líbajíc jeho du
caté tváře.
„Dobře, otče, dobřel“
A již si odváděla preceptora.
„Počkej. počkej. čertí plemenol Ne tak! Rytíř Vilgefortis půjde
sám do své komory, sluha mu ukáže. Ty tam za ním nelítej.
Nezapomeňl Toliko zde ve velké síni budete se v určité hodiny
učit. Jinak budu i já služeb rytíře potřebovati.A ted' již jdil Až
zítra začnetel"
Nechtělo se Dodě odtud. Když ten rytíř má mezi tmavými
vousy tváře takové nějaké jako vybledlé. zažloutlé růže — a oči
tak hebké! Ale což, zítral zítral —
Na druhý den začalo vyučování. Doda neuměla pranic. Pozor
mnoho nedávala. Hleděla jen na krásné ruce Vilgelortovy. Přišel
hrabě, viděl, že vyučování nemáu ěchu.
„Má tvrdou hlavu. Je po mámě.ua'Fo já jsem se jinak učil ala
tinu jsem mluvil, jako by bičem mrskal. lta. domne eques. Ale já
se s ní přec mořit nebudu. Taky hradní kaplan si s ní neví rady.
No, když ne, tak ne. Rytíř půjde dál."
Doda se ulekla. Sebrala všech pět smyslů dohromady. Když
hrabě odesel, zaleskla se jí alza v oku. Vilgefortis ji těšil.
„Všechno půjde. panno Dodičko. Hle: puella rosal carpit. Car

pimus etiam. Odore rosae fragranl..."

Podivno. Na druhý den uměla Doda včerejší lekci zpaměti.
Vílgeloríis ji srdečně chválil, ale než se nadál, mlaskla mu hubička

na ..„:e ntak.
u. milá Dodo, ne tak. To bychom nemohli být přáteli.
Vidím, že ti budu musil i jinou lekci dát. Snad ji přijmeš ode
mne, Vidíš, život je vážný. Život je vlastně strašný. Ale jedna
je útěcha. Ve vaší kapli visí tak krásný Kristus Pán. Dlouho jsem
před ním klečel včera. Nauč se také před ním klečet a dívej se

na něho. Snad ti někdy poví..."
A Vilgeíortis učil pannu Dodu nejen latině, hře na loutnu.dě
jinam a legendám. ale mluvil k ní i slovy vážnými. plnými pře
svědčeni. () Boží lásce a o marnosti světa.
„Mluvíš jak náš kaplan. Ale tebe raději posloucham. Ale kde
se u tebe vzaly takove řeči? Což nepoznal jsi sladké lásky7"
„Poznal jsem jen její hoře. Je větší než její slast."
Ach. hoře. hoře, myslila potom Doda. Když jest větší než slast
lásky. musím i já ho okusit. Musí mi proniknout celou duší, musím
se ho nasytit, musím se jím ztrávit.

Vilgefortis poznával vášnivost Dodinu. Nebude lépe odejít? Ale
jaké nebezpečí mu hrozilo od děvčete? A jaké děvčeti od něho?
Bude ji raději trpělivě vést. těšit. pěstovat to srdce divoké, ale
nesobecké. sázet do něho kvítečka ctnosti. I mluvil a mluvil. Doda
poslouchala jako u vytržení. Bylat to slova, rozžhavené ve výhni
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vlastního utrpení, slova živa. Tajemství svého však Vilgeíortis ne
zjevil. Ale Doda nevěděla, co počítí s tak velikou něžností a sr
dečnou sdílností,ktera se jí zde dávala, a zároveň s úplnou ne
přístupností, na níž narážely její divoké výlevy. Sedala ticha,
učila se způsobem neočekávaným, řekvapujíc otce svými úspěchy.
Chodila zamyšlena, v kapli kleka a dlouho v sebezapomnění, ale
čas od času loudily ty zelené oči její po Vilgefortovi ještě víc,
ještě víc slov srdečných, ještě něco dosud nevysloveného, ještě
něco. o čem ústa mlčela, ale po čem srdce hořelo. Vévoda? Ach,
vždyt ho skoro ani neznala, ten jako by pro ni neměl ani kdyl
Nač ty jeho hloupé dárky? Ah, lásky slast neb lásky hoře — jen
nasytit se, prožehnout se jimi až na dno duše
Ale přišly zase dny, kdy Vilgelortis Dody nepoznával. Seděla
tupá, ke všemu lhostejná, očí nepřítomných a uhýbavých: jako by
nějaký závoj na těch očích chtěl skrýti, co za nimi se děje.
A pak zas proud slzí strhl ten závoj, z očí těch volalo něco o sli
tování. Vilgefortis se až zhrozil. , kd by mohl zjeviti celé ta
jemství své, aby divoké děvče pochopí o, čím vším mu chce býti:
matkou, sestrou, útěchou, útočištěm — ale ne. není to možnol
Měsíce míjely. Náhle se hrabě vypravoval na cestu k vévo
dovi. Byl povolán, výprava nějaká válečná se chystá, a snad tam
pobude delší čas.
„Měl bych Dodu vzít s sebou, ale co s děvčetem na vojně?
Musil bych ji nechat u vévodova dvora, kdož ví, zda by to za
ne řítomnosti vévodovy nebylo horší než zde. Ale Vilgelortis je
ted) beztoho jen samé modlení a učení, bude lépe, když zůstane

s ním zde."
Odjel. Za krátko se dověděli. že vytáhl s vévodou do pole,
že se tak brzy nevrátí. Ať se jen Doda pěkně učí, at je z ní

moudra dívka, po skončené výpravě bude svatba. A měsíce zas
míjely. Podivné změny v chování Dodině stávaly se čím dál
hrozivějšími. Pak povila Doda děťátko a při tom zešílela . ..
v těch dnech hrůzy vracel se hrabě a s ním vévoda. Při
jeli náhle, neočekávaně. Nic netušícímu hraběti nikdo nic neřekl,
každý se jeho prchlivosti bál. Hrabě vedl vévodu do komnaty
odiny. Tam našli šílenou, zaměstnávající se svým dítětem, zpí
vající mu divné, nesmyslné písničky. Zdrcujícím zrakem pohlédl
vévoda na matku a ak na hraběte. Pak se zlověstně zasmál.
„Sem mne vedeš? a potupa ti přijde drahol" A než se hrabě
vzpamatoval ujížděl již z hradu, a jeho lidé, jak rychle kdo mohl,
za ním. Hrabě byl bez sebe pocitem bezpráví i vzteku.
„Jak je to možné? Co se stalo. čubko, mluvl" Ale ze šílené
rozumného slova nedostal. Bil, kopal. za vlasy tahal — ale ona
se jen blouznívě smála a, a když zvlášť bolestně udeřil, řekla:
„Bolíl Povím Vilgefortovil“
„Ach, Vilgeiortisl Ovšeml Kde je ten padouch, ten had, jenž
neustále řed křížem se plazil, na němž by byla holka oči ne
chala — ilgefortisl A! přijde Vilgefortísl"
Ale Vilgeiorta nebylo. Uslyšev, jaké podezření a jakou hrozbu
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vévoda vrhl v tvář hraběti, prvním hnutím srdce sedal na koníka
a a ěchal za vévodou, aby ho nejsvětějšími přísahami ujistil, že
hra ě o ničem neměl ani tušení, že nezasluhuje msty vévodovy.
„Kde je Vilgeiortis7"
„Ujížděl k lesu, ujížděl za vévodoul"
To potvrdilo domnění hraběte. Splašil několik pacholků, poručil
vzíti sekery a zbraně a koňmo stihati uprchlého. Sám letěl první.
Stihli Vilgeforta v lese. Hrabě se ani nic netázal. Vzteklými a
rouhavými slovy ulevoval jen své bolesti. Na dubový peň po
ručil přibít napříč trámec na způsob kříže & Vilgeiorta na něm
ukřižovati. Přivazali ho provazy, ubohé ruce i přibili. alostně
úpění rozlěhalo se lesem. S hrůzou poznal tu teprv Vilgeiortis.
: čeho je viněn. Neměl pro tak hnusné podezření žádné obrany.
Prosil jen a zapřisahal se svou nevinou, ale vida, že hraběte
jen k novému vzteku a k novým rouháním dráždí, vzd chal jen
ke Kristu Ukřižovaněmu, jemuž se tak podobným stal. ilosrdnú
mdloba obestřela jeho vědomí. když s nastávajícím soumrakem
dokonali katané své dílo a štvaní jsouce hnusem vlastního svého
počínání, pádili odtud zpět do hradu.
Chodil tím časem krajinou chudý ěumař. Také on poznal, jak
život jest trpký. Bývalo kdysi jinakl Vítávali ho na svatbách,
vítali v krčmach i ve dvorcích podvečer. naslouchali jeho hou
sličkam a jeho písním. Jaké to byly písněl Sláva starých dob
hrdinských, krása mládí a lásky, koncert probouzejícího se lesa,
chvalozpěv žní. pohádka při předení lnu a šprým při stříži ovec,
především pak ona radost, jíž prosté srdce velebí Pána za vše,
za všecko v životě i smrti
to ozývala se z jeho houslí a z jeho
úst. Celou dusi dával s písní svou a sám bral za ní vše, kousek
chleba, peníz někdy drobný a někdy i zlatý, srdečný úsměv
dívek a jasot dětí. Dobře bývalo, dobře, za radostných dnů mladí,
kdy nová a nová písnička rostla mu v duši jako kvítí na louce a
ústa učila se od kosů a od slavíků, Dobře bylo, a on nebyl že
brákem, on byl dárcem, roznášeje všude radost a krásu a roz
díleje mezi nuznými to, co bohatí mu nadělili. Oh, neměl měšce
náš milý zpěvaček!
Ale teďl Jiné časy, jiní lidél Nestojí již o jeho písničkul Za
nikají ve hluku světa jeho skřipky, zaniká stařecký hlas, Sám již
nikoho neuchvátí. Stavil se ve městě, k mistru zašel, jenž řídil
kostelní kůr a zahrál mu na zkoušku. ..Fidluješ bratře. to se ne
hodí k našim posounům &tympanám. Jen jdi hrát babám rejdovák !"
Kol dvorce kráčel, tam chasa vyváděla za zvuků dud. před
nimiž jeho housličky by neobstály. __ Babce chtěl zahrát, jež
děcko kolébala: „Nemeč mi zde, dědoušku, vzbudíš mi harantal“
— Kol krčmy kráčel, džbáneček piva byl by mu jak jahoda.
ale tu máš! slyší jak tam uvnitř již ladí. „Co nám za to dáte7"
vykřiknou druhé housle. „Doufám, doufám," bručí basa. „Taky
si to myslím" přidají housle první. Ach, odevšad ho vystrkují,
nerozumějí již jeho pisni. Nu, on nežebrá, on již mnoho nepo

třebuje, ale že pohrdají darem duše, to bolí, to bolí...
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Kráčí dlouhým, smutným lesem. Je večer. Měsíc svítí v úplňku.
Však zde již les řídne, vyjde se na pláň, a pak je město. Ale
ne, tam dnes ne ůjde. Snad zítra, sebrat na ulici nějaký dro
beček — ale kdy y to raděj ani již nemusilo být, kdyby tu raděj
mohl zůstat, složit kosti v mlčenlivém kapradí, v zeleni netýka
vek, jejichž zlaté střevíčky tu kvetou & mezi nimi drobný lusk,
tak choulostivý, že vystřelí hned stříbrná zrnečka, jak jen zavadíš.
Ano, zde zůstane. Ale ejhle, kde pak se tu vzal ten Kristus
Pán? Vždyt tu ještě nebyl — že by si ho nebyl nikdy všiml,
když tu dříve chodíval? Nu, postavili jej zatím dobří lidé. však
je celý nový, krásný, úplněk, úplněk naň hezky září. Ah, tomu
ještě možno zahrát, ten poslechne, ten nermoutí. [ kleká stařeěek,
třesavou rukou struny přejíždí, třesavým hlasem zpívá:

O Pane, Jezu umučený,
před tebou klekám toužebně
vždyt jsem již též tak opuštěný,
tak jako Tys byl na dřevě.
Já nežaluji co mne tlsní,
mé slzy jsou jen lásky vděk,
že Ty nezhrdáš chudou ísní,
kterou má ještě dědoušek.

Já nežádám již nic pro sebe,
chci zajít jako v zimě pták.
já veleblm jen, Kriste, Tebe,
že smím Ti srdce vyzpívat.
Že smí být jako polní kvítí
má písnička těm nohám Tvým,
a kadidlem ten bol, jímž býti
smím Tobě, Pane, podobným.

Ú Pane, Jezu umučený,
Tys přítelem mi již jen sám,
at Tobě ve všem spodobený
& za vše vděčen umírám.
Hlas byl slabý, starý, třesavý, ale duše v něm vroucí. A hou
stičky tak hovořily, že bys na vše zapomněl; hovořily, cvrlikaly,
jako šeptem žalovaly, & pak zas jenom velebily, vyznávaly, dě
kovaly, zbožňovaly v odevzdání, v něze, v lásce toužebně.
Dlouho, dlouho hovořily; stařeček teď s hlavou skleslou dumal
& jen ruka hrála. S kříže pak se na něj snesly oči bolem potr
hané; hleděly naň dlouho, dlouho, jasnily se čistým světlem. umyly
se tichou slzou, mírné, plaché oči laní.
Vilgefortis probral se z mrákot. Co tu chtěl ten černý havran,
který neslyšně odlétal? Co jí šeptal, čím ji trýznil, čím ji srdce
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v těle kloval? Bázní, steskem, výčitkou? Lítostí a pochybností,
vzpourou, vzdorem, zoufalstvím? Taková to byla tíha, víc než
tělo na ranách pověšené. taková to byla mdloba, větší než trý
zeň ran, taková tma navalená jako kámen na hrobě. Ah, vtom
adlo světlé slovo útěchy a připomnění, ach, v tom padla rosa,
kterou ožily ty hořké květy, dávno v nitru pěstované, ožily &
rozvily se v slavný kalich obětní. Vilgeiortis. přišla chvíle! „Ten,
kdo Kristu podobá se, nevyhne se utrpeníl“ Ale vždyť to není
již ta hrozná trýzeň těla. její údy umučené, celé tělo rozpjaté
je již jen jako struna loutny, ale duše již jako by nebyla mučena
v něm, již jako by je oblétala jen jako obláček kadidla, a ten
obláček zároveň zpívá píseň oběti a odevzdání, píseň podobnou
té stařečkově pisni. a tělo jen žalnými strunami svými, nízkými
tichými steny, jak ty housle dědouškovy, ji doprovází S tebou,
Spasiteli, s tebou, až i na kříž — 6, to není zoufalství!
Proto tak zářně hledí na stařečka veliké její oči. On jich ne
vidí, on usíná. A domnívá se, že je to sen »—sny jsou tak po

divné a zmate se všecko dohromady i to. jako by Pán Ježiš mohl
mít zlaté střevíčky. — Hlas sladký ve snu praví: „Děkuji ti, sta
řečku za tvou píseň, za tvé hraní, ten střevíček si za to vezmi,"
A zlatý střevíček padl do mechu. Ale poněvadž je to v mechu,
tedy ani nezadrnkne & stařeček spí a stařeček sní dál; zdá se
mu, že ten hlas je sladký & měkký. ale přece ne jako Spasitelův
—ipohlédne vzhůru a vidí: na kříži nevisí již ukřižovaný muž,
ale dívka krásně tváře
ach, je mrtva, nemluví již, oči po
hřbeny jsou od příkrovem víček. ale ted. ted asi právě teprv
zapadla ta víčlla, vždyt se zdá, že v zavírání zahlédl ten Ianí zrak.
„Ah, čtveráku, muzikantel Přece jsi jen velký hříšník, kdybys
třeba do únavy hrál samému Kristu l'ánu, ve snu k němu při—
plete se tobě dívčí tvářičkal" Tak sám sebe ve snu plísni
ale
pak spí klidně dál.
Jitrol Kosil Jitro volál Vstávut, milý šumařil Ale že to všecko
v noci nebyl pouhý sen? Hle, zde zlatý střevíčekl Hle, zde na
pni dubu -— hrůzal ——mrtvá, ale jako kvítek krásná, visí pannal
Šaty má sic jak mladý anský synelO— ale tvářel ale vlasyl
pak ten drobný střevíčeťl Či to nebyl včera Kristus? Jsou to

klam;
písní ďábelské? Že by přeludu byl zpival nejkrásnější ze svých
Rosou protírá si oči, velký kříž před sebou dělá, ale nic již
nemění se: krásně dívka. mrtvá — a ten zlatý střevíčekl Pravda
pravdoucí. A tedy i střevíček dala. Zdvihl jej, byl tak krásný!
[ zahrál jí, třebas mrtvé. ještě písničku na poděkování a na roz
loučenou, sebral se s housličkami i se střevíčkem a cupal k městu.
Když přišel do města, otvírali teprv domy, otvírali výkladce
a dílny. I vstoupil k jednomu pasíři a nabízel mu střeviček, co
prý mu za něj dá.
„Nedám ti nic brachu, ale biřiče zavolám. aby tě dali před
soud pana hraběte.'Tam povíš, odkud máš zlatý střevíc. Já bych
řekl, že tuze po dobrém jsi k němu nepřišel."

230

REVUE ARCHA

Vsadili dědečka do šatlavy a vzali mu zlatý střevíček. On se
sice zadušoval a vyprávěl, odkud střevíc má. ale nic platnol
Střevíc byl tak vzácný. že jej sebrali & nesli k hraběti. Hrabě
poznal hned střevíček a chtěl je napřed vyhnat i se střevícem.
Ale přece se zarazil. když slyšel. jak žebrák-šumař se zapřisahá,
že mu ho dala krásná panna, v lese na stromě visící. Zavolal
tedy dědouška a slyšel z jeho úst totéž. I spěchal sám na místo
a viděl: ten, kterého včera ukřižovali, byl mrtvý, již tuhnoucí,
ve známých šatech, na jedné noze ještě zlatý střevíček. byl
krásný, velmi krásný i ve svém umučení — ale vousů neměl a
nebyl to muž, byla to spanilá divka. Ještě ve větším zděšení,
než včera, prchal odtud hrabě. Stařečka propustili. Ale již roz
nesla se pověst po městě a lidé houfy utovali k odivnému
kříži. To že je ten rytiř, který sloužil na radě? Vša ho málo
v městě vídávali, ale to přece viděli, jak se změnil. A žoldnéři
vypravovali, co se večer stalo a stařeček vypravoval, co v noci
zažil. Vilgeíortis. Vilgetortis -— letělo od úst k ústům, a lidé se
bili v prsa & klekali před zázrakem. Ale mezi ostatními tu kle
čel jeden. cizinec neznámý v rouše poutnickém. který právě
teprv dorazil do města, a jak zvěděl. co se stalo, ihned spěchal
do lesa. Dlouho klečel. dlouho mlčel. Ale pak vyhledal stařečka
šumaře. vyptal se ho ještě jednou na vše a chtěl od něho kou
pit zlaty střevíček. Šumař vše pověděl. ale střevíček prodat se
zdráhal. Tu jal se vypravovati i cizinec. Byl to kancléř krále,
otce Vilgelorty. Zanechal všeho a dlouho ji hledal. schodil tolik
krajů. prolezl tolik měst & hradů
až zde ii našel —takto!
Uvěřil stařeček & pochopil nyní vše.

Kancléř šel pak k divokému hraběti. jehož nalezl v hradní
kapli před křížem prostřeného a čelem o dlaždice bijícího. Pro
kázal se mu. kdo jest. ..Nezoufejl" řekl hraběti, „čiň pokání ve
liké za nespravedlivý &ukvapený soud, ale nezoulei. Kristus Pán,
který si ji učinil podobnou. dal jí i slávu své smrti. Ale nyní dej
mi povoz a lidi. abych dovezl ji tam, kde na ni snad čeká ještě
jeden zázrak: usmíření soupeřů a s ása země."
Dali udělat nádhernou rakev a uožili do ní tělo Vilgelortino.
Stařeček nezdráhal se vrátit ji střevíček. aby byla vysírojena co
nejlépe. Hle, vyprovází ji kajícný hrabě, vyprovázejí ji družičky
celého města, stelouce na cestu kvítí. vyprovázejí ji kněží. zpí
vajíce hymnus k poctě panny a mučednice — v provází ji ně—
mým, ustrašeným pohledem s cimbuří, nešťastná oda ——
vy ro
vází ji svou písní zvony, vyprovázejí měšťané i zbrojnoši hra ěcí
daleko, daleko — ale pak zůstanou jen ti. kteří byli určeni jako
oprovod vozu. na němž v liliích a růžích odpočívá panenské
tělo. a po jedné straně vozu kráčí mlčící &zadumaný kněz-poutník
& po druhé straně hude, lehce jako cvrček. svou prostou píseň
šumař-dědeček.
Tak vrací se v domovinu svou královská dcera Vilgefortis, panna
a mučednice, a ti zde jsou její dvůr a budou i nejvěrnější čestnou
stráží jejího posvátného hrobu.
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GILBERT KEITH CHESTERTON JAKO
LYRIK. ESSAY
NAPsAg
Tuoms O'CONNOR.
LOŽILJAROSLAVOVECKA

mz.

T. J.

Okolí Londýnské. které Faber laskal ve svých dílech jako by to
bylo dítě, není zvláště povznášející krajina. A přece jistě není
úplně bez inspirace, nebot v jeho skalistých a kouře plných roklích
byly počaty nejvzácnější perly anglické prósy a poesie. Básníci
se mnohdy vyhýbají ruchu lidskému a hledají v samotě &na opuš
těné pláni svůj oblíbený život ve styku s Bohem a přírodou. Tak
tomu však není u Chestertona. On vidí Boha mezi chuďasy
a spravedlivci toho velkého Babylonu a ozvěnu přírody nachází v je
jich životě. Nebyli bychom příliš překvapeni. kdybychom jej zastihli
kázati v tamnějších brlozích jako Sv. Vincence Ferrera, ale nikdy
bychom si ho nemohli představiti, jak se s ním setkáváme na No
vém Zealandu, kde klidně prožívá své dny. Ne; 1 Chestertona
by nikdy nebyl Trapista.
Snad první věc. která upoutá pozornost čtenáře kteréhokoliv
díla Chestertonova. je bohatá směs vtipného paradoxu a přívě
tivého humoru se zdravou lilosolií & ušlechtilým mravním citem.
Od té doby co po prvé vyšel Sherlock Holmes. nerozvířil snad
žádný spisovatel obyčejně klidnou hladinu anglické literární
tradice tak hluboce jako spisovatel „Heretlků", „Orthodoxie“
& .,Nevinnosti Otce Browna". Ale kdežto essaye a dobrodružné
povídky Chestertonovy jsou známy čtenářům nn trojí pevnině.
nedostalo se, z toho nebo : onoho důvodu, jeho básním téhož
nadšeného přijetí. Snad jeho obrovský úspěch v próse zastínil jeho
vlohy básnické. Aspoň fakt je, že jakožto básník není Chesterton
velice čten a tedy ani dobře znám. Je však nesmírné obtížno
učiniti si správný pojem o Chestertonovi, jak je ve skutečnosti.
olbřím mezi lidmi. neznáme-li aspon poněkud jeho básní.
Kráčeje ve stopách Tennysonových vzal si Chesterton staré
anglické legendy a zkazky za téma velké části svých básní a za
prostředek k vyjadřování své vlastní filosofie životní. Pozorujeme
však ostrou protivu mezi povahou tvůrce „Sira Launlalla" a po
vahami pozdějšího skladatele „Balady o bílém koni". Tennysmi
podával ozvěnu kolísajtcí víry XIX. století, kdežto Chesterton ie
prorok upřímné a překypující viry nového duševního obrození. Poe
sie Chestertonova měla by býti čtena, jako jeho prósa. po malých
kouscích a se zrnkem pepře. Upřímně řečeno „Balada o bílém
koni" neuspokojuje a je na mnohých místech nudná. zvláště tam.
kde bychom něco takového nejméně očekávali, totiž v líčení bitev.
Nejchestertonštější část toho díla je ta, v které se prchající Allred.
když má dávati pozor na koláče, zabere do svých vlastních myš
lenek, ale ne, jak je to v podání, do myšlenek o své výpravě
proti nepřátelským vetřelcům, nýbrž do hloubání o křesťanském
rozřešení velikých otázek o kapitálu a práci. Alfred sleduje po
hledem starou ženu v dáli a uvažuje:
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„Neboť Bůh je veliký služebník a vstal než se rozednilo;
z jakého praspánku se probrav;
ale všecky věci, které se později zrodily,
spí dále a vstávají po jitru,
když však Pán již odešel.
Na věci, které se napolo probraly ze spánku,
září všecka ta ospalá slunce:
zívající stromy rozpinají tuhá ramena,
zvířata si ospale mhourají na ruce a kolena,
člověk sice úplně bdí & pracuje a vidí,
ale nebe dokonalo práci a odešla“
Ačkoliv by se to tvrzení mohlo zdáti kacířským, je přece pravda,
že sloh Chestertonův jest svou nejvniternější ovahou vhodnější
pro verš než pro prósu. Zvláštnosti slohové, jako opakování slov,
rýmy jakoby ohlasy z kraje vil a částečná tvrzení celých pravd,
což mnohé v jeho próse dráždí, jsou zcela dovoleny v poesii.
Kromě toho by jeho schopnost mysliti v metaiorách a vyiadřovati
své myšlenky poutavou, barvitou mluvou, napovídala neobyčejně
skvělou kariéru v říši veršů. Avšak Chesterton má jakožto bás
ník jednu velkou chybu. Básnictví je dítě genia. a genius byl de
finován jakožto „nezměrná schopnost dáti si práci" —- ale, jak
každý ví, dávati si práci je právě to, co se Chestertonovi nelíbí ——
nemůžeme si představit, že by on hledal 14 dní správný rým,
anebo prošel celým Londýnem, přemýšleje o přiměřeném přívlastku.
Následek toho chvatu je, že v poesii jeho nacházíme sice často
dokonalý verš, ale velmi zřídka se setkáváme a dokonale prove
denou slokou a ještě stále čekáme na dokonalou báseň. Snad se
mu k ní dostalo inspirace ve Svaté zemi.
Chesterton má -—na štěstí či na neštěstí — ještě to zvláštnost,
že si občas vybere neinesnadnější útvar veršový, jako v „Baladě
o podivném městě". Těchto několik řádků, ačkoli byly načrtnuty
na zadní stránce obálky, zatím co čekal v městě Lierre na vlak,
má zakončení, které je v jádru apologií spisovatelovy víry:
„Štasten
je ten a& více
nežzrak
mkeoudrý,
kdo
jen zběžně
čistým

prohledá tento svět zakuklenýev
mšedou kukli
spánku a zvyku při tom.
Ano, my snad proideme za nebeskou oponou,
ale budeme to vědět, až tam budeme
Vždyť my ani nevíme, co tyto mrtvé kameny znamenají,
toto líbezné město Lierre."

Chesterton tvořil po mnoho let jako novelista, essayista, kritik,
básník. politik a bohoslovec se znamenitým úspěchem. Jestliže ne
měl přílišného úspěchu v psaní vážných básní, jest se tomu sotva co
diviti, když uvážíme, že se věnoval po tolik let povolání žurna
listickému, a že si tak postupně přivykl nedbalé manýrovanosti
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novinářské. Kromě toho se snažil Chestertoni jako básník i jako pro
saik spíše o zajímavost &poutavost než o přesný a správný výraz. je
hož vyžaduje básnictví. Chesteron žurnalista mohl zcela dobře na
psati, že.kdy7'.cestoval zJeždududoJebnykmitl se nebeskou klenbou
..safírový klarinet jitra", ale když vtělit takovou frázi jakožto básník
do .,Divého rytíře" anebo do „Vánočního domu“, zní to přeuboze.
At si je žurnalistika sebe více na škodu vážnému básnictví.
přece nikterak neškodí básníku komickému, ba leckdy mu třebas
ještě zvětšuje naději na úspěch. Nedostatek těch vlastností, které
učinily z „Dona Juana" největší komickou báseň jejího věku. ni
kterak nezmenšuje úspěch Chestertona v tomto směru. Schopnost
psáti satirické a fantastické verše není, aspoň v jeho případu, zmen
šována zaměstnáním novinářským. Ba čeho je dlužno litovati, jest.
že Chesterton nepíše lehkých veršů ještě více, nebo! na tom poli
mu lze nejjistěji očekávati úspěchu jakožto veršovci. Poslední sbírka
jeho básní vydaná 1916 obsahuje dosti hojně plodů toho druhu.
Charakteristická ukázka je „Hrozna historie Jonášova“, který musel
pustiti svého psa z řetězu podle předpisu „Zákona o odpoutání
našich bratránků" a pak o psa vůbec přišel shodně 8 ustanove
ními „Zákona o nervosntch cyklistech".
Z vážnějších básní Chestertona je „Narození Páně", považovaná
namnoze za jednu z jeho nejlepších. Čteme tam:
Doch na střeše byl jako zlatý,
ačkoliv sláma byla zaprášené & stará;
vítr měl zvuk jako trubky.
ač ttčel a mrazil & studil;
matčiny vlasy byly jako svatozáře,
ačkoliv byly uvolněny & zcuchány,
neboť v šeru pod tím přístřeším
Dítě se narodilo.
A ty, jenž jsi
ačkoliv slunce
odpověz, tělo
rci. odkud jsi
Přišel jsi zpět

ještě v kolébce,
ti korunuje hlavu,
naše. odpověz,
přišlo, kdo jsi?
na zemi k našemu poučení,

abys nás učil či varoval 7—7
Leč tiše, kolik nás to ví, když víme jen.

že dítě se narodilo.

„Líbezné město Lierre" je bez odporu Chestertonova nejlepší
balada. kdežto v ,.Lepantu" ma'rne skvostnou báseň rytířského
rázu. „ ena z Flander", v níž se mile pojí pathos s ironií. je
u mnohých čtenářů ve zvláštní oblibě. Chestertonovy milostné
básně zvláště „Chord of Color" dobyly si značného úspěchu, ale
přece v nich jaksi není citu a dojímavosti, které tak charakteri
sují milostné básně Williama Butlera Yeatse. „Bay Combe“ však
jest výjimka.
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Je charakteristická vlastnost Chestertona, že má velikou schop
nost býti zároveň žertovný a uštěpačný. Dovede chrliti hanu na
mocný společenský zlořád i veselosti i úštěpkem. nebot jeho hu
mor není nikdy příliš daleko. Mluví jako ohlas doby. jako tlu
močník chudiny vůči těm. kteří se procházejí po Příkopech. Cítí
nikoliv pro obecný lid. nýbrž s obecným lidem a v tom je ta
jemství jeho velikého úspěchu.

MADONNA.

BÁSENNAPSAL
ENRICOPEA.

JAROSLAV
SKALICKÝ.
Ach. maminko má. anděla jsem viděl
zde u podušky. když jsi plakala . . .
Byl poslán ke mně Pannou Marií.
by kapku posvátného oleje
mi přinesl. .. hle. mám ji dosud na rtech . ..
Jdi. mami, odejdi. chci zůstat sám;
chci duši zpytovat a prozkoumat,
bych očistil ji ze všech hříchů svých...
Tarn na skříň postav mi tři lampičky

a vezmi olej ze všech nádobek
a Panna Maria jej posvětí...

tři lampičky mi potom rozžehni ..
Ach, mami, pospěš . . . bude pozdě, hned .. .
Pak vyšla do komůrky v podkroví '—
tam zhroutila se matka, poklekla . ..
A skulinami podlahy se lil
svit pruhů žlutavých a chvějivých,
jenž šikmé trámce krovu ozářil
a tašky střechy. černé. stoleté . ..

A matka do rukou pak sebrala
svou zástěru a tvář si zakryla . ..
Pak po zemi se plazila jak had
až tam, kde byla širší skulina,
a zřela úsměv zmiraiícího
zrak zavřený a ruce zkřížené
na nahé hrudi, kterou zdvíhal dech . ..
A dlouho čekala. až Boží Mat
snad přijde, synáčka ii uzdraví.. .

*

PŘELOŽIL

KULTURNÍOVZDUŠÍ
FEUILETON

Životačas.
„Tosavetimeis
lengthen
třiti čas. znamená
prodloužiti to
život.“
Totolife."„Ule
heslo jest
napsáno na ochranné značce mého psacího stroje, mojí Remington portable.
která mne doprovází na všech mých cestách. Vypadá to heslo americky svůdně
ale neobsahuje celou pravdu. Jest polopravdou a polopravda bývá časem
horší. než celá lež Toto heslo iest heslem dneání technické civilisace: ím rych
leji budeme pracovat. tím více můžeme ve svém krátkém životě vykonat a tím
více budeme tedy žíti. Ale iest tomu tak ve skutečnosti? Zdali naái předkové
nežili vlastně daleko více právě proto,že žili pomaleji? Nebot nezáleží na rych
losti života. nýbrž na jeho intensitě. To věděli již staří mystikové a vísionáři.
že pocit věčnosti a její předchut jest možno zakusiti v jediném okamžiku ex
tase, kdy nám prostě mizí pocit času. Uáetřiti čas. znamená prý prodloužiti život.
Snad. Ale toto prodloužení života znamená pouze hromadění prchavých oka
mžiků. ] bez Einsteina víme, že čas je pojem relativní. Urychlením života život
se nestává bohatším. nýbrž toliko zevně pestřeilím. Mnich. který maloval jednu
knihu po celý život prožíval zajisté i to. co bylovknize napsáno daleko hlou
běii a životněji. než já novodobý novinář. který tukám svoje pomíieiící článečky
na přenosné cestovní Remingtonce. V demokracii se mnoho mluví o problému
vůdce. Jedenznejvětáích německých myslitelů upozornilváak na okolnost velmi
důležitou. Dnes jest těžko. aby povstal velký vůůdce národa proto,že každý se
v demokracii domnívá. že sám rozumí vlemu. rotože aždý má možnost se
o každé otázce povrchně inlormovatl v novinác . Princip autority jest dnes
daleko méně uznáván, než dříve, právě proto, že každý má možnost za oka
mžik nasbírali jskés takés ínlorrnace o vlech otázkách Tutankhamena až po
teorii relativity, od výroby ementálského sýra až po příčiny úpadku bank. Oto
těžlí postavení má moderni vůdce, nebot dneánímu člověku je těžko imponoval.
Dovede v rychlosti prožívati přtlll mnoho a proto intensivně neprožívá téměř
nic. Než sní chleba s máslem je hotov se všemi problémy nebe i země. Nent
schopen oddanosti anebo jest jí scbo en jen vneiřidtích případech. Neprožívá
idejí. inlormuje se o nich toliko Zachraňuie čas. áetří jím, ale skutočný život
při tom ztrácí, nebot nežije pozorně. Získává svět, ale ztrácí dult „To save
time is to lengthen |ile". Ale sebe větáí lakomec se přece jenom musí rozlou
čiti s tim, co uletřil. At áetřil penězi či časem, přijde den, který zruát vle.
.,Blázne ještě dnes požádám duti tvou od tebe " Pak se změní otázka. Nepůjde
o to, kolik času jsme ušetřili. ale jak jsme ho využili. A prodloužení žlvota
rychlostí stane se ilusí, nebot' život a čas nejsou synonyma,
D r. Altre d Fuch s.

POLITIKA
Národní
koncentrace.krisích
OčPolsko
v těž
kých
vnitropolitických
teprvea Jugoslavie
zápasí a usilujl.
československá republika má už půldruhého roku: národní většinu českoslo
venskou v parlamentě která uvědoměle slouží státu a národu. jež povýáila nad
zájmy všech pěti stran, které jsou ve vládnl většině skoncentrovány. Státotvomá
politika stála také už všecky koalované strany značné oběti. Strany musily se
teprve státotvoruě
živlů pro
neíativntch.
republika
musela se vykrystalisovat
k tomuto útvarua zbavit
olitickému
ojovat a Československá
prokousat mno

hými bludy a

československé

ředsudky. Od počátku stála proti sobě dvoií koncepce

vnitřní politiky:

národníkoncentracena základěnacio

nálním a většina buď jen československá anebo také československo- německo
maďarská na základě sociálně-kulturním. První nacionální vláda naší republiky.

kabinet
za obět
Tusarův opíral
se
o koalici Kramářův.
„dělníků a padl
sedláků".
Než druhé
vznik koncepci.
kom nismu.Kabinet
s
žTusarova
většina
nejprve koketovala, učinil konec vládě,.dělníkůasedláků". Dalšípokusyonahrazení
komunistů ve vládní většině německými socialisty nebo agrárníky maskován
byly úřednickou vládou Černého a teprve po naprostém nezdaru všech tajnýc
konferencí nezbylo než sáhnout k první koncepci československé vnitřní poli—
tiky: k národní koncentraci, na jejímž podkladě byl vybudován kabinet Bene
šův a také nynější Švehlův. Po těchto bludných cestách dospěl ná! stát k tomu.
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co od počátku bylo státní a národní nutností. když byl za vlády Tusarovy
utrpěl obromné mravní i hmotné škody. Rozvráácená státní autorita a nebezpečí
tinanční katastrot otevřelo stranám a zvláště ieiich vůdcům oči. Co rovněž
mocně působilo, ylo počínání a kritika československé strany lidové. Česko
slovenská strana lidová vyčlá : národní tradice svatováclavské a cyrilometoděj
ské. vybudovaná na nejvyšších positivních ideálech českoslovevskěho lidu. ná—
boženství a národnosti. proniklá onou íilosoiií českých dějin. která za vrchol
ieiicb klade velkou dobu Karla IV., kdy středoevropská velmoc česká sahala
až k Berlínu. za Rakouska pevně stála k národnímu programu státoprávnímu.
za války čla věrně s národem a při převratu a po něm podala ostatním stra
nám co neiochotněii ruku ke každé positivní a tvůrčí práci pro re ubliku.
V kabinetě Kramářově. iežto byla považována za monarchistickou. ač oliv se
otevřeně a jasně vyslovila pro republiku jako iedině možnou státní lormu.
dostala ministra bez porteleuille (dra Hrubanal. Ale z vlády dělníků a sedláků
byla už vyloučena. Socialisticko-agrární koalice zahájila ostrý postu proti ka
tolicismu. podporuiíc sektářství a bezvěrectví a všecky snahy o o křestanění
Ekoly. čímž donutila lidovou stranu k oposici. Než lidová strana. třebaže ostře kriti
tisovala vládní systém a ieho přehmaty, nedala se unést k odvetné politice ci
tové, nýbrž i za vlády Tusarovy zdůrazňovala svoii principielní státotvornosl
a poukazovala na nutnost národní koncentrace vypomáhaiíc svými hlasy. kdy
koliv běželo o státní nezbytnost. Chování strany za vlády Tusarovy bude
musit vždyck býti uznáno za státnické a naneivýl vlastenecké. Počínánim
tímto připraví a si strana lidová vstu do národní koncentrace kabinetů Hene
čova a vehlova. získavli si zároveň ůvěřu celého národa. A jako strana vládní
znovu se skvěle osvědčila jako strana státotvorná prvého řádu. Tato politika
strany lidově kv upevnění
době mravní
anarchie,
republika
opravdu
%otřelimala
nevyhnutelně
státního
vědomí, ybude
v děiinách
ieií i|vžd
cky při

pomínána iako doba velkého mravního

vítězství

nad předsu ky zako

řeněným nepřátelstvím. vočkovaným valně části národa protestantsko- německým
směrem, který za převratu domohl se vedení. Dnes ie pouze otázka, zda vedle
mravního vítězství může se lidová strana vykázat také úspěchy praktickými.
měrnost praktických úspěchů a velkými povinnostmi a obětmi. iež strana dává
státu. byla v poslední době poplrána. Žádá se po vedení strany energičtěičí
uElatněnI
národní koncentraci.
Doufejme,
vítězství mravním, nastane
c víle takév praktických
úspěchů. —
Františekže poSvětlík.

VED

Ad
vocem
novoldeallsm.
době
čteme v revui
„Život".
časopisu
naáeho
katolickéhoVposlední
studentstva.
časlěironickě
poznámky
a leckdy í otevřený výsměch : novoidealismu, novoidealistů atd. Ziev iistě pro
katolickou studu' ící mládež nakatolickou mladou inteligenci naneivýč povážlivý
a nebezpečný. Nebude- li nale mládež vážiti si ideálů. tož kdo má snažili se
po ideálech? Nebezpečí tohoto protiidealistického proudu v naší mládeži vy
tultl iiž druhý nás časopis studentský „Jitro“ a na sal v čísleó. v článku „Jakou

cestoupůjdeme"vážná slova: „Cestou novoidealismu tedy
i v dobách
valo.

budoucích,

ůideme dnes

byt se nám sebe více několik ieanotlivců vysmí

Cestou idealismu až do krainostil Nikoliv však po příjemně cestě idea

lismuslov. nýbrž obtížnou

cestou

idealismu

činůl Neien idealismem

nadšení, nýbrž i uvědomění. idealismus uvědomění, ienž se důsledně obráží
v celém životě. i tenkrát, když nás nikdo nevidí, ie zahradou. v níž mohou
iedině vykvěsti pestré květy křestanských ctností. A touto cestou půidemel“
Jelikož název „novoidealism" razil isem sám před sedmnácti lety článkem
v brněnské „"Hlídce na označení myčlenkověho směru, který popírá vědeckost
materialistického monismu a posttivismu a hledí překonati novodobý agnosticism
iednak návratem k moudrosti středověkých doktorů. zvláště sv. Tomáše Akvin
ského, jednak hlásáním teorie duchovosti ve lormě spiritualismu, poklá
povinnost. obháiiti zásady novoidealismu proti útokům pánů Krlína a Bořizty
v „Životě“. — ovo: ied alism ie výrazem odvěké snahy lidstva proniknoutl
za hranice. dělící tento svět od světa nadsmyslného. ochopiti transcendentno,
poznati co ie skrýváno zapouhými ievy smyslnými. lileály nesměií míti ienom
význam estetický a etický. nýbrž plně instrumentální. t. i. skutečnou hodnotu.
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vnitrnou konsistenci. Uspokojivý a plný názor životní bez představy o trans
cendentnu je nemožný. ově nikdy na delší dobu nedovede ie zříči řešení
záhad nad
slných, v prvé řadě životních. Mysi lidská vždy obrací se k Jed

notě. hledámgobro aspěje zaKrásou. Nejvýznačnějsíznámkounovoidealismu
je, jak patrno. realita ideál lna. Novoidealismznačí tedy noětickysice rea
iam.

e metátysicky ; eticky i esteticky je idenlismem.

Úkolemnovoidealismu'je zduchovniti

a p ovzněsti

život lidský ůplným

překonáním a odmítnutím materialismu i positivismu, jež rozle ptaly veškeren
život moderního lidstva a způsobily mravní i hospodářský rozvrat. jimžutrpí celá
Evropa. Právem tedy psal jsem v úvodním článku revue „Medit tace“ : „Nové
ohně chceme zapáliti na výlinách. nové perspektiv otevříti duchům lačnícím
po pravdě. dobru a kráse. obnoviti chceme vliv velkých bohatýrů ducha dob
minulých i doby dnešní, smělou synthesou chceme spoiiti exaktní vědy dnešní
s učením Kristovým. Veškeru činnost lidskou dob dávných i doby dnešní chceme
zladiti v mohutnou harmonii a zaburáceti tak kosmickým hymnemvduši dneš

ního toužícíholidstva.Zduchovněte všecky obory činnosti. tichýml

meditacemi. ladnou synthesou spěite za ideálem Dokonalosti

Názvu ,.novoidealism" užívám s olečně pro dvojí směr myšlenkový. jak
naznačeno výše. ale rozlišují přesně řestanský
novoidealism. ieiž stotožňuii
s novoscholasticismem či novothomismem.což mi značí návrat k zásadám
sv. Tomáše Akvinského ovšem v nově formě a moderní úpravě. jak to ostatně
žádal též obnovitel thomislickě lilosoíie pa ež lev Xlll. slovy: ,.vetera novis

augere

et períicere."

t. j. slarě rav y nutno přiodíti novým rnuchem

a na druhé straně moderní prou

y spiritualistiikě

ve formách nejrůznějlíchajež viechn

se snaží překonali positivistický agnosti

Liam.Novoidenlism
solick

jež vyskytujíse

v celkovémslova smyslunení tedy soustava

lilo

á. nýbrž jednotný směr myšlenkový který projevuje se v několika sou

stavách různých.Z nich pokládámsoustavu

křesťanského

novnidea

llllllll za správnou » hledím ve svých a isech i přednáškách známost její roz
áířiti. Aby pak čtenáři mých s iaů neco posluchači mých přednášek nebyli
Iaksi
& priori
odvraceni
řItelem
ilosolie
je rávč
' " od stu ia ' této
"* tilosoíie.
vůči “ nebot
" " nejhorším
je u nás ne|) [.lo
ne
mluvím o Íiosoíii thomistické. nýbrž () novoirleallsmu a s povděkem zazname
návám světle zjevy současných lilosolů. již blíží se svou soustavou Íilosoii<knu
lilosoíii nalí.

l'roto s láskou píál a inlormuji o ÍilosoÍii Rusu Solovjeva,

Němců Will

manna s Eu ckena. AngličanůNcwmnnna a Bai oura lrnncouzu Bou
trouxe, Brunetiěra, ltalů De Surla a Gentile, Čechů Mareše,Hoppea.
Vorovky atd. Pan Bořita zřádu Sv Dominika nuzývá to sice v „ ivotě“

kési zaznamenávání
idealism značí mu „.

světlýchokamžikůluctových

to. co naivní

stud entíci

.ja—

íilo solů" a novo

nazývají žárem nudšení",

ule budiž mu prominuto. Píle sice vážná slovn. „. ,. aby bylo možno mluvili
o íhomismu, třeba jej dobře znáti, . .. jeho proniknutí samo vyžaduje pro sebe

soustředění

celeho života“. ale neřídí se jimi, Jinak přece nemohl by

nazývali Solovjeva. Willmanna. Newmana. Boutrouxe atd. tuctovými lilosoly.
Zdá se. že příklad páně Krlínův velmi působí. Vl. čísle těhož časopisu „Život"
ročník 1922'23 v článku „Nale věda" napsal totiž dr. Krlín slova: „Hledal

jsem mezi vědeckými díl českými dílo katolické. jež by bylo
možnožádného
v časopisu
posouditi.
jsemiapřekl
bolestně
jsem
nenalezl.
Není niByl
c. bann
dunnalladčn,
akeho když
cen
ného díla cizího."

Ovšem. když díla takových Podlahů, Pospížialú.Kachníků.
Vychodilů, Hejčlů, Š ačků, jež vyšla v těchto letech. nestojí za posouzení. pak
možno též nnzvati ďewmana a Solovieva tuctovými hlosoíy
Takový směr.
který nezná tradice a soudí ukvapeně, redakci revue „Život“ doporučiti ne

můžeme.— Dr. Joseí Kratochvi.
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Hudebni
Prahu.provedla
V březnu
upínali isme„ zvědavgst
k opeře, která
Ostrčilovu
egen u přeEdevším
z rinu"

za řízení skladatelova. Není správné poukazovati na „Poupě“ a vytýkati „Le
gendě" artismus a jiné hříšky. Chtíti potenci skladatele a ieho tvůrčí možnosti
sevříti v ieden směr a zakázati iiný. iest při nejmenším pošetilost. Nevíme. zda
právě "Poupě" nebylo ien episodou v tvorbě Ostrčilově. Ukvapené soudy isou
zaviněny skutečností, že na př. moie generace neslyšela vůbec „Kunálovy oči“
Tím iakěkoli porovnání a hodnocení ie ztíženo, ne--li vyloučeno. Přeceůování
hesel o umění jako nástroji teorií zvučných i nezvučných, zabránilo mnohým,
aby se postavili v správný poměr k dílu. Jest nesporná hudební úroveů oper ,
tektonicky iednotné a výrazově silné. Lyrickou dekorativnost a rozvláčnost
Zeyerova textu nepřemohla sice v prvnim aktu. ale počínaie předehrou k dru

hému
i dramatický
rozvíií sepřipomenou
nerušeně ažSchón
k traiickému
závěru.iednání
Jsou tuhudební
místa. iež
sevřenostíproud
a dynamikou
urgovy
„Gurre lieder". A kdo nevyposlouchal spodní melodii něhy a soucitu. ten věru
zůstal jen na ovrchu. Ovšem provedení scénické nebylo právo všemu. Hned
ředstavitelé Bermata a Granie [Schiitz a Horvátová) nestačili na svou úlohu.
rvní selhal vokálně jako herecky. Druhá hrou nezachrání hlasové trosky. Jeií
zpěv mění se v řadu výkřiků. které rozrušují linii. Jen anarchické poměry naší
ery maií vinuI že tato herečka zřídila si monopol na všechn úlohy s bez
ohledným odstrkovaním zpěvaček iiných. Krasnou ligurou byl p. Zítek jako
král Finn. Ostatní

až na

. Polerta ———
byli průměrnými

statisty.

Orchestr

zn l znamenitě a ieho reprodlikce vytěžila z partitury vše.

eská Filharmonie

v osledním měsícisvých abonentních koncertů sáhla

k representativním pracím. lgrovedla Franckovu symlonii. Novákovy symíonické
básně: 0 věčné touze. Toman a lesní panna; Mahlerovu ll. symlonii a Sukovo
„Zrání“. Již po stránce technické iest zřeimo. iaké výkonnosti Filharmonie do
sáhla. Program pak dává krásné vysvědčení ochopení pro uměleck výrazná
díla. Tu se ukázalo, kde třeba hledati pravé hodnoty zího umění. a iednom
koncertu slyšeli isme vedle sebe Novákovy symlonickérbásně a symfonii Franc
kovu. Francouzský řád a něha lehce vltězily nad Impresionistickou anarchií.
která proide, aniž vzruší. Marně a marně přinucuiete svou pozornost k chaosu
zvuků. Při prvních taktech Frackova díla zapomenete všeho, co předcházelo a
posloucháte v radostném oddání. Z klasického útvaru Mahlerem přecházíme
v liný svět, Druhá symfonie, báseň víry a vzkříšení. zievuie nám autora v po—

době. která se bude vraceti pozděii. Vášnivá touha po siednocení člověka
s Bohem, po radosti býti dělníkem Božím. má tu výraz tak bezprostřední. že
pochybovati o upřímnosti básníkově. znamená přímo na cti utrhání. Po Beetho
venovi do
Mahler
opouští výšin.
svět gravda.
ředem daný
lidskému
srdci. aby
ie
vynesl
nebeských
někdea sesestupuin:kk
zdá iak0 by
hmota nehyla
úplně
zdolána. 'lu racovné dědictví hlásí se k slovu ale není nutno přeceůmati tyto
temně mocnosti. iak se to někdy děie.
ní" .loseln Suka. mistrovský kus Talichova umění dirigentského. iesl
dílo koncepce vynikající steině iako octivostí. Smíření se Životem. který při
nesl tolik smutku, vyrostlo : hlubin d)uše. poznávaiící nevystihlou cenu utrpení
pro růst člověka. Není v tvůrčí moci Sukově. aby íinale zaznělo sladkou písní
vykoupení cele odpoutanou od tohoto světa. Syn země bez matat sické po
třeby zpívá chválu života a nehledá zdůvodnění mimo něi. Provedení české
Filharmonie všech imenovaných skladeb dokázelo. že tento soubor stačí plnou
měrou na vrcholná díla současné i klasické tvorby. Veden dirigentem, poctivým
dělníkem, slouží oddaně dílu ze všech sil. Uplynulé období abonentních kon
certů v čele s provedením všech symfonií Beethovenových a většiny Berlio
zových mělo všechny znak pravého uměleckého výkonu. Filharmonický sbor
vokální dokázal iak v Beethovenovi (ll) tak v Mahlerovi (ll) vysokou úroveň,
harmonicky se přiřazuiící k orchestru Jen přizvaní solisté vypadávali : rámce
bli položkou slabou. Celkem může česká Filharmonie i se svým vůdcem
hle ěti s dobrým svědomím na uplynulou saisonu, která byla aktivní po umě
lecké stránce. Bylo by si přáli. aby konečně i hospodářská základna tdružení
nabyla pevnosti a dovolila věnovati se nerušeně úkolům. iakých iest nám po
třebí v záimu naší hudební kultury
] iubileini cyklus„ Českého kvarteta" dospěl svého dokončení. Jeden večer
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byl věnován Rusům. . protivné sladkým Čajkovským v čele. Snad i byla vy
brána nejslabší věc. Ani tvrdý a přísný Tanějev nezachránil večer úplně. Ná
sledující koncert měl program: Brucknera. Regera n Schčnberga. Brucknerovu
sila leží jinde. v symtoniích. Reger oslňuje technikou. ale tvárná schopnost ve
vlastním slova smyslu mu uniká. Moze skládal bez účasti srdce. Schónbergův
řekrásný sextet „Zjasněná noc" inspirovaný verěi Rich. Dehmela jest dílo mládí,
kde stejně se podivujete technické zralosti jako čistotě lorm. Transposice li
terární předlohy a řeč hudby zrovna fascinuje dokonalosti a si ou emoce, kterou
vzbuzuje. Závěr cyklu tvořili: Franck, d'lndy. Ravel. Lepiiho finale nemohlo
býti. Protiváha Rusůmi
ěmcům. Jasná disposice. architektonický lán. lor
mální střídmost jsou znaky nejnápadnější. Myšlenkovou koncisnost, le kost, dě
dictví dlouhé kultury. poznáváte současně. eské kvarteto svým cyklem oslavilo
nejlépe plodnou činnost ve službě umění. Zrálo léta a vytvořilo si svůj reper
toir. Má své hranice a svá vrcholné bod y. Budiž mu přáno. aby ještě dlouho
mo to spolu racovati na naší kultuře!
eská Fil armonie po absolvování abonentních koncertů uspořádala řadu
mimořádných za účasti jiných dirigentů. Prvním hostem byl Jar. Křička.
který dirigoval Dvořákova „Stabat mater“ s malým úspěchem. Dílo samo s ne
bezpečnými sklony k efektům, nevyvěrá : hloubky a nevzpíná se k nebesům.

Za to slavil
V. Čelanský
v „Slovansěých
tancích"
a „Mé
vlasů".
Obojípravé
jsou triumly
kabinetníl.. kusy
jeho mistrovství
v echách
jedinečného.

Konečně ujal se taktovky Alex. Zemlinsky,
iél německé opery v Praze.
l'ento dirigent tvoří svět pro sebe. Jeho podání Mahlera nebo oper Mozartových
jest
zcelaSchubertovu
jedinečně hDiriřoval
ve Filharmonii
Mahlerovu
Beethovenovu
líroiku.
mol a předehru
k „Prodané
nevěstě'.Vl..'lragická
symío
nie Mahlerma
v jeho
interpretaci
byla není
skutečným duchovním dramatem. kde
jednotlivec
podléhá
v boji,
ikdyž vůle
zvládla úplně stavbu, zdůraznila kořen a základ. aniž zůstala co dlužna lyru kým
složkám. Opera Nár. divadla sáhla tentokrát po Mozartovi. Provedlu „llnos ze
serailu", ve Stavovském divadle pod neobratnou a tupou rukou Maixnerovou
u zu režie Puimanovy, což byl jediný klad večera. Mozart vyžaduje zpěváků
plnokrevných kteří nemusí zá asiti 0 každý tón, vyžaduje gracie a lehkosti.
jemnosti skoro pohádkové. Pfe stavení nemělo ničeho : toho 7e zpěvák" l.a
slouží zmínk toliko p. Huml jako ()smin. Jinak z hudebního života nutno vy

zvednuuti vo ální koncerty sdružení „T he english

singers"

které tentokrát

vedle madrilalů a motett VI. a XVII. století provedlo i moderní skladby De
bussyho a anela. Křillálová čistotu jich přednesu. veliká láska k dílu. jsou
vlastnosti je charakterisu 'ící. Jejich výkon snese nejpřísnějlí měřítko. At sturé
či moderní skladby, vlude ryzost jejich slavi vítězství. Proto jich večery náleží
k vzácným chvílím. které osvobozují od shonu a neklidu a podnií nápoj uti
lení a skonejlení. Kouzlo Shelleye a Keatse dýchne na vás : jich výkonu

který je nezapomenutelný.._ Dr. Josel Dostál.
Hudbu v Brně. Hudební událostí provedení

,.l'náijí“ jest třeba zvláště

mladému
a piluému
dirivŘntu
bylobfrovedení
Bachových ..Paěijí"
(dle děkovati
hatouáel řilharmonickou
besedou
Filharmonické
besedy
prol. Jar.
\a
brněnskou (18. března.)Dílo toto. téměř ilovi. Z íváno bylo podle překladu
dvě stě let staré. neztratila ničeho na
Tožžič y. Koncert byl opnkován
své životnosti. Pravé umění nestárne . . . (25. března).
Jiných koncertů bylo
Vroucně zbožná, pokorná a kajícná v tomto období málo. Váša Přihoda
hudba Bachova i ři své technice skla koncertoval tu s velikým úspěchem po
debné, nám již ho ně vzdálené. dovedla druhé (5. dubna). Ve večeru mistrovské
plně zaujati duše věech. kdož si zacho školy s otěientm poslechli jsme si vý
vali nezkalený smysl pro umění ryzí. kony žáků znamenitého klavírního pe
pravdivé. Velkolepé dílo Bachova pro dagoga prof. Viléma Kurze (22. března).
vadeno bylo velmi zdařile. Účinkovali Symfonický koncert orchestru divadel
sbor Filharmonickě besedy. zesílený niho (8. dubna) měl na programu aj
ltátní konservatoře. brněnští so kovského symfonii V. e-moll. Boleslava
listéM Fleischerová. L. Kudl čková. Vomáčky „Nl-i". cyklus písní s prů
a vodem orchestru (na slova R. Medka.
Val. Šindler, Jar. Tyl. prof T.
orchestr Národního divadla. Za krásné
Šrámka. St. Hanuše nO. Theera)—
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a lgora Stravinského baletní suitu „Pe
trušku“. Mladý skladatel B. Vomáč a
dopracovává se ve svýc písních na
texty s motivy válečnými již osobitého
tónu. jenž má citovou vroucnost a český
charakter. Hudební výraz Stravinského
je krajně moderní. primitivistický. Suita
proxanuta je jarým a opravdu ruským
duchem. Jest plna žertovných nápadů.
Její originelní a bizarní barvy orchest
rální jsou často úchvatné. Řídil šéí
opery Fr. Neumann Písně Vomáčkovy
s porozuměním zazpíval Pavel Jeral. —
V opeře provedena byla česká novinka
„Pád Petra Králence" . jejíž hudbu 1text
napsal Ota Zítek, režisér brněnského
divadla (23. března). Autorova snaha
o prostý. srdečný výraz hudební byla
sym atická. Vzpomínáteobdobnýcbsnah
mla ých literátů a malířů. Práce Zítkova
nezapře však ve své technice kompo
siční nellotovost začátečníka. Po stránce
dramatické vvinouovsemtakélibreta—
je zvláště slabá. Ne nadarmo nazval
skladatel svou práci jen hudební hrou:
její nedramatičnosti je si patrně vědom.
Zítkova opera u outává upřímným. měk
m a teplým ly rismem druhého a tře
tí o jednání. Provedení pod taktovkou
Fr. Neumanna a za režie autorovy bylo
velmi ečlivé. lllavnl úlohy podali Alba
Sehnalová. PavelJežek aKarelZavřel. —4
Zajímavé programy měly 2 symlonické
koncerty Musikvereinu. Jmenujeme
: nlch aspoň Brucknerovu symlonii Vll.,
Regerovu Serenadu, Weiglův cyklus
ísní. Dvořákův čelový koncert (prol.
Em.Feuermann)a brněnského skladatele
Ant. Tomaschka rukopisnou novinku

v'rhli tradici. Hledají nový hudební vý
raz. nový sty
sou primitivy. Nejoso
bitějším a nejradikálnějším z nich je
Stravinský. Od něho slyšeli jsme ne
dávno na symfonickém koncertu baletní
soritu „Petruěku", jež i při svém natu
ralismu upoutala originalitou, vti em,
humorem a svěžím ruským rázem. eho
„Suite de l'histoire du Soldat“ pro kla
rinet. housle a klavír, provedená na
koncertě moravských skladatelů, nemá
citové a výrazové bezprostřednosti jako
„Petruška". Tato suita je rozumem se
strojena. Její hrubé dissonance jsou
schválně. Zdá se. jako by byla psána
jen v odporu ke tradici. Ji nezrodila
nová vise básnická. Od téhož autora
poznali jsme ještě „Tři písně na ja
ponskou poesii" s průvodem devíti ná
strojů. tri kratičké písně přílil chtěné
originality. je! jsou patrně starlí jeho
prací. Poulencova sonata ro 2 klari
nety má svůj vzor ve Sllravinském,
Poulencův výraz je vlak krotlí. uhla
zenějlí. Proti skladbám těchto dvou
autorů vyzněla Bartákova klavírní suita
op. 14. odně konservativně. Při těchto
skladbách vzpomínali jsme naleho bo
řitele tradice — Leole Janáčka. Jak
vysoko stojí proti nim dílo Janáčkovo
svou přísnou zákonitostí, uměleckou a
mravní od ovědnostíl Vlichnt ůčínkující
podali vý ony zdařilé. Na koncertě
konserv'ato'ře(28. dubna) provedena byla
.los. B. Foerstera lV. symlonie c-moll
op. 54.. nazvaná skladatelem „Veliká
noc". Dílo ryzího umění.
oerster
vyslovil tu ve třech větách tóny po

—hudbu
Morickově pohádce Ruka
Jezertina. ídil J Katay. „_ Zazname
náváme také cyklus přednálek Oty
Zítka o dějinách režie a leole Janáčka
přednálka o citových prvcích dětské
mluvy a druhou na téma Operu či či
nohra. — K uctění 20letého jubilea
Pěveckého sdružení moravských učitelů

&pokory. Ucllvatná a nezapomenutelná
'e věta čtvrtá, jež je slavnostní ísní
ílé soboty... Vedle této s m onie
sehráli žáci konservatoře jeětě eetho»
venův kvartet c-moll, op. 18. č. 4. a
Griegovu sonatu pro čelo a klavír a-moll,

ustavilo se v Brně (14. března) komité. —,

divuhodnéprostoty. hluboké zbožnosti

36 7— ymlonickě

koncerty

orchestru divadelního nepřinesly tento
kráte ničeho nového. —-Dvě cizí pě

Klub moravských skladatelů u vecká sdružení navštívilaBrno: an

spořádal zajímavý a poučný večer z cizí
hudební moderny (9. dubna). Zastoupení
byli autoři lgor Stravinsk , Béla Bartók.
Fraocis Poulenc. J. R. eath a Arnold
Bax. Co jsme slyšeli od posledních dvou
autorů. mohlo odpadnouti. Jejich práce
mají jen nátěr jakési mezinárodní mo
dernosti. jsou neosobité a nevýbojné.
Provedeny byly tyto skladby : Heathovy
„Tři macedonské skizzy“ pro housle a
klavír a Baxovo „Elegiae trio" pro ilétu,
violu a haríu. První tři skladatelé za

gličtí pěvci madrigalů (3 dámy a 3 páni)
a dánský muiaký sbor „Bel canto".
První nevynikají zvláštní kvatitou hlasů,
ale zato uchvacují souzpěvem ideálně
vyrovnaným a přednesem prostým. od
daným s výrazným. Z jejich programu
jmenujeme zvláátě překrásné madrigaly
a motetta anglických skladatelů ze 16.
a 17. století. Dánský saor je ještě da

leko pod sdruže
úrovní' našich
předních pě
veckých
— V divadle
ro
vedena byla (20. dubna) kapelní em
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Janotou stará. avšak dosud svěží opera V několika operách vystoupil tu úspěšně
Nicolaiova „Veselé ženy windsorské". tenorista Petr Raičev. —JoselBlatný.

DIVADLO

Ožehavé divadelní
snaží
se obiasnitiřada
divadelních
praktiků vproblémy
druhém sešitě
„Divadelních
letáků"
(Praha 1923, B. M. Klika). Režisér Nár. divadla Karel Dostál mluví jako
praktik velmi dravě, bezohlednou apodiktičností. Vášnivě boiuie za svůi způ
sob herecké a režiiní prakse. Je neipříkřeiší subiektivista. Drama musí podle
ieho soudu býti přiiato divákem ien po úplném promítnutí svém nitrem repro
dukuiícího umělce. Tak prý. obohaceno tím. co vstřebalo během svého proniku
reprodukuiícím nitrem. vezme nitro vnímaiíciho útokem zmocněněiším. Ale nad
chemickou metalorou tohoto cíle se týkající chemici kroutí hlavoul Vlastimil
Holman ie sarkastický v adrese odpůrcům své výtvarně-scénické práce.
Hraie směle nebezpečným paradoxem, že leccos dnes odmítaného, uctí budouc
nost. Číhá však tu výpad : vymezte okruh působnosti každé umělecké re ro
dukcel Vyzneite co je prius, zda dílo a reprodukční možnosti iím napově ěné
& in nuce chované. ci ievli ono ienom impuls. téma volně lantasie reprodukční.

Karel Čape k věren svému pragmatismu a sokratovskému, bodře ironickému
kamarádství se zdánlivou všedností. zůstává při otázce praktického uskutečňo
vání režiiní reprodukce. Modernisuie Thespida a Musy otázkami iinančními.
ale mluví i on 0 dobásnění díla iako psychického útvaru. V. H. llilar nepo
rušuje svými prudkými větami. iež isou iednak kategorickými imperativy, iímž
naděie a sen dává obsah. iednak zákazy, o nichž není dovoleno diskutovati.
slohové iednoly celého čísla. Žádá volnost dramatického proievu naprostou,
chce míti divadlo co oln'az vesmíru, co obnovitele. zúrodnitele. nahíieče člo
věka. což není tak nové a neslýchané nlnsnllem, iak se podle lormy zdát l'octivé
divadelní úsilí všech dob nespělo k ničemu iinému. ()všcm rámců duhy, slohu.
ver se žádné dílo dramatické zříci nesmí, to ie právo a krása ichu iako
individua. organismu a ne schematu. Ale vrátit svátečnost divadelnímu projevu.
který nyní denně se uskutečnuie iako akt zaměstnání několika desítek lidí, ie
oříšek žulové tvrdosti. Nebylo by přec ien účelné se podívati zpět do minula.
vážil pokusy jeho. klidně uvažovali o námitkách, v smyslu ideální socialni něhy
vážili i hlasy. které neříkaií samá ano, ano. Aneho vyložiti induktivně, unnlymu
svou metodu, povědět důvody. prozradili své tvůrčí myslerium. pokorně světu
ukazal své nástroie. svou dílnu, takto uskutečnit toužené člověcké Spolupraco
vání. llohovořiti sel —Vojtěch Zelinka.

Země mnoha jmen, první samo
statná dramatická práce malířeJosela
a pka využívá utopistických, běh světa
mocně pozměňujících eventualit, které
v české drama uvedl autorův bratr Karel.
Úloha dramatického řešení u Josela
Čapka ie tato: Co se může státi v lid

ské
zcela
nespokoiené
s do
savascpolečnosti,
nimi poměry.
uskuteční-Ii
se touha

lidů. vdov zhrzených lásek, propadne
se, nikým neovládnutá, opět v bezedno
moře jako ironickým doslovem hořké

a bezradně skepse autorovy: každý

i eál, klesne-li v atmosféru lid
ství. přestává býti výiimkou,bož

stvím. stává se bědnou. všední hříčkou
v nezmarných drapech lidského. příliš

lidského. Lyrický
základ slovesné
všeli ská po zemi nového žití? Ve schopnosti .losela apka konstruoval
ře

apkově se kdesi v oceánu přes tuto ideu velmi iasně a podrobně. ale

noc vynoří šestý zemědíl. cíl ovšem nebyl s to přehodnotiti, rozestaviti ieií
všech cest a snah. Každý tam doulá šíř a hloubku v dramatický prostor.
naiíti splnění svých tužeb. To Čapek Je to však světelná roiekce, řada glos
demonstruie výievy volně k sobě při
řazovanými, silněišími v lyrismech re
signace a hořkosti než v realistických
podrobnostech, logikou, která ie až ne
příiemně průhledná a předem určitelná
se všemi svými výšiny a obraty. Vy
pukne válka a když ií ona nová země
poplenila své vyznavače a prozatím
platonické milence. když udělala inva

a postřehů k dané thesi. řada plošných
ilustrací abstraktní idee. sice zbavená
básníkova mluvčího iako ie tulák ve
hře „Ze života hmyzu". ale přece příliš
traktátová a tendenční. Dramatická pro
storovost téměř odstraněna i tím, že
místo ty ických. bohatými detaily vy
bavených zievů uvedeny jsou na jeviště
skupiny, zlomky bezeimenného davu.

242

REVUE ARCHA

abstraktního až do schematičnosti. Jo
setu apkovi snad proto. že ze svého
výtvarného postupu nabyl zručnosti ve
zkratce &náznakovosti lineárné a plošné.
se nepodařilo, přes všechnu smělou
vtipnost předepsané inscenace promí
táním. to, co zaručilo úspěch prvním
dvěma hrám jeho mladšího bratra: slou
čiti plnou. pozoru a zájmu vyžadující
realitu a její denní a složitou logiku se
symbolikou jistě mocného. třeba neútěš
ného lyrismu. Jeho hra je tendenční
íilm, poněkud příliš mnoho prostříhaný.

třeba skvěléhoKráIova překladu Aischy
lovy Oresteie. vyšlěho v Ottově Svě
tové knihovně č. 268—270). je zado
stiučiněním dramatickému geniu Aischy
lovu. Omezuje sice epičnost partií sbo
rových, krátí a zhuštuje, vynechává a
přemísťuje, rozvádí a slučuje. t. j. ob
měňuje hotové drama, ale má četné míst,
kde třeba říci. že by dnešní dramatik
v prostředí Aischylově a v době ne
příliš ještě vzdálené tajemného zrození
tragedie jako uměleckého díla, nemohl
si počínati jinak. než jak učinil Aischy
— Vojtěch Zelinka.
los, „syn Euloriona, Atheňan. o jehož
statečnosti mohl b vyprávěli háj ma
Nová Orestela od Arnošta Dvo rathonský a dlou ovlasý Méd", —
řáka (Praha 1923. družstvo „Čin“) vy Vojtěch Zelinka.
daná rozhojňuje řadu český dramat
o antick ch námětech způsobem jistě
Kníže Svatopluk. Tragedie o pěti
novým. e to tuším první hra. která se dějstvích s proměnami. Napsal R u doll
těsně přimyká jako zdárná dcera ke Matušů. Rukopis.
Kdybych se tá
krásné matce své. ke trilogii Aisch lově. zal autora o smyslu a účelu jeho tra
Slovo ,.těsně" má tu však obsa po gedie. a k yhy autor ve své odpovědi
někud zvláštní. Nejde tu o paraírasi držel se svého rukopisu. pochybuji ve
dramatu antického. Citové a metaly lice, že by mi jeho odpověd vysvětlila
sické prvky hry Aischylovy jsou tu a osvětlila podstatu, techniku a ideu
nlžete Svatopluka. Jest velmi
nahrazeny na hojných místech obdob
nými motivy. které vyplývají : myš dobrý a mnoho napovídá citát na po
lenkového a citového založení moder čátku hry: ,. „věkové příští. jež v ml
ního dramatika. V touze vyzvednouti hách ležíte přede mnou. Velikáni pří
ze starého mythu, už Aischylem styli štích doh, kteří jako slunce zasvítíte
sovaného jistě na újmu všeho historic nad vlastí mou. zdali vděk pravý vzdáte
kého realismu a psychologick nejopa době té, nebot hrob váš zatarasil Cy
trnější konstrukce m thickélyio světa. ril a Metoděj" Když však táž slova
síly obecně lidské a obecně kosmlcké. ozvou se v dějství čtvrtém. ve váleč
odstraněny úplné všechny mythologické. ném stanu Slavomírově : úst Smilo
příliš dobové a místní vztahy a před' vých, žel, nevzbudí ohlasu. Je to mar
poklady. ponechán stranou osudový kantní ukázka. která mluví za podrob
podklad řeckého mythu, přes účast ný rozbor celé věci. Není pochyby,
sboru na ději odsunuta náboženská a autor jest začátečník, Vzal na sebe
státnická podloha děje řeckého dra úkol těžký po stránce historické. dra—
matuanahradou zato rozvedeny všech matlcké. básnické a zejména ideové,
ny vztahy vášně. lásky a úcty mezi nebot látka taková má těžiště v ideovérn
jednotlivci hry. které řecký originál rozpětí a zpracování. Lze ji srovnali
s českou tragedií neklanovskou. Posta
přidává
často sekundární
důvody
onlliktů.jako
a důsledně
dovedena ke
konci vil jsem zde tři stránky technické: hi
metal sická výslednice hr . jíž řešení storická stránka omezuje se na zběžné
tragickéhoomyluOrestovajvražd vinou vědomosti lidových dějepisců a poví
citové a mravní jednostrannosti lidství. dek s jejich om ly a anachronismy;
dané ovšem empirií životní) přeneseno dramaticky vypad a autorovi zcela z ru
za život, v odtélesnění. odhmotnění a ky. nebot celkem představuje hra o kní
vyšší poznání Oresta, který smrtí tě žeti Svatoplukovi 8 obrazů. zcela volně
lesnou vstupuje v svět jiného měření řazených v jakémsi časovém pořádku,
a platnosti mravních zákonů. Hra Dvo bez vnitřního nervu a bez postupu dě
řákova, íormálně, t. j. slovesným výra jově zákonného; básnicky jest celkem
zem méně ukázněná než jest podivu negativní, plna anachronistických před
hodný a bohatý veršový organismus stav, pojmů a zvláště výrazů. Po této
Aischylov'y vrcholné práce. nezhrdající stránce jest dosti chudá, jednotvárná a
volným i slovným tlumočením slavných unavující; uvádím jediný příklad z mno
a dokonalých míst řeckého tragika hých: epitheta „dobrý hoch“ a „zlatá
(srovnej zvláště první akt a užij k tomu duše" zdají se takřka celým bohatstvím
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osobní charakteristiky. V úvaze nad
ideovou a mravní podstatou díla jsme
bez orientace. Z látk samé, vypýv D
ideová dvojice hlavní: vatopluk —Me
toděj. K této dvojici upíná se jistě ob
jektivně zájem v první řadě; a přistu
pujeme-li k dílu takové samozřejmé
vnější jasnosti. jsme rozhodně neuspo
kojeni autorovým řešením. Dvojice Sva
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příčině jest Martínek šťastnější. — Je-li
spisovatel „Knížete Svatopluka“ dis
ponován k dalšímu tvoření drama
tickému, bylo by mu k užitku. kdyby
viděl svou hru na některém menším
jevišti krajinském. aby poznal názorně
vlastní omyly a nedostatky vnitřní i vněj
ší. Rovněž studium řeči po stránce
slovní. syntaktické a pravopisné pro
topluk -—Metoděj změní se ve dvojici spělo by značně jeho formálnímu vzdě
Svatopluk —Slavomír. a Metoděj. mo
I. S „Knížetem Svatoplukem" ne
hutný zjev křestanské epopeje morav může zatím míti velkých nároků v pří
sko-československé, stává se lolií takřka čině provozování a příčině represen
mútožnou a pasivní. A zde tkví již roz tačního vydání knižního. —-Dr. Jan
ajíc.
oltěnost hry a nedrarnatičnost dramatu.
dramatu stala se epika, nutně při
Král Židovský. Drama Konstantina
voděná nedostatkem živelných sil. po
třebných v dramatě k akci. Není nám Konstantinoviče v překladu Jungově a
zjevné ze všech těchto složek. jak veli v úpravě i scénické výpravě Jana Helda
kého vděku zasluhuje doba ta od veli provozoval po celý měsíc březen dra
kánů příštích dob. jichž „hrob zatarasil matický odbor čsl. strany lidové na Hrad
Cyril a Metoděj“ — Pro Moravana čanech v Praze. Byl to pokus o umě
jistě mé neodolatelný ůvab a přítaž lecké osvobození a obrození ochotnické
livost látka cyrilometodějské. Celé o scény katolické. Náboženská látka sva
vzduší a genius místní 'est mocným tého týdne ve slovansky měkkém pojetí
poutem vnitřním mezi bloravanem a a básnicky vytříbeném podání stala se
duchovními dějinami rodné země. Tím zkušebním amenem umělecké nosnosti
si vysvětlíme odhodlání autorovo a jistě katolického sdružení Provedením dra
i úctu jeho k zvolené látce. která přes matu nastoupena vědomě vlastní cesta.
všechny vady díla nedá se popříti. nastal odklon od nevkusných pašijových
Nezdar věci zavinil jen zmatek začá her barvotiskových. Umělecky zajímavá
tečníkův a malá erudice. Vzpomínám jest hra Konstantinova tím, že nevy
na podobnou dralualirknu báseň jiného síupuje v ní tělesně Kristus uni žádná
rodáka moravského. "Svatopluk" Voj ze svatých osob. Hybnou sílou dramatu
técha Martínka může býti typickým jest Kristovo učení a kouzlo. které se
vzoremv jak asi třeba pojímnti a zpra zračí na osobách. jež přímo zasahují
covati ideově (jen do jisté míry) a ze do dramatického děje. A snad, a skoro
jména vnějšně látku, jakou si zvolil jisíě, touto básnickou a náboženskou
Rudoll Matušů. Báseň Martínkova má úctou působí drama nejvíce. Ovšem, že
ovšem své nedostatky (je to také první tato delikátní stránka klade těžké po
dramatická práce autorova). ale celkem žadavky na jevištní podání. V interpre—
lze ji posoudili velmi příznivě. Tam se taci strahovské hlavním účelem bylo:
vskutku sráží idea s ideou, daná čtve učiniti z přítomných posluchače duchov
řicí Svatopluk. Wiching.
Metoděj, Sla ního mysteria a neodváděti je. jako di
vomír. Upozornuji na moment značně váky pouhých obrazů. od hlubokých
důležitý v příčinnosti :- technické mož pravd náboženských i lidských. A to se
nosti i pravděpodobnosti : motivace Sva stalo skutkem. Jeviště po stránce výtvar
ínplulíovn poznání u Martínka jest psy— ně bylo řešeno po způsobě relieíního
chologická, kdežto Matušů užil zjevení podkladu. na kterém jemně plasticky
Rostislavova ve vězení způsobem sta vystupoval básnický sen o svaté sku
rých. dnes nepřijatelných (v podobných tečnosti. Počin ram. odboru hradčan
ideových látkách) technik dramaticky ského nalezl pochopení se stanoviska
nedramatických. Vedle toho nedosti náboženského i uměleckého. Mimoúvod
rozvážil a povrchně si rozřešil otázku ní reíerat dra Sajíce v „Lid. listech"
slovanského obřadu. spokojuje se citací ze 4. března 1923 přinesly nadšený po
papežských bull a jaksi povědomých sudek „Lidové listy“ v březnu a "Čech"
odstavců dějepisných učebnic. Mimo to ze dne 6. března 1923 z pera proí.dra
v otázce tak důležité nejeví náležité Petra a pak ještě jednou z pera A. Si
rozvahy a hospodárnosti pojmové. Vel merské. Také v revui .. 'vot" stala se
kou slabostí autorovou jest ženský velmi markantní zmínka o strahovské
svět, rovněž dvojí jako mužský. I v té hře. — Dr. Jan Sajíc.
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chýřPdriaiha.

Obecní dům, březen až květen 1923). Jest uspořádaná na pamět pětadvaceti
letého trvání spolku. Rozdělena na dvě části. retrospektivní (členů zemřelých)
a moderní (členů žijících), má jaksi súčtovati dosavadní práci jedné z předních
uměleckých organisací českých. —-Část retrospektivní, ačkoli chudá výběrem
děl jednotlivců často významných a populárních umělců z konce 19. století,
přece podává obraz. ve vývoji moderního umění českého důležitého období tak
zvané „epochy Národního divadla". Jsou tu totiž zastoupeni Aleš. Brožík. Hynais,
Ženíšek. Myslbek a Maudr. A jestliže Jednota výtvarných umělců mohla při
řaditi k těmto mistrům také dílo Jeneweina, Schwaigra. Zvěřiny a Lišky. ba
dokonce ze starých „bistoriků“ ještě Seiferta a Javůrka a z mladších žánristů
populárního ilustrátora Marolda a Bartoňka i Věšína, : krajinářů Jansu a Kniip
era, ak zajisté ukázala, že se pod její střechou a v její společnosti soustře
dili s oro všichni nejlepčí umělci naši, kteří opravdu mohli dáti uměleckému
spolku dobrý půdorys pro příští stavbu. kteří svým dílem mohli mu po
staviti pevné a trvalé základy. Že se tak nestalo. to ukazuje moderní část vý
stavy (exposice žijících členů). A nestalo se tak proto, že zmínění. vynikající
umělci čeští byli ve spolku jen řadou, číslicemi. ale nikoli číslem. nikoli celkem.
který by se projevil nějakou jednotnou ideu uměleckou. Ostatně umění Broží
kovo. Hynaisovo. Maroldovo a do jisté míry i Myslbekovo vyrostlo nikoli z domácí
gůdy,
ale v Paříži.
právěneho
tak.Kniipíerovo.
jako mimo Představitelé
hranice Čech vpravdě
a české českého
kultury umění
chwaigrovo.
Zvěřinovo
jsou tu jen Aleš na místě rvěm. pak eníšek a Jenewein. Ale tito všichni
propůjčovali zcela trpně Je notě toliko svá jména atu onde svá díla k výstavám.
celý vývoj českého umění od počátku 20. století šel opravdu mimo Jednotu.
ha proti ní. Byl to pokročilý spolek ,.Mánes", který svými akcemi výstavními.
svými publikacemi a jednotnou prací uměleckou svého členstva. přijavčího jednak

program
jednak západní
umělecké. donapadne,
vývoje
mo
erníhoimpressionismu
umění českéhoa rozhodně
zasáhl.pokrokovosti
V části retrospektivní
že v naší mladé minulosti umělecké jsou zjev . se kterými se musíme jeětě ná

ležitě vypořádat.Jest to zejména dilo Felixe ]eneweina.

které strhuie k sobě

znova naši pozornost, a jež dosud zůstalo neoceněno. .lenewein se nedá od—
býti lrází „opozdéný Nazurén"l Je to umělec velikého a přímého stylu, ojedi
nělý komposltér, v nikající výtvarník. jenž vedl tradicionelnl historicky-nábo
ženskou malhu čes ou na nové moderní cesty a jenž právě chtěl české umění
vybavili z područí cizích vlivů. Slaral se o uměleckou disciplinu těch. kteří
měli přijíti po Mánesovi a Alši. A vedle těchto jmen. v jedné řadě s těmito
umělci, must státi jméno Felix Jenewein. Mánes. Aleš a .lenewein jsou před
stavitelé české umělecké individuality ve výtvarnictví tak. jako Smetana, Dvo
řůk a Fibich v české hudbě. - Exposice mladých ,.žijících" členů Jednoty
ukazuje, že není tu skoro žádné spojitosti s nějakou starší tradicí. že není tu
ani náležitého dorozumění s onou starší generaci již vymřelou. Mocný proud
západnirkého impressionismu, expresionismu a všech těch nejnovějších vymo
žeností, které zklamaly i nezklamaly, které přivedly mnohé na dobré cesty a
mnohé opět na beznadějné scestí. strhává sebou připravené i nepřipravené tak,
že se již vůbec neorientují s tonou. nebo zachraňují se na místech, kde umění
g_řestává
zbývá
jen technické
produkování.
do tuctovosti.
——
ím arci anení
řečeno.
že mladí členové
Jednotyrozmnožování
nemohou umělecky
vůbec žíti.

Jako celek umělecký neznamenají ničeho. Ale jednotlivci projevují přece mnoho
výtvarnické schopnosti a jejich dílo může se ve výběru českého průměrného
produkování dobře uplatnit a také se uplatňuje. V sochařství Franta Uprka
i Lad. Šaloun majl za sebou kus dobré práce. stejně jako v drobné plastice
Jos. Novák a v laketářství a medailérství J. Šejnost.
Skupina krajinářů.
vyšlých ze školy Blařákovy 7—Havelka, Lolek, Štolovský, udržují ve svém díle
dosti svěžesti. z liguralistů Obrovský, : podobiznářů Ondrůček a jiní nalézají
jistě v obecenstvu mnoho přátel a obdivovatelů.

Současněs výstavouJednoty byla otevřenaPátá výstava ..Tvrdočíjných"
(Čapek, Holman, Kremlička, Špálaa hosté) v domě umělců v Praze (březen a
duben 1923). Našemu uměleckému prostředí by se nedostávalo náležitého pů
vabu. kdyby čas od času neobjevila se na výstavním defilé tato nase revoluční
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- garda. Zvykli jsme si na ni, spřátelili se s ní, ona udržuje živou vz omínku na
naši republikánskou revoluci, kterou jsme šťastně přežili a z níž vy vetla naáe
svoboda. kterou lze si udržeti jen pečlivou prací a nikoli jen hesly a lesklými
írázemi. Toho jsou si „Tvrd sijní“ dobře vědomi a zajisté mnoho zbytečného

odložili do archivu. Josef

apek. jako v literatuře. nebo na divadle, iv ma

lířství. projevuje nejvíce espritu a vtipu uměleckého. jímž dovede k sobě upoutat
pozornost dnešního člověka. bažícího po sensačním. V jeho obrazech ide vždy
vlastně jen o ztělesnění nějaké dobré, drobné pointy. A tu počíná si s obdi
vuhodnou bravurou, která není výsledkem přílišného mudrlantství nebo učené
analyse. ale přirozeného. vtipného logického uzavírání, a! již ide o jakýkoli

jeho prostý. nehledanýnámět.Václav

pála a Rudolf

Kremlička

do

plňují na této výstavě svě kolekce, nedávno vystavené na výstavě Mánesa.
Tento obrazy krajinářskými. onen náměty figurálními. A pálovy obrazy ligu
rální mají svoji zvláštní zajímavost v konstrukci barevných forem v chara
kteristice figurálního obiektu. Tu uplatňuje se také zřejmě nový špálův styl
malby v pevné zákonnosti, disciplině. Také vystavené kresby Špálovy. jsou
ilustrace k ,.Babičce" Boženy Němcové. zajímají svým novým pojetím. — „Tvr
došíiné" opustil Jan Zrzavý, jenž s nimi nevystavuje. -—-Z hostí Alíred
.! ustitz
z Berlína informuje svojí kolekcí o mo erních snahách uměleckých

německých, stejně jako Jan Matulka

0 Josef

tma o cestách umění fran

couzského. ijí a pracují v Paříži. která si je zcela podmaňuje a ohrožuje tak
jejich slovanské osobnosti.
V Topičově salonu vystřídaly se dvě výstavy. Na jedné vystavoval své obraz

a dřevoryty Ferdi! Duša. svě lastiky Joža Kubíček a

eněk Vořech

své pomnikové projekty. Ferdiá )usa vystupuje předeváím svými dřevorytec
kými cykly. Jsou to obrazy motivované sociálních tendencí, s tituly „Smutná
země". „Peklo práce". „Život člověka" a jinými. Znázorňují práci dělníků v hu
tích a slévárnách. praci ohněm a železem v prostředí továrním, nebo předvá
dějí dělný lid v jeho různých strastech zn stávky, výluky, konečně v jeho
všedním životě mimo továrnu.
- Od once 19. století zaměstnávalo se mnoho
umělců tématem sociálním, po většině s malým zdarem uměleckým. Také Du
áovi se nedaří v tomto žánru proto, že v pracujícím dělníku nevidí „hrdinu
práce" ale součástku stroje továrního, ušlapovnného otroka kapitalismu. hlado
vého a zhidačelého tvora, jenž může se uplatnili a samostatně projevili jenom
ve velkých masách. Konečně, jako každého malíře, svádí Dosu malebnost to
várního prostředí a pestrost dělnického života tak. že na tendenci zapomíná a
tu pak zbývá nn obraze jen tendenční titul. Vsechno toto neuvědomění. ne
muže rozehřáti výbornou techniku jeho dřevoryteckých nožů a dláí. Je tu říliš
chladná. Jinak výívarnicky jsou arci tyto listy velmi dobře sdělány.
ex

Iiosici
Jože „Věštce"
Kubíčka,
vystuvujicího
jedenáct
plastik-dřevořezeb,
iká socha
podaná
jednoduchou
formou,
tvrdou linií, bezvyniká
příkrasve
&
okázalosti. s klasicky gotickou prostotou. Jest měkce polychromovaná a má
všechny vnady starých dřevořezeb chrámových z doby přechodu gotiky do re
naissance, tudíž z časů l5. století. Tu projevuje Kubíček svoji nejvzácnější stránku
uměleckou a vyjadřuje svůj nový, osobitý styl. Ale v programu jeho umění je
také sociální téma [llOrntcL Kovknp. Mučenníci). kde ukazuje mnoho dobrého
pochopení a kde nalézá dosti příležitosti k silnému projevu sochařskěmu stejně
jako v dílech dekorativní plastiky (Mládí, Diana). Ale celou svoji měkkou sen
sibilitu uměleckou proiadřuje dřevořezbou .,Klekání“ prolnutou s vroucností a
něhou. jaké byl schopen v malířství jen J. F. Millet. když maloval obraz téhož
motivu. ——
Pomníková architektura Ceslava Vořecha. má svůj zvláštní typ
a charakter spíše sochařský než architektonický. Jest to malebná hra s růz
nými tvrdými iormami geometrickými a útvary architektonickými. — Celek dává
styl asi barokní secese z konce 19. století.

Výstava Sdružení českých umělků graliků ..Hollar". (Praha.Topičův

salon. duben 1923) byla dobře vybraná hlavně z prací mladších umělců. Jan
Rambousek v barevné litografii a ve dřevorytu ukazuje značné schopnosti a
mnoho porozumění pro tyto techniky. Jinak dřevoryt byl na výstavě zastoupen

výbornými listy Aloise Moravce a K. Vika, lept jedním ze vzácných sta
ropražskýchlistů Zdeňky Braunerové. několika listy Vondrouče, Neu
mana a Šimona. Tři erotické listy Švabinského provedené „suchoujehlou".
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dřevorytyJaroůkovy

a Koblihovy

doplňujíexposici „volné grafik ". — Ale

úkolem grafického vytváření uměleckého jest především sloužiti pra ické u
blikaci umělecké a sloužiti knize. A ve spolku „Hollar“ jsou opravdu vyni a
iící jednotlivci, kteří jsou si vědomi takového poslání.
.
lex vystavuje
ilustrace (provedené leptem, akvatintou i suchou jehlou) k „Českým baladám“
Vrchlického a k veršovanému románu Puškinovu „Eugen Oněgin". Vystihuje
výborně romantiku jednotlivých dějstev bohatými prostředky své bravurní tech

niky. Hugo
Boettinžer eně
provedl
řadu litogralií
ilustrujících
pohádkua
„Amor
a Psyché".
Kratochvil
jakožto
výbornýApuleiovu
kreslíř humorista
karikaturista je již dobře znám naší veřejnosti. Vystavuje humorné ilustrace
k Erbenově pohádce „Dlouhý, Široký a Bystrozraký'.

Čtvrtá výstava Vinohradských výtvarníků v pavilonuHavlíčko

vých sadů na Vinohradech (květen a červen 1923) shromáždila opět trochu
předměstského malého umění a trochu diletantství. Jako předměstské divadlo,
slouží snad stejně určitým kruhům jež zoveme „předměstské publikum". Něco
kiilturně hodnotného nebo umělecky kladného nepřinese tento odnik s ten

dencí lokality.— Také ouborná výstava obrazů Fr. X. rocbázk

v Topičově salonu (květen 1923) jest vzdálena vyšší umělecké úrovně. F. 1.
Procházka vystupuje zde jako malíř života zvířat. Snad, že v tomto žánru ne
máme v českém malířství takřka žádné tradice (v 18. století byli to cizinci, kteří
tento žánr k nám onesli w ysr. ngermayer, Hirschelli. rtmann. uda a
iiní) a také nemáme žádné školy (jako v Mnichově Ztigelova). proto u nás ještě
nevyrostl žádný mistr v malbě zvěře. Konečně zdá se, že našim malířům ne
dostává se tolik citu pro živočišnou přírodu. jakého mají zajisté nadbytek ma
líři japonští. F. X. Procházkovy obrazy ze života zvířat jsou velmi nedokonalé.
Jeho zvířatům nedostává se všeho potřebného k životu animálnímu vůbec a
k životu svého druhu zvláště. “ Nemají koster, svalstva ani krve, nni nervstva.
ani půdu ani osobitých sklonů. - Jsou to jen malované kožešiny. nejvýš ne—
dokonalé vycpávky.

V „Domě umělců" vystavuje mnichovský malíř Tomáš

Theodor

lleinc.

který přináší něco nového ze světské oblasti života svými karikaturami. saty
ricky humornými obrazy. které sloužily německému, dobře známému časopisu
..Simplicissimus". Heine byl jeho sloupem. ,.Simplicissimus" jakkoli dravý. přece
jen umělecky výborně opatřený časopis. byl založen podle vzoru lruncouzskélm
týdeníku „Gil Blas". Zprvu dána mu tendence ve smyslu sociálně-demokratické
agitace, ale ozděii byla ještě přiostřena na všechny strany. .,Simplicissirnus"
neušetřil niče o a nikoho. ani států. ani církví. ani čelných representnntů po
litiky domácí a zahraniční, ale ani měštákn a drobného člověka. Vše chytal za
různé „slabé stránky". často hodně brutálně u neomalené, ale přece jen formou
nejlépe vybroušené umělecké technik . Tím splše mohl ranit a také runil.
V groteskně komickém a kumicky dia olickém vedl vždy hlavní slovo |leine,
inteligentní virtuos, mistr kresby, vtipný satyrik a humorista jakých ani Němci
nemají mnoho. Přes sto kreseb. povětšině kolorovaných a akvarelů. které jsou
v Praze vystaveny. představují jen část velikého díla lleinova umění. které se
bralo také jinými, vážnými cestami.

Ex posice

Ericha

W. Eilandu

L Drážďan (Dům umělců) nepřináší ni

čeho pozoruhodného, kromě dobré technik kamenotisku. Umělec navaluie na
starší tradici romantického malířství německého. které kvetlo ještě v konci 19.
století v bavorské Duchau nebo ve Worpowede. Jest snad ještě sentimentál
nější svých sestárlých druhů, kreslí stejně dobře, ale nepřináší ani motivem, ani
technikou ničeho nového. —-Emil Pacovsk ý.

Sochař Archlpenko v Praze. Ex hnutí uměleckém, jako Picassův. Tato
posice Alexandra Archipenka (Dům
umělců) představuje naší veřejnosti rus
kého sochaře, jenž již celou řadu let
stojí v popředí vývoje ruského umění
a toho času jest
cem moderny umě
lecké v Rusku. tak jako Picasso ve
Francii. Ale význam Archipenkův není
jen v ruském. ale jest ve světovém

dvojice nese dnes celou váhu moder
ního umění a nese zároveň celou od
povědnost za další vývoj. Archipenko
prošel všemi fázemi uměleckých pře
vratů od Cézanna až po Picassa a až
k posledním neoklasicistům. ale zůstal
přece na pevné cestě ruského umělce.
v jehož instinktu trvá všechno to. čím
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vyniklo a projevilo se ruské umění, ze
jména v asech staroslavné gotické
školy Novgorodské a čím ožívalo ještě
v nedaleké době ruského empíru: kla
sickým nazíránim a klasickou formou

ruské archaické hieratik
která jest
projevem specificky ruské myšlenky
váelidství, bezprostorovosti a bezčaso
vosti. V Archipenkově dosavadním díle.
jak se nám předvádí na přítomné vý
stavě. shledáváme dvě cesty: jedna
vede k naturalistickému klasicismu. při
pomínajic svým stylem ruský empire,
a po druhé ide duchaplný a vzdělaný
experimentátor se všelikými prostředky
konstruktivními, mechaniky a dynamiky,
ba i s technickými pomůckami malíř
ství (Archipenkovy skulptomalby). Na
obou cestách projevuje se Archipenko
jako dokonalý výtvarník a výsledky
jeho práce jsou veskrze velmi vážné.
Archipenko osvobozuje sochařství ze
jha staré architektury, když ho osvo
Iiodil ze vleku výbojného moderního
malířství a vykazuje mu teritorium sa
mostatné, autonomní. Jest arci otázkou.
jak dlouho vydrží architekturaisochař
ství v odloučení. pro něž se v nejno
vějáí době oba tyto obory výtvarného
umění rozhodly. následujíce příkladu
emancipovaného mallřství. Za těchto
okolností, zdá se nám býti budoucnost
obou velmi nejistá,

li l) n (' o v s k ý

Maxim Kopí 1 Drážďan vystavující
v Praze (Dům umělců), jest moderní
malíř náboženský s tendenci vysloveně
křesťansky katolickou. V jeho umění
oživuje. podobnou shodou dobovýc
okolností. italské quatrocento v duchu
dvacátého století a v duchu dnešních
časů. Jako v ranní renaissanci vlaáské,
také v díle Ko lové, jde o „znovuob
jevení světa a č ověka" . vychází se ven
ze středověkéígotiky. která prosla celým
žárem mysteria pudové & smyslné pří
rody na cestě k nadpřirozeno nad
zemskému. Askese dává středověkému
umění styl gotický. Ale renaisssnce se
uskese vzdává. dožadujíc se světského.
Proto v ranní renaissanci zápasejí spolu
dva směry: jeden se vrací k středově
kému etickému naturalismu Františkán
skému a druhý k estetice antiky Po
dobné lze vypozorovati v díle Koptové.
Ale umělec jest Němec, v jehož pod
vědomí žije tradice pozdních gotikůpné
meckých od iii-era až po Grůnewalda
s náboženskou kulturou oblastí horno
rýnských. Proto nestává se obětí tako
vých jakkoli půvabných baroknostt qua
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trocentistů, ale spíše projevuje se zvlášt
ním bolestným realismem. kde žízeň
a hlad lze ukojiti jen tělesné svatou
krví a svatým tělem, skutečným Kris
tem. To jest projev moderního mystika
e výtvarném umění, projev moderního
malíře, jenž stojí blízko Matyáši Griine
waldovi stejně jako na příklad Mun
chovi a to nejen ideově, ale i formálně.
Náměty: Hora Olivetská. Zvěstování.
Vzkříšení, Madona, Sejmutí s kříže. ba
často i komposice, zůstávají staré. tra
dičné. historické, ale prostředky, jimiž
jsou vyjádřeny, jsou nové, expresivní.
Umělec svoji visi realisuie prostředky
celkem naturalistickými, ale tu opět
všechen naturalismus nechá promlou
vati nikoli jeho hmotnou konkrétností.
ale jeho duchovní emocí, jeho bytost
ním vzrušením. Viem z jeho obrazů zů

stává na konec zase abstraktní. Tech
nické prostředky Koplovy. kresba i
a — jsou výborné. Od moderního
malířství náboženského nemůžeme žá
dati více. než nám dává tento německý
umělec. A jest to jen otázkou času,
stane- li se takovéto umění i uměním
církevním a bude- li vneseno i do mo
derních chrámů křeslanskýcll.
Fm.

Pacovský

Pomntk Komenského v Amstero
damě, který, jakožto dar národa čes
kého, mají vylvořlti čeltí výtvarníci.
působí značné roz aky nejen v naáí
české veřejnostiia
i v holandské.
Po
soutěži
byly zaslán e do
Amsterodamu
váechny návrhy odměněné cenami u
tam vystaveny. Ainsterodamský tisk pro
testuje proti výstavbě omníku podle
náávrhu
tursy a Jan a, poctěného
první cenou. V témže tisku projevuje
se vůbec veliké zklamání z celé akce
české. Z toho případu lze vzíti ná
ležité poučení pro příátí jiné případy.
Nepostupovalo se zde dosti opatrné a
dosti vážně. edbalo se vůbec seriosní
kritiky domácí. české, která přece pro
mluvila
o výstavě
návrhů avčasně
neprojevna
zcelasoutěžících
žádného
nadšení, naopak, posuzovala po právu
velmi příkře. Přece snad vystavily se
návrhy proto. aby mohla veřejnost a
kritika romluvit, jakožto poslední in
stance, které podléhá přece také i jury
soutěžní, at jsou její členové jakkoli
rekomandováni. A kritika promluvila
v neprospěch soutěže a varovala! Jury,
dovolávajíc se soutěžního řádu a sou
těžných podmínek. brání se dnes a
ohražuje se proti výtkám. Společnost,
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mostem alejí jeho soch se pne k obrov

nik
JP sala,
není ukazuje
vinen nedorozu
ikteráTož,
soutěžv
zase na ské růži Svatého Mikuláše a jeho pyš
měním, které rozhodně nedělá čest na
šemu umění a naším umělcům? Tako
výmto „nedorozuměním" se prostě musí
zabránit bez ohledu na všechny sou
těžné podmínky. To jest věcí jury, ab
je v takovýchto důležitých případech
změnila a náležitě doplnila a aby i pří
padně, je-li toho třeba, dožádala se
i změny soutěžního řádu Zde všechny
soutěžně podmínky a řády musejí ustou
pit, když ide o čest českého umění,
0 dobrou pověst české kultury. českého
národa. ina celá tato záležitost po
mníková ukazuje, že Holanďané mají ke
Komenskému živější vztahy a stojí

ným čelem z víru paláců tvoří souzvuk
velké linii hradu a katedrálou, na niž
rozkošné svévole postavila převrácený
smaragdový pohár měděné kupole jak
maják vítězného světla! Neříkejte, že
je vám cizí tato krása. že vám byla
vnešena a vnucena. Ne, je zcela vaše.
a ti, kdo z ciziny v ní spolutvořili. slou
žili vám. Neboť přešli, & jejich dílo vám
zůstalo. více: proměnilo se, aby bylo
úplněji vaše. pijíc vaše mlhy a vaše
slunce. splývajíc s vaší zelení a vaší

oblohou... — Miloš Marten.

S mbol v architektuře. Když v sta

vite ství symbol tepnou býval, tu vpravdě
ak němuy vsitěsnějším
pravděpodobně
poměru nejlépe
než Češi& žilo, spojovalo, nadchlo. chléb ducha
nejraději aořídili pomník Komenského bývalo pro širé vrstvy. Dnes symbol
zapadl. proto stavitelé tak po tmě tápou,
sami. -—E. Pacovský.

hledajíce cestu. —-Julius

*
Malíř lnlcíál.lo,

Zeyer.

Chrám Svatovítsk. Těch velkých.
hrůzo apokalyptic přísných mistrů Střeo věku duchn

kých draků, jež ukrýváš se v spirál
hustém loubí před něhou Pravice, jež
kyne z mraků a sype zrní v bezednou
kams hloubi.
Jak často plála : roz
kroužených zraků a pilou projížděla
všemi klouby těch, již tě vdechli do
mystických znaků, v splet plamenův
a v archandělův trouby? Těch, kteří
prosnili svůj život celý se štětcem v ruce,
v duši s orlem Jana v uzounké kleci
klášterní své cely, již opouštěli chvilkou
na nešpory. by vsáli novou sílu v svoje
pór, by orel jim hřměl nové Hossianul

poddainý ve snech zbožně pilných se
svěřil kamenu. Nud útisk silných. jak
i to nebe chmurno ke člověku, mrak
protkli kopím katedrálních věží. Hněv
bouří krotnul, na kamenné květy se
roně deštěm slitování. Světy tam hvězdné
zaří, zem jak ve tmách leží. Své, chráme
Karlův. zvedáš obří te'mě nad srdcem
mohutným. jež dole bije od \ěků k vě
kům
Bohu hého lidu. tak vážný.
velký, svatý. v bouři. klidu. jak v tmách
to srdce, jak ty tvrdé šíje té šlapané
a nepoddajné zeměl — .loscl Vác

Umění barokní gotiky. Zanechali

Chltussl. Kraj širý, pustý, v samém
vřesovišti. Zde trávy kývnjí. tam plu

_

arel Hlaváček.

vám

rávě toto město, Prahu jak zka

alv Slá e.k

meněééardce prudkých. krvavých sta ché břízy, a ve všem plno svěží, bujně
mízy, jen místy voda zrcadlem se blyští.
Srp žence tad nikdy nezasviští. V dál
spousta mráč ů v nekonečnu mizíl
v tom bělmu tuším sledy božské řízy,
v níž moře světla v paprsky se tříští
O širá pole. nedozírné stepi, () nekn
nečna půvab velkolepý! Jen zde dost
místa pro tvou duši. mistře, tu nezpou
tanou v tvůrčím velkém chtění.
je to více... celé drama latinského Tvůrce postih' ve přírodě bystře aTlil
ducha. zakleté v kráse, která od sma
v svou Bou
duši Šjejí rozvlněníl — Sigis
vého záhonu tří kostelů před Karlovým mund

letí. která se v bila nad vámi nezapo»
menutelně. Řekl' jsem vám, že jsem po
chopil teprve zcela Bossueta zde, na
vaší terase: obnovenou gotiku protire
formace. zase vyvřevší horoucnost a
sílu Zá adu v identickém pathose „Po
znání oka a sebe", sršících barev
Tintorettových a Grecových —- a ka
menného chorálu pod námi. Bylo to více,

Nákladem Družiny literární
umělecké.
- Odpovědný
Tiakne aLidová
tiskárna
v Olomoucredaktor Lad. Zamykal

DRUŽSTVO PŘÁTEL
v PRAZE
měnou | ručenlmSTUDmIA
obmmný

PRAHA 1., ULICE KAROLINY SVĚTLÉ č. 43.
vydalo tyto knihy:

Tenchu,
Ramla.
Upravil
Brunner. Kč 34'.—
24'—.
?Bageyd d' Anndllyi
unvilyzRytířden
Ženatýkněz.
Ronin.
Upravil
V.V.H.
H. Brunner,
l-l.
Bellin:l Cesta do Řlma. Upravil J. Bende Kč 22'-—.- Sv. Bonaventura:

Zivot III.
co. otce
l.. Breicba:
Alma
nach
řáduFranfuba
to. Fra„153le vil Ferdll
14'—.Dni;P. [RozabrůnoLClaudel: Den udmý
odpočinkem.
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MECHTILDA

MAGDEBURSKÁ.

£5_l

ESSAYNA

psu Muos MARTEN.
Přes očistné úsilí myslitelů jako Ruskin a básníků jako Zeyer,
duchů jemných is 0 ater i pro avých jako Huysmans, není
ještě zcela překonán „skok přes středověk“, který dlouho násilně
trhal dějiny našeho duchovního vývoje. Je tomu sto let, co byla
objevena gotika; ale obecná představa o stoletích, se kterými sou
visíme nejhlubšími kořeny myšlení a cítění, dosud se vyčerpává
mezi velkorysou vidinou, jak ji prorocky sklenul Chateaubriand,
a přízrakem „ohyzdných věků víry, moru, hladu", kterých se
děsil hellenismus Lecontea de Lisle, a jež pomlouvá tak bezduše
dav, snižující v předsudek básnický omyl. Jen jedno zdá se, po
dařilo se vyrvati obecné nejistotě: středověké umění. Byt mnohý
nepochopoval, nikdo nepopírá krásy kamenných chorálů. v něž
vdechli stavitelé katedrál duši středověku, věřící & tvořící,
vášnivou & prostnou, hned stoupající v nejzávratnější, hned klesa
jící v nejhlubší polohy, hledající vzrušeně kontakt s nadpozem
ským, které ji zároveň okouzluje i děsí. Ale vlastní život oné duše,
její ticha a bouře, její intimita mizejí v šeru gigsntské jednoty
idejí i dějů. podobných velkým davovým otřesům ve své přísné
vysoké všeobecnosti. Středověk, jenž mluvil mocně z e s e b e, mluvil
velmi málo o so bě, il přílišnapiatěioddaně své cíle,touhyivášně,
aby je pitval; jeho duchovní díla byla sama akty jeho úsilí, ne
pouhá zrcadla, v nichž, je pozoroval. Jeho umění, jeho literatura
jsou v podstatě neosobní, psychologicky téměř anonymní: srovná
vejte je jen s individualistickou pestrostí ozdější renaissance,
Ilantea s Petrarkou nebo Giotta nu příklarrs Botticellim.
Tím zajímavější jsou díla, v kterých za neosobní všeobecnosti
se odhaluje středověká duše ve své ryzí, lidské podstatě, s ta—
jemstvím svého citového dramatu, s pravdou své životní sudby.
Díla dokumentární v krásném smyslu slova, ne ješitně a úmyslně,
ale prostně, hluboce, z vnitřní nutnosti.

Z nich jest kniha Proud božského

světla, napsaná řeholnicí

ze Xlll. století Meclntildou Magdeburskou, jejíž duchovní život
všecek v ní se odhaluje sledem rozjímání, vidění, lyrických vý
křiků jak uvolněné srdce gotického kláštera, jež v ní zároveň plné
a horoucně vylila svůj ženský osud i dostoupila výše, která ji činí
předchůdkyní Danteovou a tím ji staví zcela blízko vrcholu du
chovního úsilí středověku.
Víme málo o Mechtildě Magdeburská. Narážky, rozptýlené
v její knize, zjevují německou patricijku doby, která v 23 roce se
oddala náboženskému životu bekyně, chráněné mocným kazatel
ským řádem Dominikánů, a zemřela pětašedesátiletá asi roku 1277
v cistercijském klášteře v Helitě. Bylo jí třicet let, když psala první
tři knihy svého díla, jeho druhá půle vede až do posledních chvil
jejího života. To je vše — ale v rámci těchto sporých dat dovolují
meditace Mechtildiny sledovati dráhu ducha dramaticky zúčast
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něného v ideových i citových krisích století, jež celé bylo velkou,
náboženskou a sociální krisí a jehož otřesy tyto meditace
transponuií s podivuhodnou silou mystického zření. A v tom
tkví zvláštní cena jejich, že nejsou pouhý theologický traktát,
jak tehdy se psaly neméně hojně &planě, než třeba nesčetné socio
logické rozpravy našich dnů: spisovatelka v nich přímo prožívá,
celou duší, neklidným, zaujatým srdcem prožívá, očem se namnoze
více uvažovalo mozkem. rozpalovaným nanejvýše jen stranickou
vášní.
Tak, niterně a citově, pojala Mechtilda vysoké motivy mystiky,
které tehdy právě zrályk ohnivým snům Eckhartovým. Pojala je
a přenesla je v svůj život tak oddaně, že jsme svědky, jak pů
sobily přímo v duši lidskou, jaké bouře, jaká opojení v ní vy
volávaly — že je zříme takřka v činnosti, jako živé síly, jako
tvořící živly ducha a srdce
Napověděl jsem, že Mechtildino dílo se rozpadá ve dvě části.
První je zpověď třicetileté ženy, přístupné všem hlasům žití, přená
šející v mystiku žhavost a něhu mládí, druhá ovoce podzimního
utišení nitra, které nenáhlým, vždy mírnějším rytmem stoupá až
k svrchované moudrosti smrti.
Toto rozdvojení zvyšuje ještě psychologický zájem knihy:
Mechtildin mysticismus zjevuje se v ní ve dvou formacích, shod
ných se dvěma etapami života.
První jest převahou lyrická: mystika citová, roznícená, vroucí
krví, stupňovaná v opojení ekstase a vise. V ní opravdu se vyžívá
ženství svým prvotným pudem, svým podstatným požadavkem
bytí: láskou. Temata prvních dvou knih Mechtildiných zápisů
jsou oba stálé motivy mystické erotiky „lov milosti" (Minneiagdj
a „smrt lásky" [Lichest0d) 7—dvě možností, nebo spíše dvě lase

splynutí s Bohem, které prostá a směla obraznost středověku
zkonkretňovala podobenstvím lásky zcela pozemské. Duše se stává
skutečnou nevěstou a choti, Bůh mužem a milencem. Tak vzniká
u Mechtildy směs trouvérské něhy & metalysické hloubavosti,
zpola Walter von der Vogelweide, zpola Angelus Silesius, místv
však jak vyšlehnuvší plamen čirá řeč lásky připomínající Tristana,
jehož drsné a sladké akcenty našel Wagner jistě v památkách jako
tato. To není vzdušná krása nebeštanů Fra Angelikových nebo ticha
vážnost něhy Danteovy: zde vniká do náboženského vznětu cosi
krvavě horkého, sm ysln éh o ———
jen odstín ještě, zdá se, a světice

by byla milostnicí, opilou vášní zcela pozemskou... Ale nedejte
se klamati těmito tóny: ač se nezjemňuje zcela v transcendentní
čistotu Danteovu, jest Mechtildina erotika přece ryze duchovní.
Slyšte, jak odpovídají smysly duší, spějící za svou láskou:
O paní, dospěješ-li tam,
Musíme oslepnouti.
Jet božstvo tak ohnivě žhoucí,
Jak jistě sama víš,
Že všecek oheň a všecek žár,

Molin-ii lloln

: konce XVI. nohu:
SVATÝ JAN KRTITEL.
Malbn.
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Jenž v nebi i všem svatým svítí
A hoří. že vyprýštil všecek
Z jeho svatého dechu
A z jeho lidských úst
Po radě Svatého Ducha.
Kdo by tu obstál jen hodinu?

Smyslové sebezničení jako soustředění, jako uvolnění duše.
jedimé stvořené pro božský žár, nesnesitelný tělu, askese. jak
jí rrozuměli a jí požadovali mystikové, je podstata této lásky.
A mení-li všecka, i nejhmotnější láska větší nebo menší měrou
sebezničením. obětí sebe nebo části sebe? Jako každá, přichází
mysitická láska v bouři sladkého násilí, vrcholíc v naprostém sebe
odewzdání tohoto výkřiku:
„Teď, Pane. jsem nahá duše,
A Tys Bůh v celé kráse.
Spojení naše
Je věčná slast bez smrtí —
Mechtilda nesuížila božské lásky v smyslnou, povznesla lidskou
vášneň, učinivši ji obrazem duchovní. V tom je duševní sestrou
sv. Terezie, největší poetky víryI která stejně dala mystice žhavost
ženiství. O čtyři století později provřel tento živel ještě jednou
v exaltaci paní de Guyon, která inspirovala jednu z nejhlubších

českých básní, ZeyerovyTrojí paměti Víta Choráze.

Přirovnáváte-ll lyrické bouři rvních tří knih Mechtildinych
už přízvuk knihy čtvrté & dalěíc , pocítíte ihned rozdil vnitřního
stavu, jejž vyjadřují. Obsah meditací spisovatelčiných se nezměnil;
ale spisovatelka není již mladá žena, která v zuuícení podávala
"Obu srdce své a v zbožnost lila jak samu nulou krev svých žil.
Zde život přemáhá sen, láska trpná ustupuje činné, &duch. jenž
se vyčerpával touhou po nadpozernskcm, rozhlíží se po zemi.
Machtilda uvažuje o lidech a o věcech, soudí skutky & viny
kněží, hlásá okání, rozpřádá politická proroctví. Typický tón
dobových tra tátů zmrazuje jeji přirozený lyrismus. Jen někdy se
cítí jak pozdní záchvěv staré něhy, ale utišené již, proměněné
v nejšťastnějších chvílích v klidnou, jasnou moudrost, která pro
zařuje rozloučení s životem na krá5né stránce. psané padesátitří
letou stařenou & jež posledni jeji slovu činí slovy smíru, velkého

vyrovnání bytí:
„Tedy nežalujme již
všem nám stůj vhod.
Co s námi učinil Bůh —

V essayi P a r a d 0 x y k ře stan stv í píše mladý Angličan Chester
ton— podivuhodný intelekt, který přenesl v apologetiku pronikavé
dialektické metody Nietzscheho a Emersona — o polaritě kře
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stanství, které vyvažuje kontrasty života isrdce lidského ne tím.
že jeden potlačuje, aby zesílilo druhý. ale tím, že oba zesiluje, vy
víjí v ono „sousedství dvou energických barev", jejichž soulad je
právě v intensitě obou. v jejich koexistenci a čistotě. Mechtilda
znamená neobyčejný, snad jediný příklad ducha. který stanul
na obou pólech náboženského cítění a jako pocítil otřesy mystické
exaltace po visionářskou ztrátu sebe a ekstatické zaniknutí v Bohu.
tak prožil také ujasnění a rovnováhu a pokoj zbožnosti pokorně
skloněné k lidem. k věcem a k jejich pozemské skutečnosti. tete-li,
jak třeba čísti, její pozdější meditace, poznáte snadné, že tento
návrat k zemi nebyl ani únavou ani resignaci. I kdyby do poslední
chvíle v ní znovu a znovu neprocitala visionářka, není slabostí
úděl. jehož hledala tato žena, která by chtěla ..kajícně býti po—
mocna svatému křestanstvu, postavenému v mnohých hřiších"
&..nésti před Pánem Bohem bříměvinníků", jejíž poslední myšlenky
všecky se zdají echy radostného díku, s nímž na rtech umírala sv.
Klára: „Pane. děkuji Ti a chválím Tě za milost, kterou jsi mně pro
kázal, učiniv, že jsem se narodila." Není nejmenší cenou Mechtil

dina díla. že je cele proniknuta tímto život ním kladem křesťanství.
Je z těch, která usvědčují ze lži obecně rčení o záporném, životu
nepřátelském náboženství, která utvrzují Joergensenova slova
„křesťan, který život miluje a chce“.
Přes důvěrné vztahy k soudobé mystice stavím Mechtildu
raději mezi středověké básníky nežli mezi mystiky v theologickém
smyslu slova. Její inspirace jest více lyrická než visionářská, a vý
razová symbolika jejího stylu. promísená postřehy drsné prostoty,
jeví se namnoze dobovým, ne vnitřním živlem, us jako alegoric
nost rylin Důrrerových. Ale ovšem: její lyrismus intensitou pře
vyšuje neobyčejně poesii jeji doby, pozbyvší již mm'nélio dechu
gotických hymnů a nerozkvelši ještě v sladkost mladé poesie
renaissanční. Mechtilda první řekla slovo, které zase se ozvalo v se
verni lyrice posledniho století nahá duše —-a vskutku, nejen že
nahá duše. duše oprostěná všeho zevního, v sebe obrácena a v sobě
vyžívající z'ivotní drama, je vlastní předmět její knihy. ale také
rytmus, kterým je vyjádřena, prudký, žhavý, roznicený. má něco
z horečně hudby, po níž usilovala moderni poesie. Verše jako
tyto:

„Vznešený orlel Sladký beránkul
Zapal mne ohnivý žáre
Jak dlouho mám marně schnouti?
Hodina jedna je příliš.
Den je mně jako tisíc let,

Když se mne vzdaluješ..."
se zvučným primitivismem původního textu maji vůni zcela bez
prostřední emoce, lyrismu vytryskšího přímo z nitra a sdělujícího
jeho vášnivé chvění.
A pravě jako poetka nabývá Mechtilda Magdeburská zvlášt
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ního významu vztahem, který má určitá část jejího díla k bás

nické syntesi jejiho věku, k Božské Komedii.
Nebudu zde studovatí hypotese. která v Proudu

božského

světla hledá přímých vlivů na Dantea a v Mechtildě vidí onu
Mateldu, která vodi básníka „pozemským rájem" v očistci. My
slím, že je více německé ctižádosti nežli historické důvodnosti v této
hypotesi. To však je jisto: že v dlouhé řadě skladeb, které před
Dantem ličily cestu zásvětím. patři zcela vyjímečné místo třetí
knize Mechtildině. Ostatní předchůdci Danteovi jako sám vý
razný Raoul de Houdenc, ulpěli na schematu ale orie vymodelo
vaně Románem růže; všichni vás vodí městy htíče a zeměmi
Zpronevěry, v hostincích Závisti potkávají idbu, Loupež, Lakotu,
f— od alegorie k alegorii, od abstrakce k abstrakci. Mechtilda
první a před Dantem jediná zniternila toto stěžejné téma středo
věké poesie. Dala mu již onen dramatický zájem psychický, který
zdvihá báseň Danteovu tak vysoko nad ieií vzory. Nejen že nahra—
dila morální alegorii bohatě malebnou vidinou pekla, očistce,
nebe, vidinou trpících, kájících a oslavených duší. ne abstraktných
hříchův a ctností. ale i mravní perspektiva vise u ní se prohloubila
citovým zájmem poetčiným pro divadla vin a zásluh. Řekla sice.
že v pekle „její duše netrpěla muky. protože nepřinesla hříchu,
který tam se nazývá věčná smrt"
ale cítíte, jak se zachvívá
soucitem tato nevinná duše. která se neodvažuje litovati zavrže
nych a tím horoucněji se obrací k duším odsouzeným v očistci . ..
Osud duší v očistcif _motiv stále se vracející v Mechtildiných medi
tacích __ inspiroval dvě z nejkrásnějších episod její knihy: vy ravo
vání o člověku, jenž vyprošuje od Boha zavržené duše (jakou hlubo
kou legendu zde stvořilal) a dramatický výjev, v němž odhalila
něco : nejhlubší intimity svého života, zjevení muže, jenž jí byl
drahý a o němž mluví s chvěním ženy, která milovala:
„V mukách jsem viděla Božího muže;
V něj jsem věřila pevně, dokud byl živ.
Tři měsíce jsem se modlila za jeho duši
S hlubokým ze srdce nářkem,

Bb ych
se mu
nestalo trpěti
zlě, dříve,
A
jej viděla
Než večer před soudným dnem.'j

Dojetí trhá rytmus Mechtildina verše; rozpřádá prósou:
„Když vypustil ducha, brzy se mi zjevil v modlitbách, jež jsem
konala za ubohé duše. Viděla jsem ho samotna a nevyjevil mi
jak trpí. Byl bled v bílé mlze.
ptala jsem se: „ el, proč nejsi v nebi?" A odpověděl mně za
střenými slovy a lítostným studem &s pláčem četl z jakési knihy,
zdvšeclaa
y če . slova křičela. To z něj kouřilo, i všecky knihy, které
') To jest: trpěti v očistci. ne v pekle.
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[ řekl: „Měl jsem příliš světské lásky v myšlenkách, slovech
a skutcích."
„Dva draci leželi mu u noh. ti mu vyssávali všecku útěchu.
které by se mu bylo dostala od svatého křestanstva proti poslu
šenství smyslů, proto, že chtěl následovati své vůle bez obtíže."
Přeložil jsem tento zlomek. protože zde klademe ruku na srdce
Mechtildino a cítíme van tajemství ženina — a proto také že
zde stojíme opravdu na výši Danteovy inspirace, rozpoutavší

psychický
dramatický
rytmus,
ktea echtildiny
je ztajen vs básní
této episodě.
Až potuda sahá
příbuznost
vidiny
Dante
ovou. Jejich rozdíl je především rozdíl. který v poesii odlišuje myš
lenkový kvas a báseň, látku a dílo. Dante ovládl vír idejí, jenž
v něm vřel, a sjednotil jej velkou básnickou visí. Mechtilda promí
tala své myšlenky a city jak tryskaly. náhodně a zlomkovité. Při
rovnávejte hned začátek jejich putovaní zásvětím: u Danta drama
tický okamžik celého života, cosi rozhodujícího, slavnostně váž
ného a napiatého, u Mechtildy lyrická episoda duše, odváděné
anděly — náhodnost s kouzlem primitivismu proti mocnému bás
nickému akordu. A taká je celá skladba Mechtildina. pokud lze
jmenovati skladbou prostný, bezprostřední sled postřehův a úvah.
zachycených více instinktivně, nežli vědomě: je úžasné bohatství
citu. vířící náplň myšlenkové, překypující roznícená duše ve všem.
co píše. ne však soudící a ve vlastním smyslu slova tvořící vůle.
Jest však ještě jiný. hlubší rozdíl mezi Dantem a Mechtildou.
Velkost Božské komedie. i když nehledíte k básnické potenci,
ví v kovové pevnosti náboženského základu. na kterém vystavěl
básník svou visi věčné spravedlnosti. A s Danteovon latinskou
kázni a ujasněností ideovou kontrastuje Mechtildina německá
metafysická mlhavost, milovná obsáhlých. neurčitých koncepcí.
rozplývající se v abstraktno. kdykoli přestává býti citovou. To je
živel. který později se rozbujel v schisma Reformace. a jejž lze již
v době Mechtildině a přímo v jejím díle postřehnouti jako záporný,
rozkladný živel cítění náboženského. Oc' níže stojí Mechtilda,
kritisující kněze, než Mechtilda vyprošující duše z očistcel Tato
je sestra Beatricina; ona předpovídá Luthera... .lsou passáže
v knize Mechtildině, které ukazují, že nezůstala zcela ušetřena
prvních studených větrů protestantismu, jež tehdy již začínaly
váti v Německu a celou německou mystiku porušovaly v nejkrás
nějším rozvoji. Mechtildinu víra nebyla jimi otřesena ve vlast
ních dogmatických základech; ještě nebyl dosti silný duch sporu
a záporu. který později pod moralistickou maskou trhal křesťan
ský západ; ale stáří poetčino přece jen zcela se neuhájilo oné
„nenávisti Severu proti zářnému Jihu". která vymřela v kata
klysmu Reformace.
Že jí nepodlehla, že renaissančníkatolický klad v ní ještě přemohl
a strávil rodící se živel protestantského záporu. tomu vděčíNěmecko,
že její dílo z nížin traktátové literatury vypučelo v několik šarlato
vých květů poesie a mystiky, vonících vlastní, plnou &mocnou duší
věku. který předsudek. dosud vládnoucí, nazývá temným.
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Z ..IMAGINÁRNÍCH
ROZHO

VORÚ“.KTERÉNAPSALWALTER SAVAQE LANDOR.

PŘELOŽILJAROSLAVSKALICKÝ.
Godiva. Nouze je v zemi. milý Leoirikul Vzpomeň, kolik
neděl sucha jsme měli. i v hlubokých pastvinách leicestershi
reských; a kolik neděl isme slyšeli tytéž modlitby o deět a úpěn
livé prosby. aby Hospodin ve svém slitování ráčil odvrátiti svůi
hněv od ubohého, souženého dobytka. Ty, můi drahý manželi,
uvěznil isi mnohého přestupníka, že nechal padlého vola na ve
řeiné cestě; a iini sedláci utekli před tebou z postraňků, v nichž
oni. ieiich synové a dcery. a možná ieiich staří otcové & matky
táhli domů opuštěný vůz. Ačkoli nás doprovázelo mnoho sta
tečných kopiníků & zručných lučištníků. bylo nebezpečno míieti
tvory, které rvali a požírali psi z dvorců, vypuzení od krbu chu
dobou svých pánů; zatím co iiní. pokousáni a ochromeni lnili
vzduch dlouhým a hlubokým vytím nebo pronikavým a rychlým
štěkotem, nebot zápasili s hladem a slabostí, nebo byli rozdra'žděni
horkem a bolestí. A mateřídouška : lad ani ulomené větve bo
rové nemohly ztlumiti nebo zmírniti zápachu.
Leolrik. A má! tedy, Godivo, miláčku, strach, že nás sežerou,
než vstoupíme do bran Coventry; nebo, že tam snad v zahradách
není dosti růží tobě na pozdrav, ani vonných bylin pro tvou
rohož a podušku.
Godlvu. Leolriku, takových obav nemám. Je měsíc růží: na
lezám ie všude od svého blaženého sňatku. Růže &všecky ostatní
vonné rostliny, nevím proč, jako by mě pozdravovaly, kdekoli na
ně pohlédnu,iakohy mě znaly a očekávaly. Nemohou opravdu cítili,
že je mám ráda.

Leofrik,

Ú, vzrušený, usměvavý bloudkul Ale co bys chtěla?

Nepřišel jsem sem, abych se modlil; & přece, kdyby tě modlení
mohlo upokoiiti nebo zahnati sucho, iel bych rovnou k sv. Michalu
& modlil bych se do rána.

Go diva. Učinila bych rovněž tak. Leolriku; ale Bůh odvrátil
své ucho od úst světěiších, než iSou moie. Vyslyšel by mě můi
drahý manžel, kdybych ho vřele prosila o něco, co lze snadněii
splniti — co může učiniti jako Bůh?

Leoirik.

Nuže, co to je?

Godiv a. Nechtěla bych se v prvním návalu tvého hněvu při
mlouvati u tebe, můi laskavý pane, za ty nešťastné lidi, kteří_
tě urazili.

Leofrik.

Neštaslné, to ie vše?

Godiva. Neštastni jsou iistě, že tě tak těžce urazili. Jaký
mírný vzduch vane nad námil Jaký klidný. jasný a tichý večerl
Jak utichla nebesa a zeměl — Nemá se z toho nikdo těšiti, ani
my, Leofriku? Slunce se chystá k západu: Leoiriku, nenech ho
zapadati nad tvým hněvem. Nejsou to má slova; isou lepčí než
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moje. Měla by pozbýti své působivosti proto, že nejsem hodna

je pronésti?
L e ofrik. Godivo, chtěla by ses u mne přimlouvatiza odbojníky ?
Godiva. Tasili tedy meč proti tobě? To jsem ovšem nevěděla.
L e oirik. Opominuli mi poslati povinné dávky, stanovené mými
ředky, dobře vědouce o naší svatbě, o nákladech a slavnostech,
kterých vyžaduje,a žev době takové nouze mé vlastní pozemky
nedostačují.
Godiva. Když strádali hladem, jak říkali —
Leofrik. Což je potřebí, abych strádal také já? Není dosti
toho, že pozbývám svých poddaných?
Godiva. Dostil Božel Je toho příliš, přílišl Kéž jich nikdy
nepozbudešl Dej jim život, mír, pohodlí, spokojenost. Jsou mezi
nimi, kdo mě líbali v dětství mém &kdo mi žehnali u křtitelnice.
Leolriku, Leofriku, první stařec, kterého potkám, bude se mi
zdáti jedním z nich. Mé srdce bude krváceti, pukne; a on za
láčel — zapláče, ubožák, pro ženu krutého pána, který mu
hlásá pomstu, který vnáší smrt v jeho rodinu.

Leolrik.
Godiva.

Je nezbytno, abychom konali skvělé slavnosti.
Ovšem, to je nezbytno.

Leolrik. Nuže tedy?

Codiva. Je povyk, který nastává po smrti Božích němých
tvorů, jsou síně naplněné zástupy, je pobitý dobytek slavnostmi?
——jsou jimi bláznivé z ěvy, vířivé tance a koupené chvály lidí

v strakatýeh šatech?
ůže nám hlas minstrelův pověděti lepší
věci o nás. než by nám mohl řikati náš vlastni hlas vnitřní? Nebo
může jeho dech učiniti náš dech lehčím v spánku? Ú, milovaný,
necht vše nám je radostí! A bude, chceme-li. Smutny je den a
horší přijde po něm, slyšíme-li kosa v zahradě a nezachvějeme-li
se radostí, Ale, Leolriku, vznešenou slavnost šíří v srdci lidském
sluha Boží. Je to radost, je to díkůvzdání; je to, jako když se
sirotek, vyhladovělý. tiskne k ňadrům & hlásá se mu jako první
přikázání, aby měl na paměti svého dobrodince. Budeme slavili
tu slavnost; hosté jsou připraveni: můžeme ji udržeti týdny, mě
síce a roky a býti tim stále šťastnější abohatší. Nápoj této slav
nosti, Leolriku, je sladší, než jaký nám může dáti včela, květ
nebo víno; prýští s nebe; a v nebi bude hojně vyléván pro toho,
kdo jej hojně vylévá zde.

„eolrik. Blouzníš.

Godiva. Upravdu. Zapomněla jsem na sebe. Jakási moc, ja
kási dobrá. laskavá moc působí, že se rozplývám (tělo, dušei hlas)
v něžnost a lásku.
. manželi, třeba jí uposlechnouti. Pohlédni
na mne, pohlédni na mnel Povznes své milé oči se zeměl Ne
ustanu prosili; nesmím,

Leofrik. Rozmyslíme si to.
Godiva. Ú, nemluv takl Jak, rozmýšleti se o dobrotivosti,
když můžeš býti dobrý? Nenech dětí volati po potravěl Matka
našeho Pána je uslyší, nás pak neuslyší nikdy, nikdy!
Leolrik. Přichází biskup; jsme jen míli od hradeb. Proč se
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stupuješ? Žádný biskup toho nemůže očekávati. Godivo. má čest
a hodnost mezi lidmi se tím snižuje. Hrabě Godwin o tom uslyší.
Vzhůru. vzhůrul Biskup již uviděl, pobízí koně. Což ho neslyšiš
na pevném drnu za sebou?
Godiva. Nikdy, ne nikdy nevsednu. Leofriku, dokud nesleviš
toho bezbožného úkolu — té dávky vložené na krušnou námahu,
na krušný život.
Leolrik. Obrat se, podívej se. jak vykrmený koník kluše,
jako by podle nápěvu žalmu hřišntkova, zvolna a těžce oddychuje.
Jaký důvod nebo jaké právo k nářkům mohou lidé míti, když
kůň jejich biskupa je tak ulízaný & pěkně vystrojeny? Sklon ke
změně, touha rušiti staré zvyky. — Vzhůru, vsednil Hanbal
Odpykajl to, lenošil Pane biskupe, rdim se za svou mladou
nevěstu.
Godiva. Milý manželi, milý manželi. odpustiš městu?
Leoirik.
Pane biskupe, nemohl jsem mysliti, že ji spatříte
takto. Odpustlm-li? Ano, Godivo, při svatém kříži přísahám, od
pustim městu. až pojedeš v poledne ulicemi na koni nahál
Godiva.
, můj drahý, krutý Leoiriku, kde je srdce. jež jsi
mi daroval? Nebylo takové; což je snad tak zatvrdilo srdce mé?
Biskup. Hrabě, pokořuješ svou nevěstu; bledne u pláče. Lady
Uodivo, pokoj s tebou.
odiva. Diky. svatý mužil Pokoj bude se mnou, až bude po
koj s vaším městem. Slyšel jsi kruté slovo mého pána?

Biskup. Slyšel, paní.
G od i v a. Budeš je míti v paměti a budeš se modliti proti němu ?

Biskup. Zapomeneš ho ty, dcero?
Godivu. Nejsem uražena.
Biskup. Andele míru a čistotyl
Godiva. Ulož je v srdce své: pokládei je za kadidlo, které
je dobré jen, když shoH & je ztráveno,
& oběti. Nuže tedy. co to bylo?

vystupujlc s modlitbou

Biskup. Spasiž nás Kristus! že odpustí městu, pojedeš-Ii
o polednach nahá na koni ulicemi.
G odiva. Přísahal?
Biskup. Přisahal ph' svatém kříži,
Godiva. Spasiteli můj, slyšel jsil Zachraň město!
Leotrik. Vjeli jsme již na dlažbu: to je předměstí. Mysleme
na slavnost; modliti se můžeme potom; zitra budeme odpočívali.
Godiva. Zítra tedy nebude soudů, Leoiriku?

Leoirik.

Nebude; budeme hodovati.

Godiva. Svatí nebešti dodali mi síly a důvěry; mé prosby
jsou vyslyšeny; srdce mého milého se obměkčilo.

Leofrik. Ano, ano.

Godiva. Pověz, drahý Leofriku. není opravdu jiné naděje.
jiné pomoci?
Leofrik. Přisahal jsem. Mimo to jsi způsobila, že jsem se za
rděl a odvrátil tvář od tebe, a všichni ti padouši to viděli: to
zvětšuje vinu města.
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Godiva. Zarděla jsem se také. a nebyla jsem prudká &
zatvrzelá.
Leofrik. Ale ty, má neimileiší. snadno se zardíváš; neumis
se přemoci. Přál bych si. abys nebyla sestoupila tak chvatně a
prudce: svezl se ti pramen vlasů. Měj pozor, abys na něi ne
sedla, aby tě to netrápilo. Dobře! Splývá nyní líbezně se zlato
hlavem na sedle. vine se sem a tam, iako by žil a měl schop—
nost pracovati & vytkával něiaký novější a důmyslněiší vzor.
, má krásná Evo, ráj je kolem tebe! Svět ie osvěžen. že se
v něm pohybuieš & dýcháš v něm. Nemohu viděti zla ani mys
liti na ně. kde isi ty. Mohl bych tě obeimouti i zde. Nedávei mi

znamení! Žádné otřásání slunečními paprsky!

ádné výtky nebo

hněvivého úžasu! — Řeknu to ——třebaže by ses hněvala víc —
mohl bych svými polibky zavříti tvé pootevřeně rty & ty milé a
lásky plně oči před lidmi.

Godiva.

Zítra mě budeš líbati a budou ti za to žellnati.

Budu velmi bledá, nebot dnes večer musím se postitj & modliti.

Leolrik. Neslyším tě; hlasy lidu tak hlučí v té bráně.
Godiva (pro sebe). Bůh iim pomoleoulám, že se zítra v po
ledne tak nenahmou okolo mne. O, Leolriku, kdyby zapomněli
iména mého &pamatovali ien tvoje! Ale má nevinnost mě možná
ochrání výtek; & kolík zrovna tak nevinných se chvěie strachem
& hladoví! Žádné oko se na mne nepodívá, aby nebylo zalito
slzami. Jaká mladá matka pro rodinu tak velikou! Uěkodí mí mé
mládí? Chráněna isouc rukou Boží. dodává mi odvahy. Ach.
kdy přiide jitro? Ach, kdy bude po poledni?
*

PAVOUK.

BÁSEN.NAPSALENRICOPEA.

nosm SKALICKÝ.
Pod hlavním trámem pavouk šedivý
si utkal čirou. ohromnou svou sít;
byl divný ieií tvar a děsivý:
střed měla iako slunce kulatý.
v něm nos a oči iako šačkovy
a ústa bezzubé, jak mívá Smrt;
kruh tykadel byl kolem, zahnutých
tak jako u kol dávných mučidel
a jako u koruny tmové:
& na východ a západ, na sever
a na jih svými vlákny napiata
se prostírala čtyřmi směry sít
A zdála se mi křížem věčnosti!

*

PRELOZIL
JA
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POUTNÍCI.

RYCH.
Kdybych byl chud jak perla na dně moře,
číst v srdci svém jak zvíře obětní
a hlad svůj skrýval na královském dvoře
tich jako bolest. když se rozední,
že tací přede mnou by neulétli
& pramen pod mou rukou neuhas'.
že ze slov mých by chorým růže kvetly.
pak byl bych hoden přivítati vásl

Pak směl bych vám
stůl ozdobit & oheň
a v jasně touze po
za dveřmi schoulen
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svě lože nabídnouti,
roznítit
vítězné pouti
do úsvitu bdít;

až jitřní krásou štít hor by vzplály
u před modlitbou zbledl noční sen.
jat studem štěstí za vámi jít z dali,
přebytkem víry davno roznícenl

() bosí poutníci! Z bran vlasti světla
vás provází hvězd nespatřených jas,
před vámi v prachu z vaší krve vzkvetla
ta nejsilnější ze všech čistých krasl
l)iv vaší krve dal jí vůni slávy,
jas víry napájel ji mlčením.
slz krásou vzplal ji v květu odlesk žhavý
jak úsměv štěstí před naplněním.

llvězd přečistých k ní touhy přilétají
jak pohled slepých k slunci vyslaný,
div její vzbouzí touhu živých v ráji
jak poklad na samotě skrývaný.
Stop vašich výzva mizí vábíc v dali
jak lásky slib. jenž neznámý dal host,
a ti, kdož šli, v jich směru poznávali
své ustavičně služby vznešenost.

Ten, kdo vás v polich uzřel za soumraku.
již zapomněl svou svážet úrodu.
a zarděli se ti. kdo s pýchou v zraku
šli hledat krále svému národu.
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Dar jistoty & vznešeného rodu,
jenž slávy přísahou byl potvrzen.
vám znamení dal králů od východu
a oheň proroků vlil ve váš sen.

Kam doidete svou přímou tichou dráhou,
hlas zvěstuiíce zaslíbených dob,
než jezdci s mečem, lučištěm & váhou
v den bouře zaleknou se vašich stop?

Když hoří den jak svíce na oltáři.
rái země voní touhy únavou,
ias rosy umřel, z koutů růže září,
let zlatých ptáků šumí nad hlavou,

krev isko nahá radost plá & iásá.
květ vášní oblskům se otvírá,
tu přijde vzpomínka

——& smyslů krása

iak vítr v koutech stesku umírá.

Tu zachvěie se duše zahanbena.
stud hořké žízně pozná v nitru svém
isk cizí dívka, která nemá věna
& chotě hledá v domě královském,
& neví v strachu, kdo ii cestu poví,
zda nezradí ii únava & hlad.
& znelíhí-li se pak ženichovi,
kde bude moci žal svůi vyplakat.

Sen bledne iitrem. Horské štíty planou,
křik naděje se vzbouzí v těle mdlem,
dech Boží vane zemi požehnanou
a čisté hvězdy hledí za světlem,

Jas příkré stezky prozrazuje stranu,
kde v tichosti iste zašli za obzor.
a ti, kdo nad ohniskem bděli k ránu.
vás dosud vidí s výše orlích hor.
Jak šťasten iest, kdo šell A kdyby poutí
a mdlobou těla nohy klesaly.
ať horské římsy úkladně se hroutí,
ien růží keř když roste ze skály!
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Ten zachytí & k víře napomene
svým přísným životem & krásou svou.
& poutník vstane. v duši přeblažené
vod živých studnice se otevrou.

Kdybych byl chud jak perla v moři skrytá.
tich jako bolest, když se roze ní,
pak směl bych pět, jak z končin slávy svítá,
tu píseň jedinou & poslední!

DUŠE PROSTÁ. mm mm

PAR.
Ve světě jak matný přízrak žila.
duši se mi měkce položila,
jak list na vodu tak sladce
líně,
miláček jak na matčině klíně.

Slova jako šumot vody zněla,
ncjsludčí jak zbloudila jen včela,
jejít úpění se ztrácí v kraji,
jaru andělé kde housle hrají,

Ostatní vtdy chtěly zdát se cizí.
Tato duši křištálně má ryzí.
Kroatou
naše vždy
mírnéovála
tratě,tě.
ouzlem jako
domova
Nikdy bouřlivě vstříc nepřiletí.
kývne teple jako známé sněti
rodných stromů vánkem přívětivě,
ale dojme nade všecko tklivě.

FRANTIŠEK
KAŠ
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GOTICKÉ.

DRŠIHÁ
vKAPITOLA
Z DEJINUMĚNÍ.

„WL DR.Amm MATEJCEK.

Mluvíme-li o slohu gotickém, máme obyčejně na mysli chrá
movou architekturu, v níž se vtělilo snažení gotické v jednotě
souborného díla. Pojem gotického slohu vztahujeme na tektonic
kou soustavu, jež se vtělila v katedrálách a hledáme stále a stále
slohovou definici pro složitý zjev tohoto umění. Výčet jednotli
vých základních prvků nepostihuje nic z toho. co tvoří umělec
kou specifičnost & velikost gotických chrámů a konstruktivní
novoty, jež bývají v definici vytýkány, neznamenají o sobě mnoho,
nabývajíce své závažnosti teprve ve vazbě celku. Po stránce
konstruktivní je sice katedrála výsledkem mechanických pokroků,
na nichž pracovali stavitelé středověcí od chvíle, kdy se jim zda
řilo zaklenouti basiliku, než hledati v těchto výtěžcích podstatu
gotického slohu, jest osudný omyl. Byla to umělecká myšlenka,
složitá a mnohotvárná, jež se zmocnila konstruktivních vymože
žeností stavitelství pozdně románského, aby vybudovala útvar.
v němž jest přehodnoceno vše: poměr k hmotě, názor na čin—
nost hmotných sil, nazírání na tvar i prostor. Tuto proměnu sle
dujme v jejím vývojovém rozvinu. místo abychom podávali cha
rakteristiku konečného výsledkul
Mnoho bylo předpracováno gotice uměním románským a kus
gotického problému bylo nadhozeno zaklenutím hlavního prostoru
chrámového. Slyšeli jsme, že se nejdříve dály okusy uzavříti
vnitřní prostor a sceliti jej soustavou klenby va ené, Klenba ta
hověla podélné tendenci basiliky a uspokojovala potřebu sjedno
tit vnitřní prostor, proměniti jej v činitele uměleckého. Než !!tímto
řešením objevily se první nesnáze, jež předpovídaly systému
tomu malou budoucnost. Nesmírný tlak valené klenby nutil k opa—
třením, jež nebyla žádoucí v systému architektury románské,
k vytváření opěr zesilujících odpor vnějších zdí. Jinou nevýho
dou bylo. že klenba valená omezovala volné rozpětí šíře chrá
mové lodi i její výškové vyvinutí. íře i výše lodi byla vázána
ohledem na klenutí a když umělecké myšlenky, věštíci již ten
dence gotické, počaly si raziti cestu, bylo nutno pomýšleti na
nové opatření čelící destrukci tlakem klenby. Pokud čnělo kle
nutí střední lodi nevvsoko nad lodmi bočnými, odporovala valená,
křížová klenba lodí bočných spolu s masivním zdivem s dosta
tek postrannímu tlaku hlavní klenby a zejména v polovalené
klenbě lodi bočných, rušící svým protitlakem nebezpečný tlak
klenby hlavní lodi, byl získán rostředek, jenž měl velkou cenu
pro další vývoj architektury. % této polovalené klenby, opřené
svým vrcholem o zeď a tak postrannímu tlaku hlavní klenby
čelící, vyvinul se konstruktivní prvek íundamentálního významu
— opěrný oblouk. Než k tomu došlo, sloužila polovalená klenba
jako článek, svádějící postranní tlak hlavní klenby na vnější zdivo.
V Auvergni využito bylo nového poznatku k vybudování empor
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v patře. jichž polovalená klenba zachycovala tlak ve větší výši
a dovolovala tak budování vyšších prostorů. než tomu bylo
u chrámů bez empor. Než toto řešení nutilo k utváření prostorů
stejné výšky; naproti tomu dobové cítění umělecké tíhlo již
k zvyšování lodi hlavní nad lodi bočné, žádalo prostor vysoký,
světlý. chtělo umělecké vyřešení klenutí. volalo po jasném vy
mezení funkčních vztahů článků vzhledem k působení sil v sta
vebním organismu. Na tomto stupni stavebního vývoje nabyla
křížová klenutí
klenba nevyrovnalo
zvláštní ceny,sejížpoužstránce
nepozbyla.
lndividlualisujíct
křížové
ohybové
plynnému,
podélnému toku klenby valené. nutilo k děfení prostoru a vedlo
ve své počáteční podobě k příliš důraznému akcentovánt jednot
livých prostorových jednotek, než poskytovalo všechny výhody
vzhledem k výškovému vyvinutí vnitřního prostoru, k rytmickému
zdůraznění hloubky lodi.
Vertikální vyvíjení stavby projevilo se jako princip výtvarný
již v rámci umění románského a s ním předpracovány byly již
i motivy členící rytmicky vnitřnt stěny chrámu. V Burgundsku
vyvinuto bylo bohaté kolmé členění pilířů, držtctch jakoby v rámci
oblouky arkád. spějící do výše až pod kořen klenby, v Burgund
sku vyhranilo vodorovné trojdělení stěny, arkádami, slepými ar
kádami a okny v nadřazených pásech. Rytmus vertikál. přihro
cená klenba valená s příslušnými pásy klenebntmi. poměr výšky
k šířce hlavního prostoru vyvolávají již zhruba dojem gotického
dómu (S. Lazaire v Autunu). Přenášení zájmu na poměr výšky
prostoru k jeho hloubce, skoro s úplným vyloučením ohledu k jeho
šířce, uvedlo půdorys do pohybu, z něhož přešel v gotiku v po
době značně změněné a zejména chorový závěr podlehl tu pře
pracování. Jeho základní podoba, oblý prostor s ochozem a věncem
kaplí byl, jak víme, dávného původu a charakterisuje jistou skupinu
staveb románských. Tvořil-li však v soustavě románské jednotku
do značné míry samostatnou. srostl v slohu gotickém s půdorysem
lodí tak těsně. že neměl samostatné hodnoty. Podélná hloubková
tendence. jež vedle směrnice výškové je hlavní hybnou silou
gotického stavitelství chrámového, vynutila si naprostý srůst choru
s ostatním prostorem a odmínila jeho všestranné rozšíření do
rozměrů lodi podélné. \ynitřní prostor od západní stěny až do
zaobleného (mnohoúhelnéhol závěru stal se jednotným ve smyslu
pokračující podélné osy a hranice lodi a choru se ztratila v ar
chitektonické soustavě úplně. Tento longitudinální systém zavrhl
přirozeně kryptu, :: níž souviselo zvýšení půdy choru, potlačil
i význam lodi příčné. jež se namnoze vyvíjí jen v obvodu zev

ního půdorysného obrysu.
Vytčené dvě směrnice. výšková & hloubková, počaly se uplat
ňovati jako hlavní síly gotického chtění stavitelského a prvky
románské. schopné vývoje, podrobovaly se poslušně tomuto no
vému řádu. Svislých článků podpor bylo využito v obou smě
rech. Vzdálenosti jejich byly zmenšeny, pilíře byly řazeny hustěji
za sebou, oblouky arkád byly jimi stísněný a zvýšeny. články
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podpor rozmnoženy. aby tryskaly ve vertikálách vzhůru a mno
žily se rytmicky a bez průzvy do hloubi chrámu. Rytmika výš
ková byla zdůrazněna trojčleněním stěny. přijatým ze systému
románského. pásem arkád, triiorií (někdy iempor) &řadou oken.
A již pronikal stavbou nový zákon. jenž proti klidně statice stavby
románské vnášel vzruch a pohyb do celku ičástí & vlil nový
život do stavebního organismu. Rytmické rozčlenění stavby bylo
požadavkem rodícího se slohu. dynamická souhra částí ve výšce
a hloubce jeho hlavním cílem. V té chvíli zúčtovala gotika se
všemi přežitky románskými. vybrala si ze zásoby románské vhodné
prvky konstruktivní, přepracovala je a přizpůsobila'je vlastní
potřebě.
Hmotnost románské architektury byla vlastností, jež musila
býti překonána. Nový duch chtěl otevříti vnitřní prostor, vyhnati
jej do výše, propustiti maximum světla, chtěl pohyb tvarů a nutil
hmotu k hybné výkonnosti nikdy bývalé. Žádal. aby se přizpů
sobila novým myšlenkám, burcujícím ji z její trpné nečinnosti.
Aby hmotě odňal její tíži, vymyslil stavitel systém žebrové klenby.
rozepjal sít nosných článků. tvořících pouhé lešení hmotné náplni.
Hrotitý oblouk osvědčil se v systému žebrové klenby a všude
jinde jako motiv naprosté tvárnosti. Postihnuv. že žebrová klenba
svádí tlak hmoty do bodů přesně určitelných. podchytil stavitel
kořeny žeber podporami, jež zbavily zeď jejího práva bytí. Aby
odstranil postranní tlak klenby, pode řel v místech největšího
jeho působení podporu opěrným oblou em, jenž svádí v pružné
křivce ničivou sílu v pilíř vztyčený zevně stavby. Stavitel stal
se tak pánem hmoty. ovládl ii, upoutal její lysické síly a učinil
ji nadto poslušným vyjadřovatelem svých uměleckých myšlenek.
Žebrová klenba s hrotitým obloukem a opěrná soustava jsou
hlavní konstruktivní činitelé v stavebním slohu gotickém; jimi bylo

dosaženo naprostého odhmotnění stavební látky. jež se uplatňo
vala v systému románském. Hrotitý oblouk užitý v klenbě svádí
lépe tlak směrem k zemi než oblouk okrouhlý, jenž vyvíjí sil
nější tlak postranní. Přihrocený oblouk má však i tu důležitou
vlastnost. že jeho výška není. na rozdíl od oblouku okrouhlého,
závislá na jeho šířkovém rozpětí. Jeho tvárnost jest v tomto
směru neomezená. Bylo-li nuceno románské stavitelství. přihlí
žejíc k nepřekonatelným vlastnostem okrouhlého oblouku, roz
pínati klenbu na útvarech pravidelných. vytvářeti čtvercová pole.
mohla
architektura
s hrotitými
žebry
nad po'%otická
nejrůznějšího
tvaruvybudovati
a zachovatiklenbu
při tom
stejnou výšku
klenutí. ebra opřená ve svém kořeni a spjatá svomíkem jsou
schopna libovolných přesunů a mohou tvořiti tak lešení ke kle
nutí nad každým půdorysným útvarem. Této vlastnosti využila
gotika. aby zrušila vázanost klenebních polí, jež ovládala systém
románský. Jednomu čtverečnému poli hlavní lodi neodpovídají
již dvě pole lodí postranních. nýbrž jedno krátké a široké travée
prochází napříč celým prostorem chrámovým. Touto novotou po
zbyla klenební pole a s ním souvisící členění vnitřku ostrého
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akcentu a vlastnosti svébytné jednotky a travée, hustě za sebou
řazená, podrobila se podélné, hloubkové směrnici, jež nově or
ganisovala vnitřní prostor chrámu. Hrotitý oblouk umožňoval dále
sražení podpor klenby, zúžení a zvýšení arkád mezi nimi a
změnila se celá osnova půdorysná. Sit půdorysu zhoustla, na
byla bohaté mnohotvárnosti, nevázala více rozlet stavitelovy myš
lenky, nýbrž byla jejím poddainým nástrojem.
Žebrová klenba svádí tlak hmoty do čtyř bodů opěrných, tíha
čtyř kápí, vyplňuje žebrové lešení, ohrožuje jen jistá místa zdi
a jim dlužno věnovati všechnu pozornost. Ve shodě s principem
rozdělování & řízení sil, jenž se uplatňuje v klenutí, řízeny jsou
síly ty i v podporách. Zeď nese již toliko oblouky žeber, mezi
body jich dotyku jest jako konstruktivní článek zbytečná. Jest
proto v místech tlaku zesilována, v intervalech stává se pouhým
rámcem pro okna, jež mohou nabýti výše a šíře libovolné. Ze
sílené podpory vzdorují naprosto kolmému tlaku klenby, nutno
však čeliti i tlaku postrannímu, jenž ohrožuje stabilitu stavby.
Architekt románský vzdoroval mu hmotou zdi & opěrami zesi
lujícími ji zevně. Tento systém řešel i do drobné architektury
gotické, nebyl však možný u velkých chrámů gotických, kde bylo
nutno dbáti o opěry účinnější a bezpečnější.
ím výše vyzdvi
ženo bylo klenutí, tím více ohrožoval postranní tlak stabilitu
kolmých podpor a proto bylo nutno vytvořili nový systém. Při
vtěliti podpory k vnější zdi nebylo možné, protože umělecké
chtění doby žádalo hlavní loď vysoko zdviženou nad lodi bočně.
Bylo nutno přeložiti opěrnou soustavu mimo vlastní tělo chrámu.
Vysoký do výše se úžící ilíř vyrostl nad střechu lodí bočných,
: něho vytryskl pružný oblouk, jenž se vtal v místo působnosti
postranního tlaku klenby a svým odporem zrušil jeho destruktivní
činnost. V té chvíli bylo možno budovati prostor chrámový do
každé výšky, v té chvíli se zbavil trpné závislosti na hmotě, pod
jejíž nadvládou tvořil stavitel románský.
Opěrná soustava gotická nebyla, jak vime, bez předchůdců.
V pozdně římské architektuře byla jí přidělena závažná úloha &

Kamátky
jako S.Constanza
v Římě,
S. Vitale
v Ravenněsystému,
svědčí,
olik uměleckých
hodnot závisí
na tomto
konstruktivním
jenž v středověku zásluhou Byzance nebyl zapomenut. Než
v římské a ranní středověké architektuře byla soustava ta jen
princip konstruktivní ve stavbách ztajený a umělecky se přímo
neuplatňující. V této staré podobě přešel opěrný systém i v ar
chitekturu západoevropskou a ještě kopulové kostely románské
v staré Akvitanii nepřekonávají v ničem jeho antické podstaty.
Zdá se, že některé zkušenosti nabyté v rámci architektury ro
mánské uvolnily te rve jeho starou formuli a ponoukaly k no
vým řešením. Klen a polovalené. v lodích bočných, čelící vý
hodně postrannímu tlaku valené klenby lodi hlavní, přivedla snad,
jak bylo již poznamenáno, problém opěrný do nového stadia
řešení, lzet odvoditi bez násilí gotický oblouk opěrný z klenby
polovalené. Gotika však vykonala rozhodný čin, jímž nabyla sou
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stava konstruktivní ceny soustavy umělecké. Odloučením opěr
ného systému ze stavební hmoty, uvolněním &osamocením opěr
ných pilířů a oblouků. vystupuje soustava ta jako závažný
umělecký motiv. Tato bezmasá kostra katedrál staví na odiv
smělost gotické stavební myšlenky & čelí svou konstruktivní
iuměleckou zákonnosti podceňování a snižování na pomůcku
technickou.
Opěrná soustava znamenala dovršení gotického chtění. usilu
jícího o překonání hmoty novými strůjnými myšlenkami, přemo
žení sil íysických a využití jich spolučinnosti ve výrazu uměleckém.
Napříště byla chrámová stavba živým organismem, jímž pro
bíhají aktivní síly. rozdělené & vedené vůlí stavitelovou, jako
živné tepny a nervy. Opěrný systém přivedl gotiku k dosažení
jejího hlavního cíle, k vytvoření mocného vnitřního prostoru. pro
stoupeného vzduchem a světlem, orientovaného do výšky &
hloub y.

Chrámová architektura gotická jest architekturou vnitřního pro
storu v míře předtím nebývalé a později jen zřídka dostižené.
Její systém vyplynul z potřeb. jež se vyskytly při rozvíjení pro
gramu a práce na utváření vnitřku. Vše, co zevně vyhranilo na
chrámu. jest nějak závislé na ustrojení jeho interieru a vnitřek
jest nositelem hodnot. na nichž uměleckému cítění doby nejvice
záleželo, Slyšeli jsme již. jak jednotlivé konstruktivní prvky se
vyvíjely, sloužíce záměru stavitelů nově zhodnotili vnitřní prostor
v hloubce a výšce stavby, prokomponovati rytmicky tvary pro
stor omezující a členící. Základní rytmus vertikální byl dán těs
nějšim seřazením podpor arkád a protažením dělivvch a nosných
kolmic ke kořeni klenby v bodech dopadu žeber. Tento rytmus
byl zesilován příporami. jež byly v podobě tříčtvrtečních sloupků
přivtěleny k válcovitému jádru pilíře a tryskaly vzhůru. zachy
cujíce oblouky arkád a podpírajíce žebra klenutí lodí bočných.
'omuto rozvětvení ve výši náběhu arkád odpovídá rozvětvení
druhé, pod klenbou lodi hlavní. l'řípory pilířů probíhají na vnitřní
straně lodního prostoru po první zastávce u arkád do výše. špl
hají se po domnělé stěně v rytmických přerývkách, odpovídajících
horizontálními: členění stěny, až k samému kořeni klenby, kde
se rozvětvují v žebra nesoucí klenbu. Toto členění, zprvu jed
noduché, rozvíjí se více a více, pilíř obrustá štíhlými pruty, jichž
svazek se rozvíjí ve dvou místech, po prvé v náběhu arkád
a klenby lodi postranní, po druhé v síti klenby hlavní lodi.
Každému žebru odpovídá nakonec nosná přípora a tak jest dán
soustředění takových sil zároveň konstruktivní i umělecký výraz.
V ohledu do lodi chrámové řadí se k sobě kolmice přípor
v usté řadě, odměřujíce hloubku a výšku prostoru. Tryskající
linie, vedoucí zrak do výše, se spojují pružným odklonem od
kolmice v klenutí zadržujícím a rušícím jejich pohyb hrotitymi
oblouky. V této konstruktivní kostře pozbyla zed', jak již víme.
veškeré hodnoty tektonické i umělecké, sloužíc jen optickému
uzavření vnitřního prostoru. I tam, kde mohly její zbytky činiti
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nárok na uměleckou spolupráci. nad arkádami a mezi pilíři, byla
vývojem potlačena. Okna vzrostla do té velikosti. že zaujala skoro
celou plochu mezi pilíři a dotkla se svým vrcholem křivky kle
nutí. Pás mezi okny a arkádami zaujaly empory nebo triforia.
ozději odpadly empory vůbec a zbytek zdi za triforii vytlačen
byl řadou oken tvořících světelné pozadí zdobné sloupkové ga
lerii. Jen v šeru lodí postranních tvořila ještě zed' aspoň pod
okny souvislé pásmo, ale i tam usilováno bylo namnoze o její
odhmotnění slepými galeriemi a zdobnými články. Týž řád a
zákon ovládl chor. jehož mnohoúhelný závěr opakoval vše. co
tvořilo podstatu prostoru lodního a prostorotvorný pud kázal tam
nmožiti ochozy v souhlase s počtem bočných lodí. někdy i nad
očetně. Mnohé pětilodní katedrály mají sedmilodní chor; řičná
liid' tvoři tam vítanou základnu k rozvinu ochozů a posliytuje
nutnou přerývku mezi ústrojím lodi a choru. Kaple věnčící zevní
obvod ochozů, vstavené již mezi opěrné pilíře, jsou posledním
prostorovým odstupňováním chorového interieru, jehož optický
střed tvoří oltář.

oto jedinečné produševnění stavební hmoty bylo zesilováuo
v chrámových stavbách gotických důmyslným upravením světel
ných poměrů uvnitř chrámu. Proudy světla, vpadající dovnitř
okny. jsou řízeny stejně umělecky jako stavební hmota, Zalévají
široce hlavní loď, vnikajíce řadami oken se stran a růžicí stěny
západní. proudí v sesláblé intensitě okny lodí bočnjch " ochozů.
Prostorovému rozčlenění odpovídá přesně odstupňm ané osvětlení,
dávající vyniknouti plastice tvarů jen potud, pokud se to snáší
s úmysly stavitelovými. Světlo, jež v široké stupnicí prostupuje
prostor, je spolutvůrcem nndsmyslné atmosféry vnitřku, v níž
ztrácí vše svou pozemskou tělesnost, svůj pozemský smysl ase
nese do sféry nadpřirozeného. Tato světelná atmosféra nabyla
magické působivosti barevným zasklcním oken ;: jich malbou.
Světlo, jež vnikalo do chrámu zharvilo se, prosíupujíc okny, zá
řilo nesčetnými barevnými skvrnami do šera prostoru. chvélo se
u mihotalo vzduchem v dlouhých paprscích, plnilo interier měk
kým přítmím, nic skutečné nepřipomínajícím. Barevnými okny
dosaženo bylo jak optické tak duchovní isolace chrámového pro
storu, jenž chtěl b\"ti světem pro sebe, prostým všech vztahů
k pozemskému. tělesnému a lidskému. V jeho kouzelné atmosléře
zduchovňuje se všechno, hmota i tvar. věc i člověk. Překročenim
prahu katedrály zapadají za člověkem dveře vedoucí k tomuto
světu & otvírá se brána k sféře nadsmyslné. Stojíce v'katedrále.
chápeme vySoce vypjaté chtění i dosažený cíl gotického umění:
vybudovati zde na zemi byt pro lidský život v Bohu, vytvořiti
prostředí. v němž by se mohlo lidské cítění a myšlení dotknouti
prahu nekonečnosti a věčnosti.
Zevní tvarové vyvinutí gotické katedrály bylo, jak vyplývá
z hořejšího rozboru, závislé na organisaci vnitřku a podstatné
rysy její zevnější výstavby vyhranily ze struktivních opatření
vztahujících se k úpravě interieru. Opěrný systém zastíra' vlastní
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tělo chrámové, vystupující pilíře ruší jednotu tektonických ploch,
hmota rozkládá se i zevně v články, jejichž páteří je architek
tura vnitřku. V stupňovitém rytmu zdvihají se a ustupují opěrné
pilíře, jsouce přitahovány oblouky k tělu chrámu; ubývá jim po
stupem do výše na hmotnosti a sedlová střecha dovršuje svým
hranolem postupující ubývání hmoty od základny. Snaha po do
konalém odhmotnění všech článků vede k tomu, že pilíře končí
fiálami, vížkami s pyramidálním zakončením, jejichž hrotem vy
trácí se hmota ve vzduchovém prostoru. Jako uvnitř chrámu
zastírána jest i zevně zeď, kde nebylo lze ji potlačiti, hybnými
řadami galerií, slepými arkádami, triforii nebo aspoň panely, jež
dodávají ploché stěně živý relief. Umělecké těžiště zevnějšku
katedrály netkví však v pružné kostře opěrných pilířů a arkád
a drobné výzdobě článků. Všechen důraz položen jest na čelní
její stěnu, z níž vyrůstají mohutné věže a v níž jest rozvinut
v monumentální lormě vchod, portál. Průčelí s věžemi akcentuje
obě směrnice uplatňující se v stavbě, výškovou a hloubkovou;
věže tryskající vzhůru, odhmotňují se stupňovitě a vyznívají hro
tem v nebetyčnou výši, portal svými vchodovými otvory, bohatě
rozčleněnými a rámovanými, vyjadřuje počátek pohybu do hloubky.
Zdůraznění čelní části katedrály jeví sei v bohaté výzdobě plas
tické, jíž jest průčelí přímo ověšeno. Zprvu zabírají věže z prů
čelí tolik, kolik přísluší jejich objemu a portál tísní se v čelní
stěně, jejíž rozměr jest dán šířkou lodi. Později rozšiřuje se portál
po celé šířce pručelí, nešetře zdiva věží, a celá stěna mění se
v zdobnou kulisu, přes niž přehozena jest kamenická krajka, slo
žená z nesčetných množství řims. štítů, galerií, baldachýnů, ligur
& ornamentů. A již robíhají průčelím silokřivky, pojivé linie,
vížicí chaos tvarů v Eomposiční soustavu, zcelenou přehlednou
a jednotnou myšlenkou. Na výzdobě průčelí a portálů pracovalo
se po řenerace a namnoze uložilo tam několik vývojových tází
gotickém
práci. o Na
průčelích a lormu
portálech
zahájen
yl velký umění
zápas svoji
umělecký
monumentální
sochařskou,
o obnovení sochy jako svébytného uměleckého organismu. Na
sta soch a sošek rozběhlo se po průčelí a již se šplhaly, puzeuy
setrvačností tvořivého pudu gotického, i po ostatních článcích
stavby, zabírajíce kde jakou římsu, konsolu, hlavici, a nebylo-Ii
pro ně místa, vynutily si výklenkové prohloubení pilířů a jiných
stavebních článků. Rozmanité tvary zvířecí, použité namnoze
k účelům praktickým (chrliči), mísí se v skupiny lidských postav
a plastické ornamentika, Inoucí těsně k článkům a zesilující jejich
lunkční smysl, uplatňuje se všude, kde bylo zapotřebí zrušení
přesných linií a ploch, zdůraznění rytmické přerývky nebo akcen
tování směru, pohybu a uzlení sil, v stavbě činných.
Ornamentika nabyla v gotice nového zhodnocení a zejména
její geometrická stránka byla rozvíjena, přesto, že se mnohých
prvků jejích zmocnil gotický naturalismus. Hlavice sloupů ztratila
v gotice svou mnohotvárnost a pozbyla své tektonické podoby.
Kalichovitý typus, zastřený rostlinným dekorem, jest téměř vý
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lučným tvarem gotické hlavice. Vyrůstá-li však rostlinná vý
zdoba hlavice antické a s ní i klavice románské ve směru nosné
síly & předstírá-li svými prvky llupeny, volutami atd.) nosnou
spolupráci, vine se gotický ornament vegetativní kolem nosného
kalichu hlavice jako volný. na tektonických silách nezávislý vě
nec, jehož křehké úponky, listy a květy kontrastují s geometrickou
vázaností tvarů, v jichž sousedství se rozvíjejí. Břečtan. vinná
réva, chmel. dub, javor, jetel & jiné domácí rostliny poskytují
vzory zdobným tvarům, jež se vyznačují zprvu velkým natura
Iismem. V pozdní době postupuje stylisace. až nakonec nelze již
rozpoznati v tvaru. abstrakcí proměněném. původního přírodního
vzoru. Silné plastické vyznačování lupenových žeber předchází
tuto postupující stylisaci. Kde se zdvihá vzestupně šikmá linie
štítů nebo hřbet opěrného oblouku, vyrůstají v pravidelném roz
stupu lupenovité květy krabů, jež ruší tvrdou přímku hřbetu a
odměřují rytmicky vzestup stavebního článku. Na základě geo
metrickém rozvíjí se v oknech kružba. kamenné lešení skelné
náplně. jehož základní tvar jest dán kolmými trámci. dělícími
okno, hrotitými oblouky spínajíclmi trámce a upevňujícími je
k ostění okna. Prostor mezi oblouky vyplňují kruhy, do nichž
vepsúny jsou nové tvary. takže nakonec svíjejí se pruty kružby
v geometrický ornament bohatě rozčleněny &soupeřícl v pohledu
zdáli s jemností krajky.
*

DVĚ KAPLE. „„a-„„M
D'OLIVEIRA.

AmamoCORRÉA

PRELOZIL
JAROSLAV
SKALICKÝ.

V té kapličce, jež scbátralá tu ční
a smutně v pustou samotu se dívá,
tak dávno již se nikdo nemodlívá,
jen vítr snad a světlo měsíční.
V ní ptáci hnízdí. ptseň jejich zní.
a slunce pohanské tam přicházívá.
jak dobrý křesťan kleká. rozhořívá
se jeho zář ——tot jeho modlení.

V té kapli nyní lampa v světlo mění
tu šťávu z plodů oliv dobytou,
jež venku před kaplí své větve pnou . . .

A kapli takovou, v níž světla není,
ni lásky, byla kdys též duše má:
a ted' v ní život světlem věčným plál
*
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HOLUBIČKA JOSEFA KUPERTINSKÉ
HO.

NAPSAL MAXIME DU HOIRS.

z FRANČTINYPRE

LOZILO. S. VETTI.
rvních letech sedmnáctého století žila v Cupertinu neda
leko
vq'arentské zátoky chudá rodina řemeslnická.
Krušné se jim žilo; chléb, který jedlí. byl hodně hořký. Lidmi
odstrkované bila je božská Prozřetelnost ranou za ranou, jako by
jim z té přemíry neštěstí měla vzejíti sláva, rovné sobě nemající.
Desa, truhlář, soužen krutou bídou, zabředl do dluhů a soudní
zřízenci vyhnali ho surově z chalupy, zatím co jeho žena, v slzách
tonouc, zalezla do nejzazštho koutu chlévského & tam v bo
lestech & v naprosté opuštěnosti porodila svého syna Josefa.
Dítě rostlo. Bylo neobyčejně sličné. Dlouhé, kaštanové, jako
hedváb měkké kadeře padaly mu na útlá ramena. l.!bezný úsměv
sluníčkem laškoval mu po růžových líčkách a velké černé oči
jeho jen jiskřily rozumnosti a dobrotou záříce.
Ve škole poslouchal hoch všecek unešen učitele, když mluvil
o Pánu Bohu. Oči jeho u vytržení patřily na nebe. ústa rozví
rala se pukajíctm poupětem růžovým, zdálo se, že v nadzemské
kraje uchvácen

okouší všech radostí Nekonečna

————— Jeho

zlomyslní drobní druhové, jejichž prostřední duch nedovedl se
povznésti nad věci tohoto světa. přezdívali mu ,Otevřhub'.
Jeho rozum hravě vnikal v nejtěžší záhady lidské vědy. A jeho

u e? a jeho učitelé divili se a žasli trnouce. Kym medle to dítě
Lodiiče
Zvláštní myšlenky jimaly jeho mladou obrazotvornost. Uvažo
val a přemýšlel o hříchu pychy: viděl odboj andělů, trest v ráji.
zřel jesle a obět Kalvarskou
Vzdychal po opovrhování, po
kořování. Srdce mu prudce tlouklo pod návaly neznámých tužeb,

neslychanych snah () úplné zničení
všech jeho schopností,
v naprosté obětování se všemohoucí Velebnosti.
A jednoho dne. když klečel před obrazem naší Panny, srdce
se mu rozpučilo a on zavzlykal: „ , Královnol ó, Pannol ó, Matku,
shlédniž na mne milosrdným zrakeml... Bohu patří všechny
mohutnosti duše mé. Jemu atří všechny city srdce mého, Jemu
jedinému všecky vlohy mé bytosti veškeré. .Božský Syn Tvůj
trpěl, a já žiju v radostech! On se co nejvíc ponížil, a já krmen
jserln
mc " chválamil. . On, slava sama veškera, a já — nicoucí
A se rtů Madonniných splynula tato slova: „Dítě, mému srdci
mateřskému velice milé, staniž se, jak si přeješl Ode dneška
napájen budeš hořkostmi & předmětem potup budeš. Tvoji tě od
sebe zapudt. Já jsem Matka bolestná. . . Příjemná je Bohu obět

tvého rozumu. Veliká bude sláva tvá, 6, dítě — výkupné za
pýchu.. Obětovati budeš Syna mého, Boha nejvyššího. Staneš

se knězeml
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A několik dní potom líčka pacholete pobledla. oči se mu za
kalily a na celém těle vyrazily se mu ošklivě vředy. Sama matka
jeho jenom s odporem se mu blížila. Ležel na zkažené slámě,
ode všech opuštěn. Občas v hrozných bolestech pozdvihoval
svou znetvořenou hlavu, z níž hleděly oči bez lesku, v bezvě
domí rukama lomil a opět ztěžka klesal na slámu s hrudí bo
lestně se dmoucí. Stav ten velmi dlouho trval.
Poustevník, kterého nikdo neznal, zavítal do městečka, slova
nepromluviv, vstoupil do baráku, kde Josef na smrt ležel. Po
mazal ho drahocenným balsámem. Rány se zavřely. strupy slezly.
popa daly. &jinoch vstal sláb, mizerný, rozumné myšlenky neschopný.
e 0 duch tkvěl v Bohu, pozemské věci nedovedly upoutati
jeho pozornosti.
Ai, vizte ho z klášterního života do světského a ze světského
zas do klášterníhol. . Františkáni jej odmítli. Zaklepe později
na bránu u Ka ucínů. Svěří mu obsluhu refektáře. Než jen co
předčítající vysfbví svatá jména: Bůh, Ježíš, Maria, ubohý bratr
všecek se rozruši, neschopné ruce jeho upouštějí mísy & talíře,
jež se s rachotem rozbíjeií. Stojí sloupem uprostřed jídelny, ne
slyší, nechápe výtek, nedbá proseb, ničeho, co se nevztahuje na
Boha — duše jeho do třetího nebe vtržená. rozjímá o nevyslo
vitelných tajemstvích . .. Novicmistr chce zkusiti jeho poslušnost:
poručí mu nanositi vody z klášterní studně do kapitule. Bratr
Josef upadá před každým svatým obrazem do nekonečných vy
tržení, třeba by mu bylo celého měsíce, by rozkaz vykonal.
Uznán je za neschopna k jakémukoliv zaměstnání. S hanbou ho
zahánějí, a co ho svlékají s jeho hrubé řízy, pociťuje
pravil
potom
muka neštastníka, jemuž kůži s těla sdírají.
Příbuzní nechtějí o něm aní slyšet. [ bloudí jako tulák, pro
následován dětmi, potupami zasypáván od lidu, pastýři hrubě
s ním zacházejí, zuřiví psi ho napadají a krutě sápají.
Posléze přijali ho Minorité z kláštera Grotellaskěho. Bude hře
belcovati mezka.
„Tot jediné, co se hodí pro bratra Osla," pravil skromně.
Je ze všech řeholníků nejpokornějši, nejposlušnější, ze všech nej
více se mrtví, Získá srdce všech . . .Bude vysvěcen na jáhna, tak roz
hodl P. kvardián. A bratr Josef. jenž neumí skoro aničísti, jenž bídně
íše, má se podrobiti zkoušce! Bolestná Panna ho neopouští.
Qinuká mu smysl evandělního místa, které velebí slávu jejiho

mateřství-..Pože hnaný život, který Tebe nosil." A bratr

Josef odpovídá směle, jak by to byl dovedl jen dokonalý bo
hoslovec. biskupovi Jeronýmovi z Franchis, jenž řízením božské
Prozřetelnosti právě na to se ho ptá.
Bratr Josef je jáhen.
Bude vysvěcen na kněze. Bůh to chce. Baptista Deti, biskup
z Castra, neúprosně přísný, zkouší kandidáty.
První vyvolání odpovídají tak výborně, že biskup pokládá další
zklouškluza
zbytečnou a připouští k vysvěcení hromadně všechny
če
ate e.
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Bratr Josef je kněz. Bratr Josef, obcuje tváří v tvář se svým
Bohem. jenž jej osvěcuje, mu pomáhá, ho proměňuje, stýkaje se
s tím svatým Tělem, dostoupil stupně nejvyšší svatosti. Jeho
modlitby jsou extase nekonečné. Nekráčí, ale lítá v povětří.
Příroda nemá vlády nad tím tělem zduchovělým všech pout
zprostěným. Mniši s hrůzou zří, jak povstává se svého sedadla,
jak se povznáši ponad zemi a jak se ve vzduchu celé hodiny,
maje ruce křížem na prsou složeny, vznáší. Oheň se ho netkne;
divoká zvířata před ním krotnou a lísají se k němu; ptáci, když
se k nim blíží, uklánějí se a třepotají křídloma. Eucharistie je
jediný jeho pokrm.
Neumí ani B C, a uchvacuje davy lidu. Plnými hrstmi rozsévá
zázraky.
Nedaleko Cupertina rozkládá se stupňovitě a malebně na sva
zích Apennin městečko Manduria.
Nemůžete si představiti nic roztomilejšího. Pod nebem stále
čistým, zaplavováno skvoucím světlem růžovým, na úpatí strmého
břehu zmírá tichounce moře temně siných vln. Oči, jímž se
v cestu nestaví žádná překážka, hravě dostihují vzdáleného ob
zoru, kde blankyt nebes & azur vodní splývají v oparových od
stínech, co si vpravo a vlevo mohou odpočinouti na amliteatru
zeleně, zpestřeného tisícerými barvami
o horách koluje novina, jeden z pastýřů přichvátá, jedva
dechu popadaje. Bratr Josel míří k Mandurii.
Hnutí v lidu je veliké. .Několik nemocných, opírajíce se o své
hole, vychází na ulice. Silní muži skládají řed kostelem lože.
na němž se svíjí ubožák plný vředů. Mla (: dívka řídí nejisté
kroky slepého starce. Matka jedna svírá křečovitě v náručí své

dítě, ubožátko němé a pohledu lhostejněho, běží jako blázen.
Tvoří se hloučky, a všichni hlučně rokují o svatém životě
bratra Josefa, o jeho neobyčejných darech, o jeho zázracích.
Proti paláci Doriů jedinký domek úporně zůstává zavřen. Chví
lemi, dobře-li usi nastražíte, zaslechnete vzlyky rychle potlačené.
zavalitč nofrial
muž brunátných
právě ztra
tila„Ah,"
svéhopraví
ubohého
Ach. Dio lící,
mio, .,Rienza
mají chudáci
více
trní, nežli medu na tom světě!" dodává potřásaje hlavou.
A zástup, dojmům přípustný, jako vlechen lid na jihu, jme se
litovati nešťastně vdovy, jíž smrt byla právě urvala jediného syna.

„Ah.la poveretta, la poverettal"

Moc očí je vlhkých. Je tak dobrá, tak obětavá, tak zbožná —
Klára Rienzovál A kdo bude teď její oporou? Ubohá matkal
Zazněl výkřik, a lid jej opakuje, výkřik, jenž otřásá až jejími

útrobami:
„Svatý — hle svatýl ll Santal"
Bratr Josef kráčel bos, s hlavou poněkud sklopenou; lahodný

úsměv ozařoval jeho přepadlou tv .
„Ne, ne," ohražoval se, „neříkejte svatý, já jsem hříšník. Rcete:
hle, hříšní"kl
A spatřiv němé dítě, jež chovala matka třesoucí se: „Fanciullo.
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opakuj po mně: Bratr Josef jest veliký hříšník, jenž
zaslouží pe kla."
O, dive, němé dítě vzkřikne:„Bratr Josef

tec, hodný nebes."

je veliký svě

A němé dítě opakuje po třikrát ta slova.
Tu rozpoutá se nevypověditelné nadšení, dav padá k nohám
mnichovým. Líbají mu nohy, trhají mu zpoza provázků jeho
růženec; jeho kutně hrozí nebezpečí, že bude sterýma chtivýma
rukama na kousky roztrhána. Bratři stěží ho mohou uchránit.
Zavalitý muž brunátných lící vzlyká jako malé dítě.

„Ne ,“ Sa nto', ale ,“ Santissimo' třeba volatil"
A dav jásavě provolává: ,.Evviva ll Santissimol"

Zrak bratra Josefa snese se na smuteční domek. Jeho obličej
zesmutní, vzhlédne k nebi a záře dí: „Dnes, bratři moji, zjeví
se sláva Boží. Vaše víra dojde odměny. Pojďmel"
Ubohá vdova, vzlyky otřásaná, otvírá svoje smutné dveře, Na
loži odpočívá mrtvola jako šatka bílá, s rukama sepjatýma. Vedle
stojí rakev, aby pohltila svou kořist. Bratr podá matce k polí
bení svůj křížek, vrhne se tváří na podlahu a potom zvolá a ve
lebností, jaké bratři u něho nepoznali: „Ve jménu Ježíše Krista,
mládenče, pravím tobě: vstaňl"
A mládenec vstal, rozhlížeje se očima. plnýma ještě divných
. hrozných věcí : onoho světa.
Dav zděšen ustoupil.
„ , bratře," vzlykala štastná matka, „ó, bratře..."
A slova zmírala jí bezmocná na rtech. Vravoravými kroky
pustila se na dvorek, z něhož se po chvilce vrátila s holubičkou
v rukou.
„Bratře, tol vše, co mám . ..; přijmi ji ode mne."
Blahoslavený vzal holubička, & llladě ji, promlouval: „Drahá
holuběnko, něžné stvořeníčko Božt, moje sestřička, obraze s rost

nosti a nevědomosti, půjdeš s bratrem Josefem? Holubičko.
něžné stvořeníčko Boží, moje sestřičkol“
A holubička vrkala pod žehnající ji rukou bratrovou, ukláněla
se a třepotala křídloma.
Po své obvyklé sbírce vstoupil světec jednoho dne do kaple
Kupertinských Klarisek. eholnice, zesláblé posty, bděním, mrská
ním. zpívaly hodinky. Hlasy jejich byly slabě, unylé; jejich
jednotvárný zpěv budil ospalost. A bratr Josel smutně plakal:
„Bože můj, odpust jim, nevědí. co činí ! Tak zpívati Tobě chvályl . .."
A jat svatým zápalem vstal: „Drahé sestry, nedbáte pranic
svrchované Velebnosti, jíž hrubě urážíte vaším žalostným zpěvem.
Tak-li se sluší Boha chváliti? Nerozumní tvorové konají lépe
tuto povinnost než vy. A vy jste řece nevěsty Krista Pánal...
Holubičko, milá holuběnko, něžné oží stvořeníčko, chval Pána.“
A holubička. jež na rameni bratra Josefa potřásala zlehka
křídlama, rozletěla se k mřížoví kůrovému. A tam jala se tak
líbezné vrkati, že jejími libozvučnými melodiemi všecky sestry
byly uneseny.
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„Drahé sestry." ujal se světec opět slova. „ponechám vám tuto
nevinnou holubičku. Ona vás naučí zpívat. Každého dne — při
všech vašich hodinách bude ona vaše ospalé hlasy rozněcovat.
Pečujte &stareite se hezky o mou sestřičku holuběnku a chvalte
pilně Pánal"
A holubička po pět let den jak den při všech hodinkách plnila
věrně úkol bratrem Josefem jí uložený.
eholnice se zrovna předstihovaly v něžné péči o privilego
vaného ptáka. jejž měly v úctě jako zázračného ptáka rajského.
Jednoho však dne kterási čtverácká novicka připadla na ne
šťastnou myšlenku uvázati ji na nožku — zvoneček. A holubička
zmizela.
Veliké rozčilení a vzrušení v klášteře.. Honem vzkázáno pro
bratra Josefa.

„Dal jsem vám hudebníka." pravilbratr Josef. „neměly
jste z něho dělat zvoníkal Odletěla holubičkana hrob
Kristův, Než. zase se vrátí."
Ale peklo se bouřilo, a se zcela zvláštním přivolením božské
Prozřetelnosíi smělo kníže temnosti povychladit se na služební
kovi Božím. Bratr Josef viděl se brzo u bran propasti, vydán
svým nesmířitelným nepřátelům; tot ——hrozné zoufalství se ho
zmocňovali). Z toho zase, když mu lid vstříc iásal, jakýsi hlas
mu našeptával: „Veliký světče. trůn tvůj bude slavný. nech tedy
těch žebrákůl" A bratr Josef, pokoušen těmito myšlenkami mar
nivé slávy, nezměrné pýchy, mní hřešiti o ovážlivou domýšli
vostí. Prosí se slzami Boha, a Bůh mlčí. Nebe je ze zpěží.
Lidé ho pronásledují, bratří ho za írají, předatavení jeho vězní
ho, osílajíce ho z Petry-Rubei do lgossombrone, z Fossombrone
do íma. z Říma do Assisi . .. Žádné již extase, žádná už vy
tržení. Oběť mše sv. zůstavuje ho chladným, necitelným. Tot nej
dokonalejší suchopámost. a v cele dorývají na něho hrozná vi
dění, ošklivá pokušení. bídné přízraky. žalostné skřeky. hnusné
příšery. Zařící Kristus zjevil se v oslňujícím světle.
„Bratře .losele, přistup a olíb nohy měl"
Bratr uposlechl, ale rty jello dotýkají se spousty odporné hni
loby. To zlý duch vzal na sebe oděni světla.
A světec nedovede už rozeznati, cože přichází s nebe a co
z podsvětí. Mní, že jest opuštěn od Boha a od lidí. Mrákoty se
ku í v jeho duši, obklopují ho, svírají ho. .. podlehne.
šichni v klášteře spí... Je to příšerné ticho. Bratr Josef,
kořist nevypravitelné úzkosti. pustí se s tváří strhanou, váhavými
kroky do basiliky... Chvatně projde chorem jako nehodný ob
jeviti se před Pánem, jde až do zadu a tam za oslední lavicí
padá na tvář svou. Prsa se mu pracně dmou. kolena se pod
ním chvějí, údy jeho polévá ledový pot.. . Pojednou utkví oči
jeho s hrůzou na chóru, vidí. jak mlčenlivá, fantastická postava
ae trudně sklání před skrytým Bohem. jak se vztyčuje. A pří
zrak ten, maje na nohou železné sandály. míří přímo k němu.
A tou měrou. kterou mlčenlivý zjev postupuje, lampičky ve sva
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tyni hasnou. A v té tmě, plné hrůz, mlčenlivý duch děsivě se
vztyčuje před bratrem Josefem, z očí srší mu rudé blesky a ře
zavým hlasem, jenž duni příšerným chechtotem pod klenbami
basiliky, pravi mu: .,Pokrytče, následuj mne do pekla . . .l"
Přišera popadne bratra Josefa, povali ho a už už pozdvihuje
nad ním obrovské sandály . . .
„Panno bolestná, opustiš mne? -— —
Lampy se znova zaniti, přízrak mizí . . . Bila holubička třepoce
křidloma. Libezný zpěv — zpěv nebeský — proniká nevypra
vitelnou slasti duši světcovu & Ježiš Kristus zaplavuje ho u vy
tržení nejčistšim světlem.

A zázraky znova rozkvétají... Hříšnici hromadně se obracejí;
Assiský klášter nemůže pojmouti svých nových děti. Patriarcha
František ve svém slavném hrobě chvěje se svatou radosti.
Satan obrací bezmocný vztek svůj proti holubičce blahoslavené
mu milé.

Bratr Josef dlel v basilice u vytržení. Holubička poletovala
tu a tam pod klenbami klášterních chodeb. Několik noviců há
zelo ji odrobenky od oběda. Pojednou dostaví se do kláštera
ozbrojenec, jenž se snažně doprosuje dobreho bratra Joseia.
Odpovídaji mu, že je v kostele. že přijde za malou chvilku...
Neznámý zamiři vycvičenou rukou na holubičku. Holubička rych
lým letem prchá k Madonně na chodbě. Další šipka jistě ji za
sáhne.. ., mramorová socha skloní se však k chvějící se holu
bičce a rázným ruky pohybem zakryje ji svým láltěm.
Když se novici, vzpamatovavse se ze svého úllzku. rozhořčení
obrátili k ozbrojenci . . .. ozbrojence byl ten tam.
Bratr Josei. leže na popelu, potýká se se smrti. ()blečen je
ve svou kuinu. boky maje přepásány provazem. Břatři jej ob

stupuji
a z ívají
Reřina.
Slzy
zalévaji
očí.
Hlasy jejich
zni pomalu
nejistě. Salve
Bratr Jose
je těší:
„Moji
drazíjim
bratři
mali. na shledanou nahoře. Na shledanoul Můj Bože, můj Božel...

Cupio dissolvi et esse cum Christo...
Vitězstvil — —- —"

Vitězstvil...

Obličej jeho se osvětluje, oči se zavírají, a bratr Josel usiná
tise v pokoji Páně.
Le enda praví, že holubička ho nepřežila.
Cír ev ujala se toho ubožáčka. toho nevědomce, toho chudého
duchem. Postavila ho na své oltáře, sklánějic čela před čistou
slávou andělskou.
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HODINKY. mm mm ANTONIO
CORRÉA
D'OLIVEIRA. Mom JAROSLAV
SKALICKÝ.
Ty hodinky mého srdce bijí,
zvuk jeiich ve dne, v noci zni:
& o polednách zni mi smutně
& vesele v čas půlnoční.

At boháč, chuďas __ téhož Boha
přec na konci své dráhy má:
ať hodinky jsou stříbrné. zlaté —
čas na nich stejně utíká.

Jsou zlaté, které ukazují
nám chvile tvrdé, železné;
a ocelové někdy zase
i chvile blahé, líbezné.

„Ty, boháči, máš drahé zlaté!
rci. kolik ie iiž7" — „Stoit." di;
a chuďaa: „Podle slunce vidím.
že poledne ie," odpoví.
A hodinky mé mysli běží
tak příliš, & tak rychle idou.
že myšlenky se probouzeil.
když v noci hvězdy vysvitnou.

Ta smrt, jež na světě je smrti,
se mění v nový život zas:
& ručička, iež noc nám měří,

zas bude měřit denní čas.

Když hodinky, v nichž prasklo pero,
si zatikaly naposled,
v té chvíli smrti vice zřely
než v životě kdys za sto let.
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KSTOPADESÁTÝM
NAROZENI

NÁMNAPSALVOJTĚCH ZELINKA.
Byly-li výklady literární na střední škole vždy provázeny se
strany žáků sympatiemi a antipatiemi k tomu kterému zjevu.
kteréž city mívaly zhusta svůj původ i ve způsobu výkladu uči
telova, lze tvrditi téměř s jistotou, že osobnost a dílo Josefa

Jungmanna

mívala vždy všechen obdiv a lásku mladých duší

na své straně. Sebe vroucnější & přesnější výklad díla Dobrov
ského pak nedovedl zahladiti těchto forem duševní náklonnosti.
Je! ve všem počínání Jungmannově vždy to, co bývá prohlašo

váno za výsadu mládí: důvěra vyvěrající z hlubokého teme
niska citu. Zovou jej romantikem a leckdy je užito tohoto epiteta
“ něho jakoby s tichou resignací, že tedy byl něčím, co nedo
spělo rozumného a osvícenského jasu Dobrovského Nepouštějme
se do rozboru kaceřovaného pojmuro ma ntism us. stačí vědomí.
vyabstrahované ze všech uměleckých údobí za romantické prohla
šovaných, že je to vždy doba veliké sebedůvěry virrationální síly lid
ského nitra, doba veliké odvahy tvůrčí, budovati na půdě moři ne
známa dosud neurvané. doba jedinečného nadšení, zžehujícího svět
lým žárem svým všechny výstrahové tabulky. které nestavěl opatrný
rozum, doba víry, že budoucno má více v sobě záhadných krás
ných opojení a hrůz, než by se per analogiam s dosavadní mi
nulostí zdálo. Romantismus
tot výzva všemu na vzdory,
tvrdošíjně galileovské a přece, záměna vůle za víru, kteráž
zrodí velikolepý čin. Tak mi připadá dílo Jungmannovo, věno
vané v podstatě v jedinečné jasnovídnosti

hodné věru genia —-—

stvoření jazyka, ne jako něčehozrozeného už jen k pitvě
a vzorné anatomii, nýbrž jako živého or ánu, schopného
úkonů a výkonů sebe složitějších a těžších. e známo. jak od
suzováns byla tato práce všemi přísnými rationalísty, skvěle po
učenými dosavadními výzkumy o vývoji jazyků. A přece ,. jen
„další obohacování jazyka českého", .lungmannem vášnivě hájené
a uskutečňované, je čin. na němž spočívá veškerý literární vývoj
český v devatenáctém století. Nebýti romantikovy smělé odvahy
novotařit. doplňovat, dotvořovati jazyk teprve nedávno z mrtvých
vstalý, chudý by byl nástroj slovesného umění. ba odňata byla
by v budoucnosti víra všem. kteří byli, jsou a budou nuceni jíti
ceatou Jungmannovou. Nebylo to vědecky zplna přípustné, co
dělat Jungmann ve svém obohacování. snad se leckomu zdá, že

tu jedinec zrovna titansky

vzal na se úkol staletí. naplněných
bohatým životem, neboť jak jinak zváti snahu „zkráceným říze
ním" vpraviti v praxi jazykovou slova. které by si byl pomocí
mnoha a mnoha proměn a situací život v době mnohem delší
vytvořil v okruhu jednoho národa sám. Pravím v praxi jazy
kovou. nebot sebedůvěra tvůrcova šla tak daleko, že svých vý
tvorů hned užil při překladech nejtěžších kusů světové literatury.
aby ukázal Tomášům a skeptikům, že neudělal nic jiného, než
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že anticipoval svou tvorbou něco. k čemu uctívaný, zbožňovaný

jazyk musil dospěti tak jako tak. Tato anticipace

nutnosti

v oblasti útvaru tak jedinečné významnosti. jakým jazyk jest.
stala se. jak vidno, dílem romantismu, který se nebojí ztrát, roz
čarování. pohrom. Věru. mohlo se zdáti trestuhodným, zasaho
vání. rozuměj činné a hluboké zasahování v organismus jazyka
prožívajicího rekonvalescenci po mdlobě smrtelné. Romantik tu
vytušil, instinktemsnaprostou jistotou uhodl, že ten organismus.
do něhož chce a touží zasáhnout. je zdravý, že vydrží takovou
operaci, ba že ztoho vyjde silnější a bezpečnější proti všem
recidivám. Cit, cit. cit vedl Jungmanna všemi oddíly tvůrčí práce
a pochybnosti o rozumové účelnosti takového počínání jsou jen
nutným doprovodem všech forem lidské činnosti, které. hnány
citem, vykonají divy divů. aby za to v zaslepenosti střízlivě ro
zumové reakce hozeny byly ——díky nebi od věků do věků vždy
jen dočasně — ad akta.

A dnes. kdy se dovršuje ode dne zrození Jungmannova rok
stý a padesátý, utvrdíme se u víře v jedinečnou správnost smě
lého tvoření „Mladoňova“, tvoření, jež má všechny znaky mládí
a nadšení. srovnáme-li tu dvojí instrumentálnost jazyka, jeho
Jungmannovu. třeba v tomto místě Vll. zpěvu Miltonova „Ztra
ceného ráje" () vodách:
Část se dala valy krystalovýml.
jiné římo kvapily: tak náhlý běh
vrazil) mocný hlas jich spěšným výlevům . . .

tak se davy vody valem za valem,
kudy průchod. hrnuly, kde strmina.
proudem trhavým. tu, kady po rovni.
tokem hladkým. nehrozic se hor ni skal;
nýbrž buďto pod zemí. bud' v oklikách
valným křivolakým bludem tekouce.
nalézaly výpad svůj . . .
a třeba Březinovu v jeho slavné apostroiě vod z roku 1897:

Vod I Zrcadla výší. kde staletí hasly obrazy hvězdl
Zrá né, jež v tisíci polibcích jste líbaly život
a zajetí země pokryly krásou a v poledních slunce
byly jste lázní & vínem a tisíckrát zdvižené žárem
znova a znova se vracely k útěše zeměl
Vždyť to. co všichni naši významní spisovatelé. Březinu v to
počítaje. činili s nástrojem jim k činům daným, má svůj pravzor
v Jungmannovi. on se nebál rozmnožiti možnosti nástroje tam,
kde chtěl ukázat. že jeho jazyk rodný dovede, smí a musí vy
sloviti vše, co velikého & krásného pověděno bylo jiným složením
vokalů a konsonantů.
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A přece zůstává záhadou. že Jungmann, kterého instinkt vedl
v otázce kultury jazyka cestou tak správnou. nepostihoval dobře.
kde by bylo jeho místo v těžkém zápolení dvou křídel. Podle
obrazu Vrchlického v řeči o Kollárově Slávy dceři, že dvě křídla
chystána byla v dobách obrození naší poesie, jedno těžké a dů
kladné -— časomíra. druhé lehké, pružné. skladné -— přízvuk,
nedovedl se Jungmann odnaučiti viděti v onom těžkém křídle
jedině účelnou peruť českého Pegasa.
Dnes, kdy už i volný verš se stal běžnou věcí české prosodie,
zdá se skoro samozřejmým, že přízvuk jest jedině správný
princip českého veršování, ale nezapomínejme. že těm, kdo kdysi
zastávali časomíru, bylo se těžko loučiti s bohatstvím antických
meter. těch všelikých řad složených &smíšených. při nichž vlastně
se jedinečným způsobem splňuje hudební prvek poesie, její pod
řízenost času, který třeba přesně odměřovati. Netřeba tu roz
bírati sporů o české jamby a anapaesty, kterých dovedl přesně
vytvořiti na př. prof. Král ve svých překladech antických básní
vždy jen za cenu roztržení slovních celků, ale diskuse o tom,
jak třeba zčeštovati složité rytmické celky antických dramat.
články na př. F. Stiebitzovy v Listech Filologických a zvolení
komise klasických filolo ů ku projednání tohoto sporu, o němž
za života Králova se ni do neodvažoval jednati, ukazuje. že se
leckterým, rytmicky velmi jemně cítícím znalcům nyní zdá, že
český přízvuk vskutku nestačí vždy a všude k vystižení větného
tempa & větné dynamiky. Ten, kdo trvalým čtením latinskýcha
řeckých originálů nabyl až nepříjemně silného citu pro časová
trvání slabik a slov a kdo nad to ještě buď jako zpěvák, nebo
jako hráč kteréhokoliv nástroje si ověřil bezpečnost tohoto citu.
snadno přisvědčí, že na př. český trochej není náhradou antic
kého spondeje a že překladatel se ocitne velmi snadno v po
kušení vypomoci si tu trochejem, jehož druhá slabika je dlouhá.
tedy v pokušení smísiti, aspoň na čas, oba principy prosodické.
Bude ukolem literární historie ještě ukázati, které vnitřní dů
vody vedly Jungmanna, muže tak jemného smyslu formálního,
k tomu, že se zastával časomíry proti přízvuku, o jehož vhodnosti
pro veršování české ovšem už od dob Dobrovského není sporu
a pro nějž Jungmann cit měl, jak jeho překlady některé i básně
původní ukazují.
Přehlížíme-li dílo Jungmannovo, neujde nám, že jsou v něm
díla, která zpravidla se vyskytují v písemnictví, až když ono se
projevilo již mnoha formami slovesnými. Jsou to díla, která po

dávají synthesu skoro předčasnou.

Předčasnouvšaksnad

jen zdánlivě. Spíše účelem takových úhrnných prací je zpevniti
látkové a formální základy, na nichž by bylo lze pracovati dále.
V tomto zpevnění je však současně ukryt nadějný poukaz na
to, co už do facto bylo vykonáno. upozornění, že případná novú
práce může aspoň 2 části navázati na něco jistého a pevného.
To vše ukazuje výtečný smysl pro organisaci práce. jejímž posled
ním smyslem je probuzení všech vnitřních sil probuzeného národa.
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*" snílek melancholik, elegik, selský původ
leccos vysvětluje v jeho činné snaze budit a udržovat nadšení

novými, kladnými činy,činy,kterými postaveny skvělé vzory
v převodechbásnických.To' je smysl vzorné světovosti
Jung
mannovy v lecčems tak podobné obdobnému úsilí Vrchlického.
Je známo, jak snadno ještě v dobách Jungmannových se plýt
valo velikými slovy ři oceňování současné produkce české.
Vlastenecké nadšeni Íungmannovo by tu bývalo snadno našlo
výrazu a uspokojení Ale praktický smysl toho nedovolil. Zče
štěné vynikající práce cizí mají býti metami českému písemnictví.—
Ctění hrdin kdysi doporučované, na čas skepsí zakřiknutě, znova
se vrací a hlásí se jistě právem o své právo. Není třeba odmi
tati požadavku, aby kanonisaci toho kterého zjevu naší kulturní
minulosti předcházelo šetření, je-li ve zjevu určeném ke zbožněni
tolik hodnot, které budou platny potud, pokud národ bude míti
právo na život.
Jungmann patří k těm několika zjevům veliké doby, které byly
kritisovány velmi podrobně a shledány v lecčems ne zplna hodny
stupně dosavadní úcty. Ba možno říci. že žádnému druhému
: buditelů vpravdě velkorysých nebylo věnováno tolik kritické

přísnosti jako Jungmannovi. A je v něm jistě míra zna
menitá hodnot nadosobních a nelokálních. V době, která byla
plna naukových snah, která pracovala z valné části vědecky a
rationalisticky, s velikou opatrností a pečlivostí, on první odbočil
k oblasti citu, k poesii, ke kultuře živého, tvorby schopného ja
zyka. Vědecké poznatk , přtsné a přesné věty naukových článků,
odstavce, kde jsou zachyceny idejeapravdy, ne lidé a srdce. jež
je nosí, u něho jsou nahrazovány už teplým a barvitým, svěžím,
rosně novým slovem, veršem, citátem lidové mluvy, záznamem
starobylého rčení, kdysi živou prudkou ranou života raženého.
Jungmann není člověk katedry, je muž praxe, akce a snad
v tomto prostředí byl nucen ndělati leccos. co měřeno nejpřís
nějšími měřítky teorie života nevyjde ospravedlněna. Ale život
není vlastí přísných idejí. V něm se slevuje, smlouvá, vyjednává,
dohovořuje. Rozhodující budiž, netrpí-li touto nutnou pohyblivostí
anestálostí životní konjunktury některá obecná idea. U Jungmanna
jí bylo vlastenectví. Bylo snad naznačeno, že po té stránce je
památka jeho skvělá a že není se obávati, že by někdy nastal
úplný odvrat českého vděku, úcty a lásky od díla Jungmannova,
jako nastal už tak leckdy u nás od zjevu kdysi uctívaného a
zbožňovaného, jistě vlivem kriticismu, který ne vždy měl na pa

měti, že definitivní soud žádá spíše vůli k pochopení
touhu k odsouzení.

než
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ŽNÍCH.

suv REYNEK.
Jdu prázdným úvozem večer.
Vůně přešlých stád.
A ještě slyšeti:
..Hou. domů, hou . . ."

Dýšlcl rouna mezi.
Kamenný kříž.
Panáky žita
v dumy ponořené,
zkráančlé tichem
& modrými chlumy.

Tvář měníce srpna
okorně štědrá.
lumeným světlem sytá.

Sestenky mne vítá.
Má duše.
vylodil : popele bolesti,
čistil, však zimomHvá.
v rukou trs stříbřitých
kahánkův ovsa,
tiše se do ni dívá,
do tváře měsíce .rpna.
ici nikdy není neútrpna,
& hledá

& hledá.

až se vhalí do úsměvu:
iako když ne na milého
dívka dívá.
A mlha nad nl.

Večerní. |ladká, sivá.
Můi Bože,

zda i teď někoho pohonu...
Přílet, plachý holube radonti.
zlatými bochánky iečmene
nakrmí těl
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VZPOURA MATEK. www.mpsu F. M.
MARTINI.

PRELOZILA
ATAMARTENOVÁ.

Po prvé onoho nádherného májového večera Anna, Filomena
& Clarice, tři matky, jež se setkaly již na křižovatce, z níž se
zahýbá k domácímu kostelu, rozhodly se nejíti mimo dům Con
cettin.
„Není důstojné" — pravila Filomena — „abychom ji dovolily
choditi do kostela s námi. —Jdeme se modliti za své synyl Ale
za koho ona se modlí? Koho má ve válce? Milovníka. Není proto
spravedlivo, aby milenka, jež se nikdy nevdá, modlila se vedle
tří matek."
„Nikdy se nevdá7" otázala se Clarice. „Ale když přísahal dřív
než odešel, že si ji vezme)
„Zdá se, že změnil již asi svě mínění."
„Změnil tam mínění. Jisto je, že můj syn Sandro, vojín téže
setniny co milenec Concettin, můj syn mi o něm píše, že odloží
svatbu až po válce nebo na hodně dlouho. protože má pochyb
nosti o chování Concettině v Palermu."
„Ostatně, cosi se vyprávělo i zde —"
„Cosi se vidělo" — ušklíbla se Anna ——
„když se vrátila : Pa
lerma; způsob chůze, již se tam naučila, mnoho šatů, jež si z města
přinesla, a ty stíny, jež ještě měla pod očima, jako by se byla
ve městě namalovala.

„Pamatujete se? Šeptalo se leccos; pak se vrátil onavěecko
utichlo,"
„Myslím, že nevezme-li si ji. učiní dobře: konec konců man
želka musí býti světící hlavně v mínění druhých; a žena. o níž
se tolik povídala se za ženu nebere... A co myslíte" * dolo
žila Filomena ——„že snad se ožení s ženou,

jež byla jeho mi

lenkou? . .. Odpověděla jsem Sandrovi. že, zraží-li onoho hocha
od svatby, činí jen svou povinnost."
„A dítě?“ namítla bázlivě Clarice, nejstarší ze tří.
„Napřed je třeba věděti, je-li jeho, je-li milence, který byla je
tam nahoře ve válce; a pak, rodí se jich a roste tak toli
najdou si již cestu světem... První léta, pokud bude chodit do
školy, bude u ní: mladíkovi nescházejí prostředky, aby vydržoval
syna a matku. Ale vzít si ji? Dáti jí své vlastní jméno, jméno
donn Cateriny, která byla světící; to nél"
Tak, v nepřítomnosti, Concetta byla usouzena nehodna pře
kročiti toho večera práh kostela zároveň s třemi matkami, jež
se šly modliti za bojující syny.
Anna, Filomena, Clarice, oděny černě, všecky tři jako ve smutku
dlouhou nepřítomnosti synů, daly se zvolna na cestu: byly nesmy
slnou skvrnou v modří, téměř se chvějící, jež stápěla všechny
věci, a proudila prudce mezi střechami jako by mezi jejich hra
zemi dospěla rychleji noci. V nádherném večeru bylo vše oblé
váno nebem; hýřivějším a vítězoslavným nebem, nebot prostým
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slunce, jež zemřelo v tisíci okenních tabulích poslednich poschodí
domů . . .

Concetta se ani neptala, proč ženy pro ni se nezastavily: schou
lila se v nejtemnější kout své světnice jak kočka na slunci; schou
lila se u zdánlivého tepla olejové lampy, rozžaté před obrazem
Panny Marie a modlila se . ..
Nemodlily se tři matky klečící před hlavním oltářem kostela,
jež uchovával hukot moře jako nesmírná mušle: šeptaly slova:
nemodlily se . . .

Filomena se dívala upřeně na sochu Panny Marie, dřevěnou
sochu s voskovým obličejem, dívala se dlouze na tvář příliš rů
žovou, bezvýraznou, na nehybné oči, v nichž tkvěly dvě zhaslě
zřítelnice porculánové modře. Panna Maria byla oděna krásným
červeným pláštěm, prošitým papírovými hvězdičkami: & s vlasů
jí splýval závoj na ramena a na ruce, jež chovaly .ležíška. Závoj
zakrýval podobu dítěte, neboť jeho tkáň na rukou byla hustší,
zatím co kolem tváře Panny Marie řídl a jemnilo lehkost ob
láčku: avšak byl-li tak hustý, že skrýval určite tahy dítěte, jež
Matka držela na rukou, netlumil přesto živý svit mečů. vbod
nutých v srdce sochy, které v neurčité průsvitnosti závoje zdály
se téměř svatozáří božského nemluvněte. Prostý umělec spojil
tak v nemožné soše znak Panny Marie Bolestné se znakem Marie
atky. Ale osadníci zbožňovali a uctívali stejně nesmyslnou sochu.
Nyní Filomena, vytržená z modlitby, kterou její rty nebyly s to
odříkávati, prohlížela dychtivýma očima sladkou tíhu, již Panna
aria má v náručí; její zrak tam spočíval upiatě a šetrně: a ne
vyrušil ji nijaký hlas, ani Annin ani Claricin. Kdyby byla povo
lila svému citu, byla by vstala po špičkách, jak činí matky, když
se blíží k dítěti, jež spí, byla by pozvedla závoj a byla by se
ráda dlouze z blízka podívala na tvář dítěte-Boha. Musela se
přemoci, aby zůstala připoutána ke klekátku vedle druhých dvou
matek a nepohoršila družek, dopřeiíc utišení neurčité prosbě sladké
mateřské zvědavosti. Anna, nejmladší ze tří (měla ve válce de
vatenáctiletého hocha: ale nebylo ji ještě čtyřicet let], Anna vde
chovala blaženě kolem sebe vůni máie a vůni moře, které chví
lemi vnikaly otevřenými dveřmi kostela.
Trojnásobný vzdech se nesl chrámem a žena ještě mladá jej
vdechovala se zvláštní nepřiznanou rozkoší: vůně moře, vůně
jara, vůně zhořelých svěc a rozkvetlých růží. Tato poslední vůně
lpěla pod ostatnim dvojitým výdechem jako úzkostná rana smrti,
připomínané určitě obrazotvornosti ženině mdlým pachem kadidla,
jež od rána ještě nevyprchalo z tisíci temných koutů kostela.
Tak živý byl tento čichový dojem, že bylo možno pomysliti, ne
vrhlo-li vzdálené moře, vniknuvši dveřmi kostela na stupně hlav
ního oltáře tělo trosečníkovo: zduřené tělo, již tlícíchaluhami.—
Představa toho projela Anniným mozkem: & vytryskla z ní
myšlenka: co by učinila Panna Maria, držící na rukou Ježíška,
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kdyby mimo růží, jež zdobily podstavec. zhoubná vlna mořská
položila v srdce jejich jara tělo trosečníkovo?
nna se odvážila vyjeviti nenadálou a pošetilou myšlenku Cla
rici: & druhá matka jí odpověděla: ..Anno, Panna Maria by se
usmívala stejně úsměvem. jejž nyní vidíš na jejích příliš čer
vených rtech. Je jista: Má svého syna v náručí, hled'l — Avšak
já a ty. Anna a Filomena a všechny. jež mají vzdáleného syna,
který bojuje, my matky nepřítomných, vídáme každé noci ve
snách mrtvé tělo. jež přináší vzdouvající se vlna a které zůstává
ležet na pobřeží jako troska loďky, jako změť roztrhaných &ro
zervaných sítí; vidíme je a nezbývá nám než přitisknout ruce
v klín, z něhož synáček nám byl vyrván. Ohl Panna Maria je
šťastnější nás| Pohled pod zavojl"
A Clarice dodala. aniž téměř pohnula rty, jež svíral hněv: „Ne
návidím Pannu Mariil"
A Filomena připojila: „Můj syn mi byl ukraden: cítím. že válka
mně ho nevrátí."
A ve stínu, jenž znenáhla zaplavovalkostel. oltáře se chystaly
žíti svou večerní modlitbu.
Polokulhavý chlapec rozžal několik svěc na oltářích. dvě před
sochou Panny Marie. Vešlo několik žen, semtam nějaký chlapec
nebo námořník na půl vysvlečen. Starý kněz začal večerní litanie;
odpovědělo jen několik málo hlasů. jež. zdálo se, nemohly znítl
dusícím tichem kostela. nemohly přemoci noční dřímoty. která
již zachvátila kostel. ač každá ústa lidská vrhala novým vznětem
při každé nové odpovědi tutéž krátkou modlitbu.
Tři ženy knězi neodpovídaly. Ukryly se v pozadí nejtemnější
lodi. daleko od posledního okna; zdálo se jako by kuly spiknutí :
zdálo se. jako by snuly zločin po vyřčeném rouhání. A stroiily vskutku
spiknutí. aniž se odvážil dívati sobě v tvář, se schýlenými hlavami.
Clarice zašeptala: ,. kradněme Ježíška matcel"
A Anna: „Aby se ani Panna Maria. Matka Boží neusmívala,"
A Filomena: „Ati ona, matka 2 vosku, postrádá úsměvu jako
my. matky z masa a krvel"
Mrzká slova ulpěla v temném ovzduší kostela zrovna opět
opuštěného a bez světel. Ženy neuvažovaly: zdálo se jako by
byly přitahova'ny &poháněny neodvratnou osudovostí. Tři matky
z krve se přiblížily k matcez vosku, zatím co, zdálo se, ticho a
temno kostela se rohlubovalo, když se chystala svatokrádež.
Anna se zachvě a. když Filomena zvedala závoj s božského
dítěte, zachvěla se sladkým neviditelným záchvěvem matky, která
se naklání nad kolébkou dítěte, jež ji zavolalo ve spánku. Ale
Filomena vzala rázně, uchvátila voskového Ježíška. A majíc ho
v náruči, šeptala Panně: „Maria. vrátíme ti synáčka, až válka
nám vráti našeho."
Vycházely rychle ven, téměř se bojíce, nespatří-li jich někdo . . .
Když přišlyke dveřím, van noci jimi zachvěl. A tu Anna. nejmladší
: tří matek, přikryla cípem svého šatu ukradené voskové tělíčko.
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Zpráva o svatokrádeži, objevené téhož večera, rozletěla se
bleskem po celé krajině.
I Concetta se o tom dozvěděla: postrádala-li toho večera ob
vyklé návštěvy matek, po půlnoci zabušila na dveře všecka udy
chaná Mar-inzza.
„Otevři Concetto:

mám pro tebe velmi důležitou zprávu.
Otevři, jsem Mariana.“
Obě dívky usedly vedle kolébky dítěte & Marinzza vyprávěla
Concettě:
..Zpozoroval to dnes večer kněz: ukradli Ježíška Matce Boží -—
A víš, ne pro lup; co by dělali s voskovym Ježíškem? Udělali
to,aby spáchali svatokrádež, hanebnicil Kněz nechal kostel ote
vřený po celou noc, aby námořníci a ženy se přišli modliti za
usmíření viny. Avšak kostel je prázdný; byla jsem tam až dosud
jen já. Concetto. dvě voskovice jsou rozžaty před Pannou Marií,
díváš-li se z dálky. z pozadí kostela, vidíš na místě kde dříve byl
Ježíšek razdno, trochu stínu, a uvnitř, pohybuje-li vítr plamínky
svěc, zv áštnt rudé květy, které se objevují & mizí na tkáni zá
voje, jenž řikrýval děťátko. Působí to hrůzné: zvedl se vítr dnes
v nocl... jde v krajl říkají. že nevrátí-li zloděj syna matce,
strhne se dnes v noci nejhrozněiší bouře. jakou jen lidé pama
tují. Slyšíš7"
Vskutku vítr hil do domovních dveří, jež zůstaly pootevřeny
Hchodem Marinzzlnym. Mimovolně naklonila se Concetta nad
kolébku dítěte, poděsená děsem větru, jenž, připadalo jí, mohl
co chvíli odervat záclonku lůžka Uviděla náhle zvláštní krvavé
květy na místě rázdném Ježtškovy podoby, jak je jí po sala
Marinzza, a všecka ae zachvěla. jako by vyvstala ruka lvz ušna
ruka větru), aby uchvátilai této druhé matce, živoucí matce,
synáčka.
,.Concetto, je třeba. abys se šla se mnou modlit do kostela;
je třeba. abys ty, matka, šla potěšiti matku. Půjdeš ?“
Místo odpovědi Concetta ukázala dívce na dítě, které hledělo
dvěma velkýma očima ještě ospalyma.
„Vem i je."

„Avšak vítr . ..?"
„Přikryjeme je dobře, Concetto.“
Hříšná matka byla unesena myšlenkou přinésti svym malým
stvořentčkem trochu útěchy Svaté Panně. A návrh Marinzzin byl
ihned uskutečněn.
Po malé chvíli šly dvě ženy ulicí za běsnění větru. Concetta
tiskla k ňadrům děťátko a Marinzza držela kolem jeho hlavy a
zádiček svůj ovinutý šál. Byly jediné, jež prosily za usmíření ta
jemné viny. Zdálo se jim, že nikoho jiného nebylo v kostele.
Nebylo slyšeti dechu: rozevřenými dveřmi vnikal chvílemi božský
van moře. Jedině v jednom koutě byla temná kupka. Jako by
hromádka cárů položených vedle kropenky. eny si toho ale
nepovšimly: ani se tam nepodívaly.
„Jsme samy. Concetto," zašeptala Marinzza, a tehdy matka
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uhodla rázem plán, jejž jí dívka nezjevila všecek i pravý důvod.
proč ji přivedla oné hodiny do kostela.
Marinzza se odvážila mluviti.
„Concetto, ty jediná můžeš utěšit Madonnu v bolesti, již jí
: ůsobili: ty jediná můžeš usmířiti vinu. Hled', jak trpí vosková

adonna...|

Pohled. Concetto: nezdá se ti, že sedm mečů

vniklo hlouběji. . . ?"
Vskutku, hrou ers ektivy, jelikož chybělo boží dítě, svatozář
mečů jako by bya bit))ubějiv ňadrech Panny Marie.
„Nuže?" otázala se Concetta, téměř již uchvácena úmyslem
Marinzziným, jejž tušila, avšak ještě neznala. .
„Nuže, jste obě dvě matkami. Dej Svaté Panně na chvíli do
jem, že jí vrátili syna . .. Pomysli na svá muka, kdyby ti nějaká
čarodějnice unesla tvůj poklad & pomysli na radost, kdyby ve
ve chvíli, kdy nejméně jsi doufala opět jej uviděti, přinesl ti jej
anděl jen na okamžik do náruči! Concetto: bud' ty andělem

Svaté Panně.. "

„Neodvažuji se . . .
„Učiň to. Je to nejkrásnější modlitba, jíž se můžeš pomodliti . .

Madonna ti to vynahradí...

Navratí se tvůj snoubenec a ve
zmete se. A pomysli, čím bude v životě dítě, jež v bouřlivé noci
bylo na okamžik Jezulátkeml —"
Concetta, cele ovládnuta hlasem Marinzzinym, jednala podle
jejích rozkazů. Přiblížila se soše Panny Marie a na dřevěné ruce
položila nejdříve svůj šál, pak zástěru, již si odvázala od pasu
a na tak upravené hadrové lůžko své stvořeníčko.
Políbila tvář děťátka. políbila ruce Svaté Panny a poodstoupila.
aby se dívala.
Zůstala státi chvíli v němém nadšení; pak padla na kolena
šeptajíc:
„Svata Panno. odpust mi, co jsem učinila: dala jsem ti co mám
nejdražšího: své stvořeníčko; vrat, Panno, tomuto stvoření otce."

Tehdy v pozadí kostela oživla stínové změť, se pohnula: vyšla
: ní žena, jež rychle prošla kostelem k oltáři a přišedši blízko
Concetty, vrhla se jí plačky k nohám a, líbajíc lem jejího šatu,

šeptala:

„Dostaneš svého snoubence, ty, jež jsi světící. . ."
„Anno, cos tam dole sama dělala?"
„Prosila jsem Pannu Marii, aby odpustila ruce, jež spáchala
zločin. Sledovala jsem tě z hloubi kostela: Concetto, tvůj vojá
se vrátí! Způsobí ti tu milost Madonna, již již ho zří, jak se
vrací a vidíš? Usmívá se již opět jako dřív"
Zdálo se vskutku, v světle dvou voskovic, jediném' jase tichého
nočního kostela, zdálo se, že nový úsměv oživil voskovou tvar
náhlým lidským pohnutím.
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SVATA FRANTIŠKA.
„SEKODVALIL.

239

LEGENDA,
„AM Fm.
„Žízeň sester, v lednu před
městemdříví sbíraiícícb, čerstvýui
hrozny rěvy, se stromu visící sa

ukoitla. . ."

Jak zšedla modrá dálava.
iak campagna ie sirál
Jaké to těžká únava
se po ní rozprostírá
do vysoka i šíral
Kde kručinek ie kadeřavé zlato.
kde růžová ie vřesu louka?
Kde rozložené na řasnato
věiíře kapradin?

.

h, šed' a stín,
a iilmů kmen
v nich straší ien
& divoký pták houká . . ,

Tot známe vše. tot nenově,
takové půldne lednovél
A nepřišli isme také sem
za zábavou a s výletem.
než roto ien, že v klášteře
ie ta é třeba večeře
a pod ni kousek chrastí . .,

Však řec „_ tak smutný ie dnes svět,
že bo estno i pohledět.
že bolestno ie postát chvíli
a slyšet, jak ten vítr kvílí,
jak z dálky v dal ide jeho sten,
iak úzkost svou lká beze změn ——

že mohl by i bědných žen
ubohé srdce zmástil

Ba, škoda poslouchat
Raděii spěime nasbír
proč řišly seml —
že v lášteře ie větší

a stát.
t
i také snad
chlad.
že ještě víc tam čiší z cel.
a že byl skoro rád
i oslík náš, když vviížděl
ze chmurných našich vrat?

To známe též, to nové není.

Budil.
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Na to isme zvykli v ponížení:
Chudoba, paní velebná
ie v zimě též míň úsměvná.
Však přece ien — tak mnohý den
je celý příliš rozteskněn
.a smutno ie v něm žíti.
což snad i osel cítí . . .

Ah. čtverák nášl Snad o tom snil.
iak cestou po campagni
by suchý bodlák uchytil —
Arci, ni bodlák není dnes
iak v den, kdy hlavu hrdě nes
a růžový květ na ní I
Však — oslovský to praví cit ——

i ve zvětralé tkáni
by mohlo ieště něco zbýt.
co stojí za hýkáníl
e, milý osle, nezbylo!
Jen pokušení vábilo.
To známe též. to nově není.
A stát. iak ty. za balvany
tak ziežený a zklamaný.
ie trapné zahanbení —

My. Francesčiny sestřičky,
isme zamítli svět cellěký.
my vzdaly jsme se navždy všeho
pro Spasitele chudobného,
pro Božské lásky o oiení.
pro první věčna po bení

gro
— chtít
šaksvatou
lest to.radost
Pane. Jeho
mnoho,
u ohýnku se posadit,
kd ! v ruce tolik zebe?
] etr tvůj se zhříval tak.
ienom že při tom, nebožák.
v slabostí zapřel Tebel
Ne, zapřít ne, ní před tím světem,
ní v koutku srdce nel
Jenom že v tluku mnohaletém
to srdce někdy ochabne
a v takové to chvíli šedé

tesknoty zapřít nedovede;
že potěchy pak zachce se mu —
Ty rozumíš přec. Pane, všem —
i tomu srdci zmatenému,
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iež neví samo, co by chtělo.
Hle, bolestně se rozechvělo
pro pouhé nic: že v campagni
se vítr dnes tak rozhání,
že dotírá se do všech žil,
že rodí se v něm žízeň zla —
a duše hned ie vyprahlá
iak země. již on zpustošil —

To víme tež. Však nevíme.
iakou to žízní trpíme,
co přinésti by mohlo lék
srdcí tvych nuzných děveček . . .
Tož prosíme jen: Nesud', Pane.
když v duši, trýzní ožehané.
když v srdci, iež ie přec ien hlína.
květ iakés touhy zas se vzpíná.
když po rose své volá prach . ..
Tys sám tak volal na sotnach,
Tvůi svatý ret svým ..žízním" lkal;
víme, byl větší ten Tvůj žal,
o tolik větší. oč Ty sám —
Však odpust, ulev, přispěi náml —-—

..Neslyšíš, matko. větrů sten7“

„Udkud a kam to táhnou jen7“
„C0 nesou tuch, co nesou změnl“

„Ale jak tlačí a sušíl"
„Zdá se, že tělo a dušil"

Tak ke Francesce sester pět
dnes mluví na campa ni.
A ieií hlava

kolik

čd

iíž aložilo se na nil ——

a ieií ruce pomocné
i srdce, láskou nemocné.
se k tiché prosbě sklání.
Co modlila se v pokoře.
že vítr ustál chvíli?
Co vyprosila nahoře.
že slunka záblesk bílý
sem zapadl iak z nenadání
a vykouzlil zde na campagní
ostrůvek stříbrný v !QQGPAmmoří?
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Hle, brilanty v něm všecko hoří,
i osllkovy šediny
i suchý vřes & tráva —
A černý jilm. ienž iediný
& holý vždy tu stává.

kde vzal té révy ratolest.
iež k větvim se mu vzptná?
Zda zázrak to. ne pekla lest?
Ve jménu Otce i Syna!
A hle — na révě opadale
pět rudých hroznů nenadále
tak opoině se stkvíl
„Nui, berte. děti, zobeitel
Kristovu lásku poznejte
vzdy steině věčnou. At vás zkoil
v těla ! duše trapném znoii
to svaté taiemstvll"

Ne. teď se žádná neleká.
Vlak Franceska ien pokleká
. iilmu staré větve černé
ii ukazuil dřevo věrné
. pět ran Syna Člověka.

VĚNOVÁNÍ.

BÁSEN
NAPSAL
FRANTIŠEK
KAŠPAR

Utlú & zářivě bledá

tehda isl zievils se mi.
Oči. ty báječné očil
Patřilas duchům či zemi?
Měl jsem dost, že isem tě viděl.
Polibek zneuctil by tě.
Hledě jsem nevnímal času
dusi víc než smysly sytě.

Tak umi proměnit bolest.
ryzí dát vzniknout kráse!
Duší, iež z očistce vzlétá.
taková ss podobá se.
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ŽENA V UMĚNÍ FRANTIŠKA BÍLKA.
ESSAYNAPSALSIGISMUNDBOUSKA.
Každé veliké dílo životní žádá úplný souhlas díla a života.
Nemo dat, quod non habet. Nik o nedá, co nemá. Je-li dílo
tvůrce zcela různé, ano i opáčně životu tvůrcovu, jest v jádru
svém duté, falešné, je pósou nebo napodobeninou. není růstem
a životem, je mrtvě a neplodné.
Znám Bílka skoro třicet let, znám jeho soukromý život, život
jeho rodičů a lidí jeho kraje, často jsem ho naštěvoval a spřátelil
se s ním důvěrně. Co jsem u něho nejvíce miloval, byl jeho pří
kladně vzorný život křesťana. Byl katolíkem nejen dle matriky,
ale i dle skutků. Mystický život jeho bral všecku mízu svou
: neustálých meditací a z milostí, jež Církev rozdává ve svých svá
tostech. Často jej lidé vídali při oběti svaté u oltáře, často u sva
těho přijímání. Ku práci důležité posvěcoval se zvláště Tělem
Páně. Dojalo mne vždy, jak uctivě pozdravil znamení sv. kříže,
kdykoli jsme šli kolem něho. Kříž byl centrem jeho meditac.
Kříž viděl všude, i ve hvězdách. Velký vůz (medvěd) na nebi jest
mu zlomeným křížem. Většinu svého mládí věnoval oslavě Ukři
žovaného. Pracoval Krista orajícího křížem. Velká kresba v mé
pracovně znázorňuje mystickou orbu křížem dvou kněží, Na týž
motiv pracuje sousoší svatých bratří Soluňských. Kříž je mu
zkratkou celé víry jeho. A dnes československá sekta pyšně hlásá:
„Křížnení naším symbolem |" Rouhají se kříži, Když jsem v Machově
světll kříž, houf sektářů se přihnal a rušil povykem a posměchem
bohoslužbu, až Němci přes hranice přišlí žasli nad tou zpustlosíí
sektářské luzyl Co by tomu řekl Bílek, kdyby byl přítomen?
ivot Bílkův byl vždy prostý, beze všech požitků u vášní tě
lesných. Střídmý ve všem, ba více: asketicky přísný. Proto také
ta strohost a drsnost prvních jeho prací. Teprve od té doby.
kdy se mistr oženil s dívkou nevšední viry a vzácného pocho
pení pro jeho díla a snahy, pozoroval jsem, jak hrany se uhla
zovaly,\)=k
dílo paní
jeho na
zrálo
nabývalo,jestřeknu
přímo: klasické
krásy.
'v této
díloa mužovo
nepopíratelný.
Když
se Bílek ženil, byl jsem u řítele Březiny návštěvou a ptal jsem
se ho, co tomu říká, že se ílek oženil? Schválil to vážně a plně
a řekl: „Je to s rávnél On jako umělec výtvarný musí znáti a
prožíti život v ce é jeho plnostil“— Viděl jsem pokoje paní Bílkově
a pochopil jsem Bílkovu lásku. úctu a pozornost k ženě. Ty pokoje
vším prostorem, praktickým rozčleněním, výzdobou, prostotou,
jež se snoubí s krásou, výzdobou nejlepšími intimními dily, jež
vyšly z jeho ruky, svědčí o štěstí a pomocí, které našel ve své
ženě. Může-li býti krásnějšího poměru než takové manželství?
Vzpomínám na paní Bloy-ovou. Bloy rádv denících svých cituje
její výroky. Jsou to vždy nejhlubší a nejryzejší myšlenky křes
ťanské v jeho knihách, takže by stálo za to, vybrati je souborně.
Jsou to jen krátké aforismy, sny, meditace na svaté texty, myš
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lenky vnuknuté při mši svaté atd., ale jsou to blesky, průhledy
do její duše, které mluví za celé knihy. Pochopite, že Prozřetel
nost sama vedla tyto dvě duše k sobě. že Bloy nutně potřeboval

takové ženy a mnohé stránky jeho arcidíla Chudá

žena

líčí

jeho chudý a polozouialý život po boku milované té bytosti.
Myslím si, že mnoho analogického je v poměru Bílkově k jeho
paní. Pamatuji si, jak před mnoha lety byl jsem u nich hostem,
a jak před obědem paní B. sama se hlasitě modlila. Bez pósy, tak při
rozeně, samozřejmě, že oběd stal semi obřadem. At cokoli činíte,
třeba jíte a pijete, čiňte to ke cti a slávě Božíl učí nás av. Pavel.
Bílek je prostý, asketický a cudný v životě i ve svém díle.
Jeho odpor k cizím modelům je veliký, jako jeho soucit k ubo
hým ženám, jež musí modelem státi a vydávati tělo své na po
spas cizím zrakům. Proto pochopíte, proč je často sám sobě
modelem. Jednou o tom sám se mnou rozprávěl. Jeho zjev byl
od počátku kristovský. A řekl mi jednou v Chýnově, když jsem
zdiven pozoroval jeho zjev v dílně, v dlouhé a prostě říze so
chařské: „Každý člověk je stvořen k obrazu Božímu. Kdo žije
prostě, chudě a čistě, křesťansky, zapíraje sebe, nechává si růsti
vous nestřihaný tak, jak sám roste, musí se podobati Kristu.
Bílek zřídka teše neb řeže sochu obnaženou. Nečiní tak rád,
ženu vůbec nikdy neobnažuje, nestrpí, aby se jí kdo dotekl sva
tokrádežně. Jeho pohled na ženu. názor na ni podobá se zcela
názoru Březinovu. Jak krásné jsou práce Bílkovy, které oslavují
ženu a matku. Bílek miloval neobyčejně svojí maminku. Její tvář
si vyřezal do polena dřeva, zachovávaje kůru, takže svítí její po
dobu jako slunce : mraků. Ona ho učila modlili se a zvláště
milovali růženec. U Bílků jsem viděl ve staré chalupě kolářskě
růženec a v novém domě, atelieru mistrově též. A nebyl to rů
ženec jako dekorace, nebyl to růženec drahocenný. dílo umě
lecké sám o sobě, nikoliv, obyčejný růženec, často potřebovaný,
ohmataný. Zeyer měl velikou sbírku růženců, jež si přinesl z jihu
ze zemí románských. Ale sám se růženec modliti neuměl. Ctil ho
a vážil si ho jako posvátné tradice, at lidové, at vůbec katolické,
sbíral růžence jako předměty umění lidového; umění vyššího,
růžence perlové, drahokamové, ciselované, : drahocenných ma
teriálů, z ltalie, pauěl, Francie... Ptal se mne jednou sám,
kterak se modlí růženec. Vysvětloval jsem mu vše a viděl, že
modlitbu samu neznal. Bylo mu divno, že tolikráte opakuje křesťan
touž modlitbu „Zdrávas". Domníval se, že zbožný člověk se tím
neustálým opakováním hypnotisuje a uvede do jakéhosi stavu
nadpřirozeného, v němž schopen jest rozjímati. Nebo vykládal jsem
mu, že prostě o akování zdrávasů ještě není modlitbou růžence, že
hlavní jádro je 0 jsou rozjímání tajemství, jež do něho vkládáme.
Bílek jest prostý muž z lidu, jenž vyššími školami neprošel,
zůstal tim. čím ho vychovala matka a otec, synem jihočeské
tradice. Růženec mu není tretkou mrtvou, ale věcí živou a po
svátnou. V cyklu dřevorytů svých. Pohádka
zvaných, má též
obraz matky a syna a k tomu píše slova její: Nemám, co bych
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ti dala na cestu, než-li tento posvátný růženečekl" Tato matka
jest jeho matkou, tím synem jest František Bílek, jenž ubírá se
na dalekou cestu, na studie do Paříže. A co tam pracuje? Matku
Boží pod křížem se sv. Janem 0892). Když se vrátil z Paříže,

pracuje (1893) vypuklinu: Matka čili Jak se tak v život
ženeme záhy. Matka stoji, hlavu hluboce sehnutou, vidite jen
vlasy, čelo & nos, a oběma rukama zadržuje hocha svého, jenž
sedí před ní, zády k ní obrácen, spoléhaje hlavou na ní. A zase
ta krása rukou u Bílka! Pravici drží ho pod hlavou na krku,
levici klade mu na levé rameno, nádhernou ruku rozkošně mo
delovaných prstů, v nichž je celá láska mateřská k bujněmu ne
rozvážněmu dítěti. Deml k této komposici poznamenává: „Tento
obraz není symbolem života umělcova, nýbrž výstrahou pro kaž
dého mladého člověka, tedy něčím hluboce morálním. ba více:
něčím speciálně českým a národním" Deml také upozorňuje
případně, že všecky ženské typy Bílkova díla mají charakter a
podobu bud' jeho matky, nebo jeho sester, nebo jeho choti &
dcery. Je to nechuť mistrova k modelům cizím, nestejnorodým
a proto rodina vlastní jest mu nejbližším studiem. Na výstavě
Hollara byly kresby, které mne neobyčejně zaujaly. Ptal jsem se
mistra, zda je to pracováno dle jeho dětí, ale řekl přimo, že nikoli.
Názor Bílkův na ženu vůbec je čistý a vznešený. Zde je pra
vým bratrem mistra Březiny. „Tak jdeme smutni, a žena, družka
naše, marně tajemstvím zraků mluví k nám () nesmrtelnosti Marně

do
úsměvu
v závoj
nebeských
halí panenskou
bělost
svéhosvého
těla. jak
Marně,
laskavá,
slibuje světel
za omenouti.
Noc tisíciletá odňala bratrskou čistotu poh edům našim a roz
klenula se mezi dnem muže a mezi dnem ženy: klamné své
ticho jak stíny za každým polibkem šíří do nekonečna a její pa—
prsky hvězdné jsou ranami blesků, jimiž umírají ti nejvzneše
nější. Dnl našich duší nikdy se nepotkávají. Slunce jež nad sebou
stejně vysoko zříme, je ro ni a pro nás rozdílno v čase. Pláč
otrokyů kvílí : růžových zahrad a v barbarském výkřiku síly
umlkla sesterská duše, tiše zpívající. Objett naše stalo se jako
znamení do tmy, jež volá bolest. Celý ráj štěstí, ztracený věky,
leží zavřený mezi námi. Jen nejčistší snění, letící v ether, do
vede pohlednout s výše do jeho zářících sadů. : nichž marná
vůně se kouří do sedmera nebes.

„A naše bloudíct radost nadarmo hledá své sestry."
„A v sluncích, která míjejí a zhasínají, svítají,
žen bílé ruce rozpjaté se jako záře kmitají.
a z věků do věků vás lákají, prchají před vámi,
a věčným gestem krásy svě k vám hovoří jak osud neznámý.“

„O ženě, královně nové lásky, (když) jasnovidoucí jsme snili,
o muži, vlídném pastýři živlů, knížeti mystické síly,
jenž ovládne bolest v plameny nejvyšší touhy proměněnou“
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A nyní poslyšte Bílka jako básníka:
„Jak milost k nám se
sklání v ŽENĚ andělskél Žena — bytost od nás rozdílná zá
rodkem, cítěním ipodstatou. Jakou bytost nalezne v ní naše
čistota & pokora: Její ticho jest zemí vládnoucí. istota její
Boha uzřela. Otroctví, jímž trpí pro spravedlnost, bude jí nebem
vyváženo. ena byla svatým žebrem, jež zachránilo srdce člo
věka. Byla okem, které zrcadlilo slabost jeho podstaty. Poslední
průvodce ouští jeho života. Matka všech živých, matka všech
svatých.

srdce člověka vlila novou krev.

Poslyšme, jak hovoří Ona ——Světlá — již tisíciletí zrodila a

jež tisíciletí mezi námi žije: Blahoslavená prvá šlépěj, kterou
k nám vkročíš, blahoslavené objetí. jímž prvně obejmeš svět.
.,Ejhle — já šlépěj, já Objetí — já dívka Páně, staniž mi se
podle Slova Tvéhol"
ena byla sestrou světící. jež vám srdce člověka dodnes za
chovala. Když v životě tíhy svého dne nemůžeme již unésti a
klesáme, tu vidíme světlý její zjev, jak se k nám sklání v mi
losti. — Trpí naší námahou tvůrčí, raduje se již z budoucí od
měny naší, jak prací svou obejme tisíce a tisíce bratří. A když
naše práce, naše vroucí objetí i mrtvý kamen by zahřálo, kde
jenom lhostejný chlad u bratří sklízíme, a ztrácíme poslední síly
na cestě poslání, tu ona, vše vidoucí, nesmírně trpí, ale v tí
chosti jde za povinnostmi svými a mlčí. A mlčením jejím pou
čeni, nalezáme těž ono nové Slovo, jímž stáváme se shovívavýml
& přístupnými svým bratřím.
A když na té bolavé haluzi květ nám vykvete a jako zralý
plod v naši náruč upadne, tu chýlíme se, chvějící. k jejím šlé
pějtm, líbajíce je —- rotože v tu chvíli jako by všecka světla
země pro výsost jejích bolestí nám právě pohasla. Jak milost
k nám se sklání v dítěti spasitelil"
Jaké to filosofie lásky. nova, křesťanská, prosycená láskou
k Marii Panně, která vždy dodnes provází Bílka. Rozmlouvali
jsme s Bílkem nedávno po celé odpoledne. Přišla řeč také na
aldu, jak přednášel v Praze () Dantovi. Z celé tě přednášky se
Bílkovi nejlépe líbilo jedno místo. Dante praví: „A ted' mi

ukaž Svatou Pannu, a až ji uvidím. at mi zůstanou

všecky smysly zdravě!" ABílekřekloŠaldovi:„On ovšem
takový smysl pro Ni neměl, ale Dante ho měll"

Ruzmlouvali jsme () dřevech, o různých přednostech jejich a
i o kůrách. A tu mi Bílek vyprávěl: Jde-li do lesa, najde někde
krasnou kůru, vezme ji s sebou, prohlíží jí, raduje se z ní, a
počne z ní vyřezávati něco, aby to přinesl z lesa domů své paní.
„Abys věděla. že jsem si na tě vzpomněl, když jsem chodil od
poledne lesem." Ptám se ho co vyřezal? — „Někdy Pannu Marii,
nebo svatou Annu, nebo něco podobného. A oni si to potom
(žena a dcera) položí na stoleček ke svému lůžku a těší se
z toho." — Nechci k tomu nic více přidávati. Ta nesmírná něha
k ženě a dceři, a ta úcta k „Panence Marii“, jak Bílek říka,
mluví sama.
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HYMNY K SVATÉMU JANU KŘTITELI.
Z LATINYPŘELOŽILRUDOLF LINHART.
O NIMIS FELIX . ..

Přeštastný & bohatý zásluhami,
v sněhobilé čistotě bez poskvrny,
mučeniku přemocný, poustevniku,
největší z věštců.

Vlnek plody protkaný třicetkráte
věnči hlavy jedněch a jiných dvojí:
tebe trojí, obtěžkán plodem, zdobí
závinů ve stu.
Nuže, mocný stkvělými zásluhami,
: hrudi našich na kámen ztvrdlá srdce
vyrvi, cesty neschůdné srovnej, křivky
chodníků vypHm,

Tvůrce světa, Spasitel milostivý
v srdcích, jež jsou hříchu & viny prosty,
s láskou aby ráčil, až přijde, stavit
přesvaté kroky.

Nebestuné kéž tebe zvelebuil
chvalozpěvy, Trojice, jeden Bože,
a my, bys nám odpustil, vroucně Ikáme:
spasených ušetřl Amen.
UT QUEANT LAXIS . ..

Aby mohli lahodným hlasem slavit
věrni tvoji zázračné tvoje skutky,
vinu s retů, hříchem jež pokáleny,
vzdal, svatý Jenel

Otci anděl, seslaný s nebes výšin,
že se zrodiš před Bohem bys byl velký,
jméno tvé a život jak celý mine,
zjevuje řadou.
V pochybách že nevěřil slibu s výše,
ztratil mluvu, dosud jež běžná tekla;
tys však zhojil, zrodiv se, ústroj hlasu,
jenž mu byl odňat.
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Ještě ukryt v matčině lůnu, cítils.
Král. ienž meškal v komnatě. že je blízko:
na to syna zásluhou věsíí příští
rodičů obé.

Sláva Otci. Synu bud' zrozenému,
& těž Tobě. rovná vždy obou sílo.
Duchu svatý. iediný Bože, sláva.
po věky věkůvl
Na útěku před shlukem lidí záhy
v útlém mládí hledal isi sluje pouště
bys ni lehkým jazyka hříchem nemoh
poskvrnit život.

Drsný háv, iími halil jsi údy svaté,
lkýíal velbloud, pás byla ovčí kůže;
ramen žízeň hasil & potravy daly
kobylky s medem.

Jiní věštci. prorockým vzňati duchem.
pěli pouze. zora že vzeide iednou:
ty však přímo zievuieš toho. světa
hříchy jenž snímá.
V dál i na šíř kam až jen sahá země,

nezrodil se avětěiší nikdo Jana:
on byl hoden toho, ienž hříchy omývá.
pramenem křííh'.
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ANTONIN
ROČEK.

Byl to muž, oplývající vším bohatstvím světa pozemského. Měl
dobře zařízenou továrnu a výnosný velkostatek s veškerým pří
slušenstvím. Byl živitelem kolika set drobných, pracujících lidí,
A byl dobrým živitelem. ádal poctivou práci od svých lidí.
protože sám s nimi poctivě jednal.
Žil střídmě na svém statku, který byl s jedné strany sousedem
polí, z druhé dorostlého borového lesa. il sám. ena mu zemřela
už před lety a dceru, kterou mu zanechala, měl v Praze v klá
šteře. Ale o tu se nestaral, nikdy mu nenapadlo, že je jeho, že
on je otcem. Nestaral se o ni proto, že do řádu vstoupila bez
jeho svolení, proti jeho vůli. Poslal ji do Prahy na studia a ona
brzy zřekla se sloužiti světskému umu &se sebezapřením a muž
nou odhodlaností učila se sloužiti Kristu.
Tak odtržen od života rodinného, opuštěn ve světě, nestaral
se ani valně o společnost. Trávil samotářsky jednotvárné dny
v olích a lese. Zřídka bylo ho viděti v továrně při práci. Ne
mi oval velikého ruchu. nemiloval lidí. Chodil sám zádumčivý po
polních mezích, zastavoval se. naslouchal trilkům skřivánčí me
lodie. pozoroval život brouků, sledoval růst obilí a trav. A když
bylo příliš parno, dal se obejmouti stínem lesa. Ale ani lesní
vůně ne ůsobila na jeho povahu lépe, než pole. Stejně zamyšleně
chodil ollolo vlnícího se obilí, jako v šumu lesa. Tu bavio jej
pozorovali mravenčí práci, jejich neúnavnou &vytrvalou píli. asto
stal hluboce zamyšlen u mravenčího domu hodinu i déle. s hlavou
nachýlenou k tomuto labyrintu o nesčíslných chodbách a chod
bičkách. V takové chvíli se zdálo, že jeho jediní přátelé, kterým
svěřuje své myšlenky. jsou nejmenší tvorové přírody.
Ale nebylo tomu tak. Měl i jinou společnost. A nebyla méně
tajemná než tato v polích a lesích. Celé okolí, jeho nejbližší
sousedé o ní ničeho určitého nevěděli. Sjíždělo se k němu do
statku několikráte do roka větší počet neznámých mužských po
stav, o něco výbojnějšího vzezření, než měl on. Nejodvážnější
ze sousedů sice tvrdili. že je členem, ba dokonce předsedou
nějakého bezvěreckého spolku a že se u něho konají schůze,
ale jedu na to žádný vzíti nemohl; nebot žádnému se nesvěřil.
o sobě nikdy nemluvil. ve věcech víry vystupoval snášenlivě a
vůbec jeho chování vzbuzovalo spíše úcty, než zvědavého sto
pování. Páni přijeli na noc, ráno zase odjeli, v obci se o tom
den, dva dny mluvilo a pak zase všichni zapomněli jako na
smrt. Ti, kteří se odvažovali tvrdíti, že to bývá sezení bezvě
reckého spolku, odůvodňovali svoji domněnku tím, že statkář
nechodí do kostela, před křížem že nesmeká.
Ale statkář nemyslil nikdy na to. jak se o něm mluví a co se
myslí o jeho neznámé společnosti. Vůči poddaným vykonal svoje
povinnosti a o více se v obci nestaral. Chodil zase polmi a lesy,
jako před schůzí, nezměněný, spíše roztržitější.
Až kteréhosi červnového dne zalomcovala jím stručná zpráva
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řádu, v kterém byla jeho dcera. List oznamoval, že dcera náhle
zemřela. Toho dne celý zesínalý chodil lesem a nepozoroval
život kolem. celá příroda zdála se mu ohromnou mrtvolou a jen
on sám se v ní ztěžka pohyboval. Nyní, když už příroda sama
neměla pro něho půvabu, když myšlenky ho opustily, ozvalo se
svědomí.
K živé se nehlásil, protože zasadila těžiště svého života do
půdy protivné jeho smýšlení, protože chápala smysl života jinak
než on. Nyní má se k ní hlásit k mrtvé? Bojoval v duši těžký
boj a když soumrak zaclonil mu cestu k domovu. utíkal, jako
by si byl vědom hrůzného provinění, jako by na rukou mu lpěly
kapky krve z lidských tepen, jako by naň kolemjdoucí prstem
ukazovati chtěli — bezmocný proti děsivým myšlenkám. Svým
sousedům — lidem cizím — nikdy nevytýkal jejich náboženského
smýšlení, svého dítěte, své vlastní krve se proto odřekl.
Když potom octl se v stínu stěn svého pokoje, bezpečná sa
mota vzbudila v něm dřívější mužnost a neochvějnost otcovského
srdce. Prudce popocházel : rohu do rohu a klnul světu, že mu
odcizil poslední radost, kterou v životě měl a v kterou kdysi
v jejím dětství vkládal naděje svého nitra.
Ubohá dcera — však ne dcera. Odrodllecl
A spílal sobě, že se už od dětství nestaral o její duši, že jí
neurčil v mladosti směrnice životní pouti, že ji nepřipoutal tvrdé
otcovské ruce.
Stín opuštěnosti padl na jeho srdce a podlamovnl jeho nervy.
Klesl téměř bezvládně na pohovku. V pravé ruce svíral křečo
vitě list ——
úmrtní list dcery. Nenávist & láska otcovské rvaly se

v jeho srdci o primát.
Může aspoň smrt jednoho ze dvou lidí. kteří v životě stáli

v protilehlých
řadách,
přiblížiti dostoupila
k sobě? Může
je smířiti?
vrdost otcova
opuštěností
té výše,
že na tuto
otázku odpověděl sl záporně. Věřil v život zde na zemi, protože
jeho jsoucnost ho o tom přesvědčovala, věřil v smrt, protože
viděl lidi umírsti, ale nevěřil, že smrt nezakončuje podstatu ží
vota lidského. V smrti viděl nutný fakt. zákon přírody, kterému

žodléhá
hola níc.všechno tvorstvo, člověk i zvíře. Po smrti není nic.
Kd ž takto usoudil, rozhodl se, že na pohřeb dcery nepojede.
Neby o-li v srdci otcově ani jediného citu, nebylo-li lásky otcov
ské k dceři ještě za jejího života. nemůže ho býti tedy ani po
její smrti. Zemřela, zúčtovala se světem, pochovají ji a on bude
žíti nerušeně dále. — Nerušeně, bez pocitu, že byl někdy man
želem & otcem.
Ráno se brzy probudil & vzpomínal, že měl podivné sny.

Protože slunce se mocně opřelo do oken jeho místnosti, rozlilo
se paprskami po nábytku & podlaze a lákalo ven, nepřikládal
vzrušujícím vývodům ve snu valného významu. Rychle se ustrojil
& odešel do řírody jako jindy. O smrti dcery se žádnému ani
nezmínil. Ne ylo třeba. Tím. že zemřela přetrháno všechno. co
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ji k zemi a lidem jako živou poutalo -—nač tedy o zbytečnos
tech hovořit.
Vleklé dny ubíhaly mu při procházkách samotami velice po
malu. Občas mihla se mu v představě postava jeho dcery a
v takovém okamžiku se lekal, děsil a usuzoval, zda přece špat
ně nejednal, když ani s mrtvou se nerozloučil. S počátku byly
to řídké chvíle, kdy jím takto svědomí otřáslo, ale později při
bývalo jich více a více.
Bylo tomu asi týden po dceřině smrti. když potkal na pokraji
lesní cesty u Božích muk listonoše z městečka. Listonoš uctivě
pozdravil a podal mu balíček. Byl z Prahy. Patrně nová kniha,
pomyslil si. Listonoš zmizel mezi prvními chalupami, & statkář
usedl na silný kořen, který prorůstal příkopem. Počal rozbalovati
knihu. Byla balena rukou jistě pečlivou — to není obal z knih
kupectví. Snad přítel nějaký posílá mu dobrou věc.
Několikanásobný obal spadl a jemu v ruce zůstala kniha v černé
vazbě, uprostřed s křížem. Zachmuřil čelo, otevřel knihu a na
první stránce četl křestní jméno zesnulé dcery. Rucc mu klesly
na kolena a kniha sjela na zem. Byly to její modlitby. Tělo chvělo
se zimnicí, spánky pracovaly horečnou rychlostí.
V tu dobu probouzelo se jeho svědomí znovu, chelená rána
počala jitřit. A zdálo se, že vyléčení tentokráte vyžádá si více
ústupků. Neboť kam by se poděla ona energie otcovské lásky,
za kolik let neprojevená, neupotřebovaná. nevyhitá. Odříkání šlo
do krajnosti, vyvrcholilo a bylo lze očekávati nutný psychologický
obrat. A ten měl nastati při doteku jediné pozůstalosti dceřiny.
Pohlédl na skromný majetek, který mu řád posílá & zamyslíl
se, je-li to dědictví po dceři, či jenom upomínka, která má roz
rýti srdce otcovo, rozvrátiti jeho dosavadní duševní život a uvésti
do kolejí lepších,
Ztrnul. Mohl by on se vůbec změniti? ,_ Mohl by přijmouti
názory své dcery, on, který celý život věnoval myšlení právě
opačnému?
přece zrak znovu utkvěl na černé knize ležící v trávě. Proč
mu ji posílají? A pojednou celý život, délka dlouhých let ztrá
vená v bezstarostnosti a nečinnosti, staví se mu na oči. Co vy
konal v životě? K čemu byl určen? Zdálo se mu. že více než
polovinu svého života prospal při procházkách bez nějaké vyšší
účelnosti. Ní dy nepodnikl nic. co by bylo spojeno s odříkáním
a námahou. ivot jeho se vláčet pomalu jako veliké kolo stroje
a on stavěl se k pravému žití vždy chladný, lhostejný a pohr
davý A hned k této ohromné noci řadí se den, světlo krátkého
života jeho dítěte.
Čím bylo to ní odřeknutí se světského života, velikého jmění
po otci? Mohla přece žíti bezstarostně, klidně, obklopena jsouc
bohatstvím otcovým. Bezstarostně? Klidně? O tom teprve nyní
počal statkář pochybovati. Začal chápati, že čin. jímž vstoupila
do života nebyl tak planý a že nemohl býti proveden z neroz
umné mladickosti, jak se dříve domníval. Chápal, že to nebyla
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pětadvacetiletá dívka, ale žena, celá žena s obdivuhodnou muž
ností a odhodlaností. prodchnuta ušlechtilou láskou k životu až
světeckému. ] když její ideály nemohl dosud přijmouti za své,
přece musel se jim obdivovat. A on nepochopil to dříve, nepo
chopil, že cíle života mohou býti různé, že každý náplň životních
moudrostí může vypiti jinak, podle své vyspělosti a citěni, že
jinak může chápati život sám, smysl života vůbec. aniž by se
s jiným, svému myšleni protilehlým, rozcházel nebo na smrt

hněvaL
První výčitka, směřující do hlubin citovosti, přišla. Krůpěje
veliké jako hrachy vyvstaly mu na čele, když tu sebou mocně
trhl, boje se, aby nebyl někým ve svých intimnostech pozorován.
aby někdo nevyčeíl mu myšlenky z pobouřených svalů obličeje.
Ale nezahlédl živé duše, jen vyděšený zrak zavadil o modli
tební knihu v příkopě.
Co s ní? Dům jeho ji do svých zdí přijmoutí nemůže! Nesmí!
A přece podivná pohnutka láká ho, aby jedinou relikvii po svém
dítěti uchoval. Pohnutka ta sbližuje ho ještě více s dcerou a chce
přinésti ovoce smíření.
Zvedl zraky na modrojasnou oblohu a při tom jeho oči dotkly
se dřevěného kříže stojícího naproti. Již po kolik let tu chodívá
okolo a dosud si ho ani nevšiml. Skoro ani nevěděl, že tu stojí.
S kříže dřevěného svezl se zrak na kříž vyrytý do desek dce
řiných modliteb.
.laká podobnosti Týž dojem z obou. Oba ho překvapily dnes
po prve. A cítil, že už ho neuráží onen symbol velikého utrpení
a lásky, který je rozšířen po celém širém světě ve výstavnýclí
síních chrámových i malebných zákoutích křižovatek v přírodě.
Neuráží ho, spíše chápe jeho tajemství. Znova přehlédl oba kříže.
Ano stejné jsou, patři jistě k sobě, pomyslil si. A myšlenka ro
jela mu hlavou jako zá'rící jiskra a chtěla býti uskutečněna: ěžl
s modlitbami k dřevěnému kříži, aby je pod ním někde skryl.
Tmn bude jejich místo nejlepší a nebudou zmařeny.
To všechno dělo se v jednom tempu, jak pobouřené myšlenky
diktovaly. Zpáteční cestou k domovu teprve si uvědomil, že dělal
něco proti své vůli, proti přesvědčení. Neměl snad zahoditi ony
modlitby někde do lesní tůně, aby zničil jedinou vzpomínku na
své dítě? Tentokráte nedovedl si již sám odpověděti. Uzkost sví
rala jeho nitro a hnala ho do pokoje. do samoty, kde by mohl
nerušeně přemýšleti o všem, co mu přetěžovalo hlavu.
Zatím přišlo léto s parnými dny. Obilí v polích rychle dozrá
valo, trávy na lukách denními paprsky ožehavěho slunce uva
daly Rozehřátý vzduch nad vlnícím se obilím mihotal se jako
plamének. všechno žárem dne praskalo. K večeru obyčejně při
cházela bouřka s vlahým deštěm. který celou přírodu vz ružil
a posílil. V polích byl ruch, pracovalo se od úsvitu rána o zá
padu slunce. A vesele se pracovalo, s nadějí, že nadchází od
plata za celoroční práci. Večer rozléhal se z dvorů zpěv mladých,
řinčení a klepání kos. které připravovali hospodáři.
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Ale tuto radost nepocitoval statkář. Nepocitoval ji nikdy, pro
tože se o ni nezasloužil lopotnou prací, ale letos skoro ani ne
věděl, že žně už nadcházejí. il, nežill Za dne málokdy vychá
zel ze svého pokoje. A vyšel-li. lidi se nad ním pozastavovali.
Vypadal jako živá. vlekle se pohybující mrtvola. Jeho zdravá
tvář, od té doby, co se setkal s listonošem u Božích muk, do
znala povážlivých změn, celá jeho postava se změnila.
Sousedé se všelicos dohadovali o příčinách jeho náhlé choroby.
Ale ačkoliv viděli jeho zhroucenou postavu. přece nedovedli si
ani zdaleka představiti jeho zbitou a ztýranou duši. Neboť celý
jeho úpadek sil tělesných měl příčinu v nitru, které vedlo boje
ve dne i v noci s děsivými myšlenkami.'Jedna následovala
druhou, jedna děsila více než druhá. Ale on byl do poslední
chvíle tvrdý. bojoval proti nim sám, nikomu se nesvěřil.
Kdo by ho býval pozoroval. hlavně v noci. viděl by celé jeho
neštěstí. Za bezesných nocí vystupoval po schodech nepozoro
vaně ze statku, docházel pravidelně až k lesnímu kříži a tu se
zastavoval. Všecek se chvěl, nohy pod ním klesaly. Ale nechodil
sem ze zbožnosti, k tomu dosud nedospěl, ale něco ho sem
nutilo. lákalo. Něco o čem nevěděl. co jen pociťoval, Touha.
Klid.

S počátku uhodil sem. chvíli tu postál. obešel několikráte kříž.
& vracel se spokojenější domů. Po této obchůzce obyčejně klid
něji usínal.
Až jednou v tmavé noci, když krajinu kolkolem opsnovalo
hřbitovní ticho a klid, a měsíc 1 hustých mraků prokukoval jen
chvílemi, aby osvětlil tělo Ukřižovaného na omšelém dřevě. měl
statkář osudnou chvíli. Hluboce zamýšlen stal poblíže kříže a
sledoval protivy světla a trny. které se rytmicky opakovaly.
Pojednou měsíc zašel úplně za hustý mrak. Nepřehledná tma
sevřela celé okolí. Mrtvo bylo kolem, jen statkářovy nepravidelné
oddechy zapadaly do tmy a ticha. Najednou očal se osvětlo
vati kříž. Statkář pohlédl na měsíc, Ten však yl skryt — po
hlédl na kříž & počal couvati

»—---- -—

Kříž byl v lném světle. Pod ním klečela černě oděná žena
jeho dcera. božně vzhlížela k ověnčené Kristově hlavě, která
byla vlídně skloněna. [ Kristus i dcera jevili se mu iako živoucí.
Obraz krásy, lásky a dobra zjevil se mu v dokonalé podobě,
ale on nechápal, stal přestrašen přitisknut k silné borovici. Zář,
která obepínala kříž. šířila se směrem k němu. Vidina dcery
obrátila se k otci. zvedla jím zasunuté modlitby a kynula rukou.
aby přistou il. Pochopil. že dcera přichází. aby mu osobně ode
vzdala mo litby, kterých z bázně před svou společností nedo
nesl domů. Chvěl se. ale pociťoval svoji vinu, vinu celého života.
Chápal mnoho, věřil všemu, co po celý život popíral. Tím více
bál se přiblížiti s celou svou hříšnou bytostí k dceři. která v čis
totě duše nad ním zvítězila.
Chtěl udělali krok dopředu, ale nohy vypověděly službu néstí
tělo. Vidina kynula. jen aby dále šel.
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Po kolenou & po rukou plazil se všecek ubit a zdrcen. Jen
dva kroky zbývaly, ale nemohl. Natáhl ruce, chtěl prosit za od
puštění, ale místo slov vyrazila mu z úst smrtelná pěna & ská
cel se bez vlády na zem.
Měsíc osvětlil krajinu, vidina zmizela. Krajem vanul lehký
větřík. Z nedalekých domků kokrhající kohouti zvěstovali. že
začíná ráno a za chvíli probouzela se celá vesnice.
Mrtvolu statkářovu našel ráno hajný. Tajemný byl jeho život,
tajemná jeho smrt. ádný se nedopátral pravdy. il v příro ě.
přírodě se se vším svěřoval. v přírodě zemřel. Přírodu miloval.
důvěřoval jí, ale nepochopil ji. nepřekonal ji v sobě, nestrávil
její tajemství. Příroda strávila jej. otce. který otcem býti nechtěl.

*

ZJEVENÍ.

JAROSLA
VUDURYCHOVI
VĚNUJEJANSAJÍC.

Hledal jsem dokonalost nejvyšší jen v světě jevů.
ač život tajemstvím se netušeným ve mně chvěl.
povrchu věcí dotýkal jsem se v svém lehkém zpěvu
a vnitřní hodnoty jsem zachytiti neuměl.

Jako bych základ smyslný jen kladl do nadějí;
však duse práhla po věčnosti nekonečných kras.
Nezřel jsem. jak se krev má ssedá krůpěj po krůpějí
a kolem srdce jak se staví tvrdých tříští hráz,
jak se mé city dotýkají všedních tužeb země,
a netušil jsem vroucí sily jejich tajemství;
neznal jsem pohybů. jež energií dřímou ve mně.
& neviděl jsem, jak se jenom v duši věčno stkví.

Tušil jsem z dáli pouze kouzlo jsoucna neznámého
a hal jsem se, že nebude mi lze ho dosíci,
vzýval jsem vesmírno & všechny známé moci jeho
i slunce pohodu i divou noční vichřici.

Neznal jsem srdce lidského, čím tryská jeho pramen
a v čem se rozvíjí ten jeho žití plný ruch. —

Teprve dnes, kdy bratří pozvedlo mě tisíc ramen.
vím, že se prostým duším v nitru projevuje Bůh.

*
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CEDA.
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SLUNCI. NAPSAL
JOSEDEESP RON

PRELOZIL
JAROSLAV
SKALICKÝ.

Ú, slunce, stůj & poslyš pozdrav můj.

slyš nadšená má slova odvážnál
Má obraznost tvým žárem rozhořelá
je jata obdivem & prudkou touhou plá,
v let k tobě rozestírá křídla smělé.
O, kdyby hlas můj měl tak silný zvuk
& vznešený tak byl.
že hromu hrozný hluk.
tak děsivý, by řehlušil
& k tobě doletě

& prostřed dráhy tvé tě zadržell
. kdyby oheň. který vyzařuje
mi mysl, žšr svůj vlil též citům mým,
v lesk vítězný, jenž zrak mi oslepuje.
bych k tobě vznesl zraky vroucí
ohledem bych zíral nehnutým
„l)sk zářivý tve tváře žhoucí.
Jak jsem tě, zšřně slunce, vždy měl rád
a s pošetilou touhou
jsem chtěl se s tebou brát.
jsa dítkem nevinným. tvou poutí dlouhou;
& nadšen jsem tě zřel
:: hledě, září tvou se opájeelI

S vroubí
těch krajů
jež východ zlatl
&
plný dalekých,
pere oceán.
až tam, kde západ ve stínech se tratí,
lem roucha zářivého prostíráš
v své nádheře jak jasný král a pán
& světem čisté světlo rozléváš.
l'ys duší světa. životem; s tvě tváře

(len
vůlný
k námtvéslétá,
lidu života
vznešeném
tiché záře
se vlije žár, jímž země zkvétá;
výš neseš slávu svou.
těl nebeských jsouc třpytnou korunou.
Jdeš klidně výš. kde září zlatým leskem

trůn královský tam v nebi uprostřed
& záříc planoucího ohně bleskem

pak zdržuješ svůj let:
a odtud k obzoru tvá dráha skvělá
pak rychle dolů spěje
& bohatá tvá kštice rozhořelá
se v klíně moře rozvlněna chvěje.
Den prchlý věčnost klade v hrob,
v nějž uložila dny všech zašlých dob.
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Co nekonečných století jsi zřelo
v tu propast nezbadatelnou již vplynoutl
Co říší lidnatých se slávou skvělo
a mocí ——a tys vidělo je hynoutl

Čím byly před tebou? Jen listím zvadlým
& lehkým. v stinném háji spadlým,
jež povznáší se vírem hravým
a mizí. hnáno severákem dravým.
Hněv Boží tebe nezastihl
a vidělo jsi tonout vesmír celý,
když Bůh své rámě spravedlivé zdvihl
& seslal spousty vod. a bouře hřměly.
& vichry nad mořem se rozhučely,
a rachot hromu ozýval se temně,
až zachvěly se, zapraštěly
i démantové osy země,
a nad nivy & nad hory se vznesl
šum moře ——hrob. v něiž člověk klesl.

Pak hloubkou prošlo chvění.
a nad to bouřné vření
jak světa pán tys trůn svůj povýšilo.
v sat mlh se zahalilo;
s tvé hrdé tváře
se jiným světům lila záře.
A zřelos nová století
zas vzcházet. prchat, zaniknout
v tom víru věčném, jako přiletí
a dme se přílivem vln mořských proud
a znovu odstupuje zas:
ty samo neměnné a zářivé
vždy znova vzcházíš. šíříc jas,
a tisíc věků přejde v slávě své.
Zda budeš věčné, a tvůj plápol žhavý
zda bude věčně plát, a nezhasnou
snad někdy blesky tvé, zda bez únavy
vždy půjdeš nesmrtelnou dráhou svou?
Zřít budeš věky v propast zacházet,
a mocné, vznešené a nehynoucí,
zda věčně budeš ovládat ten svět?
0, ne, smrt z dálky jdoucí
i na tebe již číhá
a stejně horlivě tě stíhá.
do ví? Snad jenom jiskrou ubohou
jsi slunce jiného. jímž ozářen
byl jiný, větší svět, jenž prostotou
a mírem našemu byl podo en.

O, slunce. mladostí a krásou svou
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se těš. než přiide onen hrozný den,
kdy z mocně ruky spustí světa Pán
svou vůlí vševládnoucí
ten puklý vesmír mroucí,
ienž zničen, v tisíc kusů rozerván,
v té hloubce věčnosti pak rovněž zaide.
a moře plamenů se vznítí,
v němž zmizí svět &věčný hrob svůi naide;
sta bouří hrozný rachot bude zníti —
lvůi čistý žár pak zhasne, nekonečná
iei skryje mlha; chmurná noc pak vstane
& zastře nebes výšiny tma věčná —
ni iiskry : tvého světla nezůstane.
*

LESÍK.

BÁSENNAPSALFRANTIŠEK
KAŠPAR.

Pahorek za vsí suchopárný
několik stromků orivule.
Plamínek buku v iesem' teď
z uvadlě trávy vyšlehuie.
Kdys lesík svěží vyroste tu.
sen vyplněný trati chudé,
a na podzlm v něm listí buku
iak velký požár pláti bude.
l'řiláká milence a děti
pak osamělý háiek stinný;
a s rodnou vsí si ponesou ho
ve vzpomínkách svých do ciziny.

.
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TRADICE A TEORIE RAJ SKĚ ŘEČI. ESSAY
NAPSALJAROSLAVDURYCH.
Technickým cílem slovesného umění jest, aby dokonalé formě
obrazové či metalorické přiblížilo co nejvíce a nejlépe lormu
zvukovou čili aby obsah slov &vět harmonisoval s jejich zvukem.
Správná a přesná zvukomalba, vážná ovšem a nikoliv hračkářská,
jest zatímním dosažitelným prostředkem. Umění chce, aby už ve
zvuku slov se dala vycítit vlna jejich vnitřního děje a všechna
vášeň, touha, bolest i úžas aby resonoval co nejpřesněji v každé
stopě rytmu. Odtud pochází nesnáz při volbě slov ve verši, ne
má-li verš zůstati jen hluchým schematem odpočítaných slabik;
ale i ve větě prósou se tato nesnáz mnohdy objeví ještě tvrději. nebot
úkoly prósy jsou mnohdy nesnadnější než úkoly verše. Kdyby
se umělci mělo a mohlo vždy zdařit seskupení slov v té har
monii, jak ji v sobě slyší než něco napíše, pak by jeho rytmus
dával jeho větě jakousi internacionální srozumitelnost; cizinec by
sice neznal přesného významu jednotlivých slov, ale z dokona
losti rytmické a zvukové b pochopil aspoň duchovní nebo pu
dový obsah verše či věty. lJpraviti pravidla zvukomalby dle při
rozených možností jednotlivých lidských řečí jest úkolem lonetiky
a rytmiky. které sbírají dosavadní zkušenosti. podrobují je kri
tickému rozboru a odvozují z nich další metody.
Ale řeči lidských národů jsou omezeny. V každé řeči jest
vtisknut charakter jejího národa a každá trpí jeho nedostatky a
hříchy. jakož i v každé se zračí všecky zásluhy. přednosti a
ctnosti, které si její národ uchoval. Řeči se od sebe liší nejen
filologický. ale i psychologicky. a jejich výrazové schopnosti ve
slovesném umění jsou v různých oborech nestejné. Co v jedné
řeči lze vysloviti hudebně a harmonicky, lze v jiné říci pouze
suše a mdle; a jest mnohdy až ku podivu. jak některá řeč vy
niká přednostmi ve výrazech určitých vlastností a nedostatky ve
výrazech vlastností jiných, že každá řeč má své mistrovské stránky
určitého oboru, jimiž se liší od řeči druhé a proti tomu zase
každ' její pokus o harmonický výraz v jiné oblasti naprosto
ztroskotá, takže třebas balada v italské řeči, jejíž obsah jest drsný
až k brutálnosti. působí zvukem nyvé milostné až i sentimentální
písně. kdežto v řeči anglické nejcitovější a nejdelikátnější pro
jevy působí dojem šedivé podzimní ba i střízlivě nálady. Jest
jisto. že žádná řeč nestačí na všecko a že vrcholu ideální do
konalosti může dosáhnouti jen pro určité projevy. V tom ohledu
pokulhává za hudbou, ovšem jen co se týče zvukové potence.
Srovnáváme-li třeba tři slova stejného významu, totiž české

slovo ostrý. německéscharl

a latinské acut, pozorujeme,že

všecky tyto zvuky jsou správné, přesné a dokonalé. ale každý
zvuk vyjadřuje jiný smysl a charakter národního nazírání na
ostrost. Dle těchto zvuků lze rozeznati i mužské a bojovnické
vlastnosti jednotlivých národů. V českém slově o strý se začíná
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olohlubokou otevřenou samohláskou o, vystihující temnou ná
radu násilí, skupina st znamená suchý svist zbraně, letící nebo
rudce dopadající vzduchem nebo větrem. a bezprostředně při
éhající r znázorňuje drtivý zvuk rozražené kosti. který se roz
tyluje v dlouhé samohlásce koncovky jako mdloba nebo ubíhající
Erev. eská sykavka jest suchá, nehlučná. tvrdě a tupě nasedá
na suché t s jakousi samozřejmou zákonnou střízlivostí.
ěmeckě slovo scharl se začíná bez otevřeně samohlásky
zesíleným sykavým zvukem sch, který přichází náhle bez opo
vědění útoku a sviští tupým násilím hmoty, která jest bud kom
paktnější, těžší a širší než hmota zbraně české. nebo jest vržena
s barbarštějším neb zuřivějšim elanem. Mocné střední a. jediná
samohláska slova, ukazuje. že zbraň není tomutu národu před
mětem pochmurným. nýbrž normálním středem života a muž
ského konání. Skupina rl má dvojí význam; jednak ukazuje svist
vzduchu. spíše provrtaného než prostřeleného, vzduchu těžce
rozhrnovaného nebo brutálně proťatěho; jednak účinek v ráně:
zbran spíše těžká než ostrá a špičatá svou tíhou a odrazem sama
vypadne z ráuy, ve které se stočí a vytrhne vnitřnosti. Slovo
bez koncovky nebo s koncovkou ponejvíce s němou samohláskou
naznačuje i rychlé zhasnutí zájmu o zasaženého, rychlost a tvrdost
boje i mysli. Všecko se končí pouhým dmychnutim souhlásky [
Latinské slovo acut jest výrazem těžkého zápasu těžkým že
lezem muže proti muži. Toto slovo pozorováno už jako celek
jest onomatopoetickým výrazem tří věcí: předně zní jako vzteklý,
barbarský řev útočícího vojska. vydrážděného k zuřivosti a spp
tícího pomstychtivostí; snadná &hlasitá výslovnost jeho rovná se
síle útočných hesel; za druhé jest i onomatopoetickým výrazem
prudké
a šíleného strachu.
jako
něm raněný
a dobíjený
vákal bolesti
žabím skřekem;
a za třetí
jestby vv něm
resonance
těžké
široké zbraně, sekery nebo meče. jejíž úder otřásal ramenem,
vzduchem. štítem. tělem i zemí.
Jsou tři zvuky tří různých národů pro týž pojem, ale jak jest
představa tohoto pojmu u těchto tří národů různá a jak se liší
i jejich zvukový výrazl A přece jsou to slova dokonalá, kterých
by jistě žádný z těchto tří národů nezaměnil za výraz jiný. nebot
jest v nich vyjádřen co neidokonaleii vztah těchto národů k ši
rokému souboru věcí. ve kterých ostří rozhoduje. Lze říci. že
všecka tato tři slova jsou ideálně krásná a že v nich jest o ravdu
skryt heroismus jejich národů. A přece se tak podstatně iší, tak
nesnadno lze říci, které z těchto slov samo o sobě bylo by in
ternacionálně nejsrozumitelněiši a nejpřesnější!
Jsou však pojmy a představy. pro které si mnohý národ ne
mohl a nemůže utvořiti hodnotného zvukového znaku a jsou to
mnohdy věci. u kterých triumfuje obzvláště umění výtvarné.
Slave-li Anemone hepatica v naší mateřštině jaterník. Helleborus
viridis čemeřice, brada vždy jen brada, způsobí to mnohdy roz
paky, před kterými lze jen ucouvnouti nebo delikátnost citu jed
noduše obětovatí. Nových slov nelze tvořiti. ani upravovati, leč
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by si národ nebo některý jeho kmen pomohl sám, nebo že by
pomohla minulost se svými zapomenutými poklady.
Kde jest řeč taková. že se zvukově nekryje se smyslem, jaký
potřebuje básník dáti jejím slovům. lze si pomoci dvojím způ
sobem: buď přesunouti zvukovou pointu jinam &pasivum jednoho
verše nebo stopy nahraditi mocnějším akordem ve verši či stopě
jiné, neb změniti obraz, obejíti věc metaforou. Nelze-li dosáhnouti
úplné hudebností a správnosti v určité stopě, nahradí se úměr
ným rozdělením rytmu a zvukové, skupinové harmonisace po
celé větě, verši nebo sloce. podobně jako z více slov. prone
sených v cizí řeči, kterou známe jen nedokonale, hádáme smysl
jednotlivých slov, kterých dosud neznáme, podle celkové souvislosti.
Rytmus a jeho architektonika ve verši byly nám dány pro tuto
souvislost, aby nám nahrazovaly to, co jednotlivým slovům každé
řeči na světě chybí k ideální zvukové dokonalosti. Rytmus jest
remediem těchto nedostatků & není tudíž přepychem. Přepychem
by byl, kdyby každé slovo mělo svou ideální dokonalost; ale
snad ani tu by nebyl přepychem, nýbrž přirozeností, nebot ta
ková řeč byla by rytmus sám.
Rozlišení lidských jazyků dalo každému národu jiné schopnosti.
čili jen určitou část původních schopností, a tudíž také jiná pra
vidla. Každý národ musí si hledati svou vlastní cestu k dosažení
zvukové krásy, jejíž potřebu cítí právě tak tísnivé a původně,
jako potřebu všeobecné originální krásy, jejíž tradice sice byla
zatemněna a porušena. ale nikoliv přerušena. Tyto zákony a
pravidla jsou posvátným znakem řeči každého národa a jsou vy
pěstěuy a zdokonaleny jeho duchovním i tělesným životem;
Eroto
jich měniti
jako všecky
mrtvé,pokusy
bezduché
věci;
ylo bynelze
to směšné
a hrubé.libovolně.
A proto také
o umělou
dorozumívací řeč mezi všemi národy světa zůstávají jen projevem
duší nedosti jemných a nedosti čistých. Jako byla kdysi originální
jediná krása. tak byla i originální jediná řeč. A jako se snažíme
přiblížiti se vzpomínce na originální krasu, tak se snažíme volatl
její představu zachycování resonancí zvukových, které podle svého
skrytého ale přece jen určitého a pravděpodobného znaku jsou
příbuzny se zvukem a rytmickou linií původní řeči lidské. jakou
se mluvilo v ráji.

Uvedli jsme rozbor slov ostrý,

scharí

a acut. abychom

ukázali, že všecky tyto zvuky pro naše vztahy a potřeby dosta
čují ideálně a přesto přecejen jsou od sebe tak odlišny. Původní
zvuk pro tento ojem byl asi shrnutím všech znaků, jak zvuko
vých tak i psychologických a měl svou plnost a úplnost, která při
rozdělení řečí byla také rozdělena mezi národy a to tak, jak si
který národ zasloužil, k němu byl určen, jak uměl vzpomínati a
vyhledávati i zachycovati resonance těchto vzpomínek, se které
strany se blížil kráse. jak rostl či chřadl. Jsou také některé slova
v řeči každého národa, ve kterých není ani stopy nějaké remi
niscence na originalitu před porušením průvodní řeči, slova, která
byla jen jaksi nouzově sestrojena a vnucena, poněvadž jich sice
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bylo k dorozumění nezbytně třeba, ale právě u nich tradice byla
přerušena a dědictví odstaveno. Taková slova jsou chřadnoucími
větvemi, hlízou ns kmeni. překážkou a obtíží umění, důkazem
hříchů a slabostí nebo neřestí kmene.
Ale všecky vady a nedostatky aspoňYástečně lze zakrýti ryt
mem, který jest milostí pro lidskou řeč po pádu, tam, kde pů
vodně byl asi její přirozenou ozvěnou.
Tradice rajské řečí jest tedy dosti patrna &snad každý člověk,
který má aspoň trochu citlivé a vnímavé ústrojí pro duchovní
zvuk řeči, a snad i jen pro její fysiologickou jemnost, přijme tento
zákon o tradici rajské řeči alespoň jako metaforu.
Teorii o rajské řeči lze sestaviti asi takto:
Původní řec pravděpodobně vyhovovala tehdejší původní, ne
porušené inteligenci lidské před pádem a byla schopna vyjadřo
vati plným zvukem a plnou krásou, pro které inteligence lidí
o pádu ztratila jemnost i ostrost vnímání, nejen věci abso
l)utní, theologické a kosmologické, ale i každou nejmenší po
drobnost viditelného a hmotného života. Po pádu lidské inteli
gence přece se aspoň zachovala jednotná lidská řeč jako posvátná
vzpomínka ráje, jako dobrodiní, zachované ze svrchovaného sou
citu, aby lidem ve zvuku jejich řeči stále zněla ozvěna ztraceného
místa prvotní lidské slávy a prvotního Božího i lidského štěstí.
Rovnsla-Ii se v ráji krása prvotní řeči kráse lidské inteligence,
po pádu byl již poměr jiný: krása řeči byla symbolem vznešené
minulosti, kdežto lidská inteligence byla ve zříceninách &rozpadu.
Teď vyjadřovala vlastně již něco vyššího &byla duchovním nad
bytkem. Rozdělení jazyků bylo dokonáním katastrofy, nebot každo
denní ozvěna rajské tradice, ozvěna hlasu. kterým Matka všech
živých vyprávěla prvním dětem o tváři Boží, byla zemi odňata,
prvotní bohatství bylo rozděleno tak, že každému kmeni lidskému
se dostalo jen určité hřivny & to, co bylo nutno k doplnění obě
živa pro lidské styky, bylo nahrazeno dluhopisy. A tak se každá
lidská řeč skládá většinou z dluhopisů a jen určitá menší část
jest kryta zbytky původního zlata. Ale tím vlastně nastala rovno
váha mezi cenou řeči a cenou inteligence, která jest dosti stabilní,
Jako básník hledá krásu, drobty krásy, zbloudilé a rozváté
větrem, tak hledá i ozvěny zvuků. Jest to práce těžká. výsledky
jsou nepatrné, s íše z milosti než z vlastního přičinění. ale jest
to příkaz básnic é cti: sloužiti ncjen metafoře, ale i zvuku. nebot
práce bez tohoto kultu zvukové krasy jest obyčejné rozmnožo
váním nekrytých dluhopisů.
Prvotní řeč byla všeobecně srozumitelna a příčina byla asi
v tom, že její zvukova sugesce byla tak silná, že působila až
i jakousi duchovní nebo didaktickou koordinaci na mozek dětí,
které se učily mluvit. Bylo-li zapomenutí prvotní řeči a rozdělení
jazyků způsobeno psycboiysiologickou změnou v lidském těle nebo
jen způsobem čistě abstraktním, duchovním, nemůžeme ovšem
rozhodnouti, ale zdá se, a to nikoliv bez dokladu, že změna ta
nastala spíše mystický a že mechanismus psychologický nebyl tím
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změněn ve své přirozené funkci, nýbrž že byl pouze oslaben.
Ve Skutcích Apoštolských v II. kapitole o seslání Ducha sva
tého čteme o divu, který se stal, když národové evropští, asijští
a afričtí slyšeli, jak muži galilejští mluví k nim jejich rodnou řečí
o velikých skutcích Božích. A vypočítává se tam sedmnáct různých
národů. Nechceme ovšem nikterak se pouštěti do výkladu &naše
teorie nebudiž posuzována jinak než jako teorie v pravém slova
smyslu. Totiž: Písmo nepraví výslovně, že apoštolové mluvili stří
davě v různých jazycích anebo každý jiným jazykem k jinému
národu. A nebude snad příliš smělou domněnka, že mluvili všichni
řečí stejnou a to původní řečí rajskou, jejíž zvuk oživil náhle
všechny uchované reminiscence v myslích těchto shromážděných
lidí ze všech koutů světa, připravených ku vnímání jejího smyslů
přítomností Ducha svatého, a že tato řeč ukázala tu opět svou
svrchovanou dokonalost, srozumitelnost, vznešenost a slávu. Lze
totiž připustiti, že rajské řeči i dnes by rozuměli všichni národové
světa, poněvadž její zvuková krása svou zázračnou sugescí byla
by s to, aby probudila v každém člověku všechny možné schop
nosti pro vnímání zvukového mysteria a všechny vzpomínky, které
se v lidech ještě zachovaly. Ovšem že by jí všichni lidé nechápali
stejně, některé by probudila více, jiné méně, ale aspoň by se
zdála ovědomou, známou. tak známou jako řeč mateřská, nebot
oprav u to původní naše mateřská řeč jest. A snad tento zázrak
byl by právě tak slavný & svrchovaný, jako kdyby apoštolové
byli mluvili ke každému kmeni jeho vlastní filologickou řečí; byl
by pouze jednodušší, ale o nic méně božský.
Této řeči nelze sestrojiti, ani dle zbytků a dohadů sestavili.
Bylo by to marné & ubohé stavění věže Babylonské. Ale povin
ností básníků jest, aby zbožně naslouchali všem jejím ozvěnám
& aby je s největší a nejsvědomitější piluostí vyhledávali.
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Estétství.
Nedávno
požádalanvěřící
ejvyčát
Autorita
cír
kevní biskupy.
aby upozornili
na
nebezpečí
literatury. zejména beletrie. která se za katolickou vydává, ale katolickou není.
Vskutku, žádný světový názor není tak ohrožován domnělými přáteli, jako ka
tolictví. Katolický chrám. krása obřadů, liturgická mluva, bohoslužebná gesta
jsou starým lákadlem pro estéty. pro bezkrevné tvory bez skutečného světového
názoru. honící se pouze za pěknými chvilkami. za náladami, pro slabochy. kteří
se přt vlékají do historických kostýmů jenom proto, že se nedovedou podívat
v tvář skutečnosti. Opájejí sebe a své čtenáře vůni kadidla, popisy chrámových
a všelijakých hřbitovních scén a domnívají se sami o sobě, že jsou katolíky a
že prokazují Církvi kdo ví jakou službu. Diví se, že Církev nedává zvonit vlemi
zvony. když některý z těchto bledých estétů ohlásí co možno hodně hlučně svoje
obrácení. Před několika dny dostal se mi do ruky takový typický pseudokato
lický román: Dívka v něm skonči sebevraždou, ale před tím se pomodlí sama
za spásu své duše k svatému Antonínu v prostředí v líčeném co nejsugestivněji.
Autor se domntval. že napsal věc, která se must líbit katolíkům. Ani mu nepřišlo
na mysl. že sebevražda je v očích církve těžkým hříchem. Chtěl si však trochu
zakoketovat schrámovým zášeřím. Myslil si o sobě, že napsal katolický román
proto. že v něm zrovna nenadává kněžím, Jsou jistě rozličné cesty. kterými je
možno dojít k Bohu. Multifarie, multisque modis Deus olim locutus sd Patres
nostros. Jistě jest možno. že i někdo. kdo jest překultivován. přesycen umělec—
kými ožitky. sáhne upřímně po čisté a prosté stravě živé víry. Jest jistě možný
Břipad)
a nikoli
vytýká
kdesi León
loy, želluysmansův.
když jde k ačkoli
svatémui jemu
přijlmání
prvnízcela
jeho neprávem
starostí jest.
zda přijímá
pod
klenbou otickou nebo 'ománskou. Jest jistě možno dojíti k llohu i cestou li
turgické rásy. Vždyt krása je ekvivalentem ravdy a dobra. Ale jest nutno
naučit se rozeznávat mezi slupkou s jádrem, .isto jest, že estét sám o sobě je
zjev nezdravý. nebot hledá v životě o ojent smyslů. požitek. A mezi požitkem
a tvorbou je diametrální rozdll Požitell je spotřeba hodnot, ne jejich tvoření
I'Ístét netvoří ze života. nýbrž ze svého budoáru. Náboženství vlak nenl estét
stvím. ač obsahuje nejhlubát krásy. Náboženství hlásá lásku k životu, který jest
(lurem Božím. Na tom ničeho nemění ani askese. Askese život posvěcuje. Ná
boženství objevuje smysl života a poroučí žít život sebe těžlí pro věčný. Boží
ríl. Proto nemůže být náboženství pouhým narkotikem. pouhým svátečním ka
bátem, Mezi m stikou a životem není protikladu, jak ukazuje život největšlch
světců. Svatá erezie, jejíž .,Výkřiky" náležejí k nejlepiím a umělcck nejce
uějším výtvorům mystické literatury. byla ve svém životě svrchované aktivní a
založila na 10 klášterů na nejrůzně'áích místech Španělska, v době, kdy nebylo
cest a železnic. Čím úžeji přilneme životu. tím více vidíme v něm jeho hlubiny.
tím více pozorujeme, kterak nebesa vypravují slávu Boží a jak dílo rukou jeho
zvěstuje obloha. Estét. jenž se utíká do chrámu, protože je mu život příliš
„v!ednt". je vždycky trochu podezřelý. Církev učt rozeznávat mezi dnem vled
ním a svátečním. meli prací a bohoslužbou & káže Ora et Labora. Kdo však
před životem utíká, kdo jej zahaluje do záhrobních parlémů. nemůže mt pra
vého náboženství. již proto ne. že nemá ravého vztahu ku bližnímu. lověk
naplněný láskou neutíká před sluncem, ný rž podobně jako svatý František hlásá
llospodinu věčnou slávu za bratra Slunce, které je krásné ve své svatá záři a
leje svoje požehnání na nás a na všecko. A nejenom za bratra Slunce. ale i za
sestru Lunu a za její jas. za váecky hvězdy, za Vzduch a Vodu. která je čistá
a drahocenná, za bratra Oheň, který je silný a blahodárný. za matku Zemi po
krytou květy a konečně pak „per sor nostra, morte corporale“, za sestru naši
Smrt tělesnou. Kdo si s porozuměním přečetl někdy tento hymnus Serafin
ského světce. pochopí. že náboženský život neznamená libovat si ve fialových
odstínech a polosvitech tak oblíbených u malířů a básníků dekadentní generace.
a že tak zvané mystické nálady dávno ještě nezaručují milost zbožnosti. Nejde
o naše nálady. jde o výcvik nsěí vůle. Nejde o to. abychom my vždycky po
ciťovali sladkost při modlitbě a ve chrámě. Což je tato sladkost nalt zásluhou?
Vždyt tato sladkost je darem toho, k čemuž voláme:
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Consolator optimae,
dulcis hospes animae.
dulce refrigeriuml

Ale i bez této sladkosti, která jest jen a jen darem milosti je nutno vytrvat.
Proto jest oprávněno jistě podezření proti tak zvanému náboženskému umění
nálady. Nálada jest cosi prchavého. Svatý Tomáš Akvinský jest příkladem toho,
že jest možno být velkým básníkem při velmi přesném intelektu, při víře velmi
přesné formulované. Velcí tvůrcové nebyli estéty. Umění nálad je pouhé umě
níčko, hra odstínů. výroba bonbonů. Náboženskáyvíra však nehledá cukrovinek,

nýbrž hledá Chléb Života. — Dr. Alfred

POLITIKA

Fuchs

Francouzská
rozluka a my.
Historierozlukoveho
zá
konodárství francouzského
jest svrchované
poučná. Roz

luka následovala
diplomatických
styků formu
mezi Francií
a Vatikánem
roku
1904. Tehdy po'
šlopřerušení
o to, vnutiti
církvi spolkovou
podle světských
zá
konů. Forma však byla taková, že církvi prostě nebylo možno, aby ji přijala,
měla-li ještě zůstat katolickou církví. Zkušenost pak učí, že v takovém případě
církev podstoupí raději nejtěžší oběti, nežli by přijala organisační form , které
se dotýkají t. zv. ius divinum, práva Božího. Zákon byl ještě dvakrát nove isován,
ale zůstal na papíře. S katolickou církví nastal stav ex lex. Stav ex lex jest
pak největší blamáží zákonodárcovou. Znamená, že zákon od oruje životu. Atak
skutečně existovala ve Francii řada církevních institucí, teré zákon vlastně
zakázal. Za války, v níž řada kněží se vyznamenala osobní statečností a b la
i raněna, veřejné mínění si vynutilo na příklad znovuzřízení vojenských
chovních atd. Tento stav ovšem nebyl nikterak milý ani církvi. ani státu a obě
strany snažily se věc srovnati. Bylo žádáno od Vatikánu, aby uznal francouzské
náboženské obce, jak je francouzský zákon žádal, za přípustnou církevní orga
nisaci a obnoveno francouzské vyslanectví ve Vatikáně. Avšak Svatá Stolice
v tom ustoupiti nemohla, nebot toto zřízení se sice hodí laicky spravovaným
židům a protestantům, ale odporuje biskupskému hierarchickému zřízení církev
nímu. Církev se nemůže rozpadnouti na řadu náboženských obcí před zákonem
autonomních, nota bene spravovaných lalckými ředstavenstvy. V této formě
„Associations cultuelles" uznány býti nemohly. Ktohly však býti uznány v té
formě, jak je zná Amerika. Tak totiž. že nepůjde o farní sdružení pro provo—
zování bohoslužeb katolických nýbrž sdružení diecésní, jimž v čele stojí biskup,
jenž jest i správcem jmění a jenž členy představenstva jmenuje. Kdo má a ne
má právo, ab ke spolku kultovnímu patřil, otom rozhoduje on sám podle
předpisů v církví platných. Stát tcdy neuznává sice pro sebe církevního práva.
ale v církvi samotné nechává mu plnou platnost, tak jako stát respektuje na
příklad stanovy spolků a poskytuje právní pomoc předsednictvům uznaných
spolků, když by snad někteří členové tyto stanovy rušili a nechtěli se jim po
drobili. Za podobných podmínek existuje církev ve Spojených Státech a jinde
Tato forma neruší francouzského zákona rozlukového, nebot jeho znění připouští
i kulturní spolky diecésní a v této formě světský zákon nezasahuje ani rušivé
do organisace církevní. Nastávají nyní toliko otázky rázu majetkového, nebot
církev
právem interpretace
domáhá se jmění,
kteréjednání
přišla ještě
při provádění
rozluklzozřešení
za dří
vější nemožné
zákona.o Toto
není skončeno.
zásadní jest přijato s velkým zadostiučiněním ve Francii, nebot Francie tím
získala mravně plnou onalitu tisíců občanů. přes jejichž city nebylo možno pře
iíti jediným škrtem pera. [ zahraniční politice francouzské přichází velmi vhod
toto sblížení stanovisek, nebot Francie potřebuje Vatikánu nejenom ve své
politice, týkající se Syrie a blízkého Orientu vůbec, nýbrž domáhá se svého
tradičního vlivu i v tázkách misijních, zvláště od té doby,co velký ústav
misijní byl přeložen z oLyonu do
ma.
Naše žurnalistika ovšem komentovala s počátku zprávu o tom, že pa ež uzna
v nové formě francouzské „Associations cultuelles" , jako „porážku“ atikánul
Patrně si není vědoma, že Amerika dávno formu podobných sdružení zná. a
že tedy nejde o nic nového. Ustupek, stal-li se. stal se se strany Francie, která
propůjčila svému zákonu interpretaci pro církev katolickou přijatelnou. Ovšem
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že nechyběly ani kombinace. že francouzská rozluka může být pokynem proto.
jak by bylo možno řešit otázku u nás a že i my „donutíme Vatikán k ústup
nosti.“ Sotva však naši novináři se informovali lépe. konstantovali pojednou.
že tato rozluka není pokrokovým ideálem a „Večerník Práva Lidu" prohlásil
dokonce. že církev má nyní výhodnější postavení, než před rozlukou, nebo!
je--li nyní biskup odpovědným representantem kultovního sdružení i před ob
čanským zákonem. nutně vzroste jeho politický význam. nebot stát bude nu
cen každé chvíle s ním oficiálně jednati. Bude-li pak moci biskup vůči reni
tentním členům v církevním spolku postupovati právoplatně podle zásad kano
nického práva a odvolá-li se někdo, kdo pro neposlušnost vůči těmto zásadám
byl ze spolku vyloučen. k soudu světskému. nebude moci soud učinit nic jiného,
než potvrditi toto vyloučení, stalo-li se vskutku pro přestoupení církevních předpisů.
Tím vlastně prý stát propůjčuje církvi svoje rameno světské. což se diametrálně příčí
rincipům rozluky.
tak shrneme- li vše, vidíme: od roku 1914 se přištipkuje
francouzská rozluka zákony z roku 1904.1905 a 1911 a dnes. kdy konečně po
dlouhém & obtížném jednání došlo se k formě, která je oběma stranám sne
sitelná, když po bolestných zkušenostech a těžkých bojích byly obtíže alespoň
částečně odklizeny. zákon nezdá se jistým kruhům dosti pokrokovým. Poiednou
umlkly hlasy že by irancouzská rozluka nám mohla býti vzorem. Jednu věc zku
šenost francouzská ovšem ukazuje nad slunce jasněji: e problém nelze řešiti
diletantsky a že vyžaduje velmi mnoho zkušenosti, obezřetnosti. taktu i vědomostí
a že každá ukvapenost se špatně vyplácí. a že nejméně tu zmohou zvučná

hesla -—Dr. Alfred

Fuchs.

Mučanníctvf novou naději sjedno trhla nitě. které
cenf. V poslední době se vyskytla něko
likrát zpráva. že z kruhů polských a
vystěhovavšícli se ruských katolíků byly
podniknuty prosebné kroky u Vatikánu.
aby prelát Budkiewicz byl prohlášen za
svatého. Usud Budkiewlczův je jistě
podivuhodný. Jeho popravení přišlo
jako blesk z čistého nebe. .lest ještě
v dohrě paměti. kterak sovětská vláda
vyjednávala s Vatikánem u příležitosti
janovské konference. Bylo známo celému
světu, co podnikal Vatikán pro hlado
véjící v Rusku. Byly vyslovovány' | po
litické kombinace. proč asi sovětská
vláda a Vatikánem jedná. Sovětská
vláda počítala s tím. že bude-li jednati
s ní přímo Vatikán, dá tím příklad i stá
tům ostatním, čímž bude učiněn jaksi
p'rvní
k uznání
sovětů seč
dev jure.
atikánkrok
skutečně
byl ochoten.
jeho
silách bylo. pomoci rozlomiti blokádu
mezi Ruskem s Evropou, která půso
bil... že oba svět zůstávaly torsem.
\'c svých projevech Svatý Otec několi
krát projevil vřelou účast 0 „obyvatel
stvo nejzazší Evropy“ a zdůraznil při
tom cíle unionistické a charitativní.
Někteří ruští emigranti. na příklad Me
režkovskij. projevili obavy. že bolševická
vláda obmýšlí lest. ] část francouzského
tisku psala v podobném smyslu. Ale
Vatikán si řekl, že tam. kde jde o dílo
charity a o cíl tak veliký. jako jest
sjednocení obou církví. musí umlknout
hlas nedůvěry. Popravou preláta Bud
kiewicze ovšem ruská vláda sama pře

racně navázala se zá
padní Evropou \?atlkán však pokračuje.
nezviklán. ve svém díle charitativním.
u vědomí, že jest to nejlepší práce pro
unionism. Ruská vlálda. přlpustlvšl do
Ruska katolické misionáře. se domní
vala — jak psal nedávno . atin"
že
způsobí konkurenční boj mezi oběma
církvemi a že tím snáze bude potíratl
křesťanství Sovětská vláda popravila
Budkiewlcze, donmívajíc se, že učinípro-r
následování pravoslavné církve populár
nějším, počne-li s pronásledováním ka
tolíků a že rozkol rohloubí. Ale nastal
pravý o sk. | o půrci církevní unie
v kruzíc pravoslavných dobře si nyní
uvědomili co to znamená, že po pro
cesu Cieplakově a Budkiewiczově nastá
vá bezprostředně proces Tichonův sjezd
„živé církve“ sovětských stvůr a zřejmě
vymyšlené zprávy sovětských agentur
o náboženských bouřích v Rusku. A po
dle došlých zpráv tento moment obě
církve sblížil měrou netušenou. Nechce
me předbíhst rozhodnutí Autority votáz
ce kanonisačního procesu s novým mu
čenníkem. Ale jisto jest že společně mu
čennictví kněží katolických a ravoslav
ných by mohlo snadno způso iti, že by
obě církve opět po staletích schlsmatu
mohly nabýt společných světců a mu
čenníků. A tak by sovětská vláda způ
sobila ve smyslu unionistickěm právě ve
chvíli. kd chtěla toto dílo mařiti. Krev
mučenaic á jest nejlepším tmelem a
heroism umučených kněží doplňuje dílo
vědců. diplomatů. ošetřovatelek a mi
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sionářů. Mučennická smrt Budkiewiczova snad má větší historický význam.
než můžeme tuáiti a právem učinil kar—
dinál Gasparri k československýmbis-

kupům výrok, že dokumenty o jeho
smrti se rovnaií dokumentům o mučedl
nících starokřestansk'ých. - Dr. Alíred
Fuch

DIVADLO
DivadelníPraha
v bezvládíletní
sezony.
Názevto
hoto divadelního reíerátu
je zcela relativní
v tom
smyslu,
že zde divadelní Prahou myslím jen tři velké scény (Národní. Stavovskou a
Vinohradskou), poněvadž všechny scény menáí bez výjimky bředou v bahně,
kterému nelze ani z daleka dáti čestného názvu divadla. Bezvládí letní sezony
pak znamená onu dobu. která uzavírá v sobě konec divadelního roku pře
Brázdninami
a poprázdninové
dozvuky
letních
nálad
repertoiru.
lužno předem
připomenouti, že
na začátku
srpna,
kdydivadelního
píěi tento stručný
pře
hled není bezvládí letní sezony daleko jeětě u konce. Pro dobu tohoto bez
vládí, vzhledem k menším divadlům a ejich bannitému repertoriu. byl by nej
s íte povolaným
suzovatelem „Eda ovosvětswaý.abonent křesla“ : „Česko
sovenského diva a." jenž nejapně a neodpověclně (jak patrno z pseudon mu)
extemporoval o novém základním pojetí „Prodané nevěsty" v reprodukci str
čilově. Pujmanové aKyselově. Možná, že předměstský repertoir odpovídal by
zcela jeho uměleckému názoru. Nás vlak tento repertoir nezajímá nebo za
Lmá
na tolik,
že jsme
se o se
něm
vyslovujeme
s největším
hnusem. několika
Ale ina zkla
vel
ých jen
scénách
dožili
v poměrně
malém
rozsahu novinek
mání značně bolestných a po stránce výběru nedosti vysvětlitelných. Ti. kdož
sledují divadelní hlídku pražskou, dovolí zajisté, abychom se nejprve vyrovnali
stěmlto „échecs“ dramatické kultury a divadelního vkusu. — Nebudu se šířitlo ztro

skotaném ředstavení R ostand ov ý ch,. R oma n tik ů" na Vinohradech mstě
proto. že ra je stará a velml známá. Registruji jenom. že režisér G. | art a
mistr výpra
F. Kutta v dojemné shodě s velkou částí herců vykonali hu
sarský kousl! tím. jak znetvořili a smasakrovall oetickou hříčku křehké stavby
a básnického oddechu. Druhý hřích vinohradského divadla vychází ze samého
sdminlstratlvního a artistického srdce divadelní správy. Poprázdninové obdobl
zahájilo Vinohradské divadlo hnusem. jehož nesmyslnosti a hrubstva nelze ani
dosti klasilikovati. Jestliže Kurt Gňtz, jakýsi Berlínan nebo Vídeňsn. do
sáhl v německých kabaretech nebo v tantánech a lambrech. plných napilých
dobrodruhů a vínem rozpálených dobrodružek. velkého úspěchu svou tříaktovou

komedií „".lngeborg

není proto nikterak kulturní naléhavostí a nelze na

zvati zvláště vynikající pohotovosti divadelní. nastuduje- li přední česká scéna
německou nechutnost nestydatého světuobčánka. Topornost neznamená umě

leckou kázeň,
sprostota
bez ducha
neznamená
míchlovství
neznamená
komedie
— pojetí
do českého
repertoiru
vlak vtlp.
znamená
bárové dr
áčnictví vtypy
p
ném smyslu slova. Jádrem kořaleční lilosolie této hry jest průpoví ka obstarožné
tety Otilie. holdující punti: žena. která miluje dva muže. zůstane u svého man
žela a s druhým mužem má poměr. K tomu podotýkám jen. že herci hráli svižně
toto nevkusné svinstvo. a že „komedii' řeložila česká dáma — 1.. Den
dlová. Ne tak vysloveně sprostá, ale v já ře o nic lepší, iest komedie „Půl

srdce",

kterou napsal pražský německý literát dr. Max Brod a kterou při

svém zájezdu sehrála plzeňská činohra na Vinohradech. Tot zase ukázka
„moderní" veselohry německé. Zdá se, že německé dílny moderních komedií spo
lečenských, at už jsou v Berlíně. ve Vídni nebo v Praze. mají stejné technické
zařízení a jsou zásobeny týmiž dramatickými surovinami. které zpracovávají
podle lokálních patentů. Není bez zajímavosti, že plzeňští herci opakovali po
druhé tuto zmatenou výstřednost bez ducha. ačkoli jejich hra činila dojem trýzně

ahrozné duševní otrav. — Mezi nezdařené večer náleží dvojí oslava
Husova v divadle Národním a Stavovském. Jiráskův
., an Hus" . známý svou
mnohomluvnou a málo dokumentující obrázkovostí. doplněn byl premiérou tra

gedie„
Pražský“
od Jana
husitská
ra iest„Jeroným
směs romantickoblouznivých
snah Voborníka.
o dramatické Voborníkova
činnosti autorově
za
každou cenu. Hlomozné tirády starého J. E. Kolára se všemi obvyklými va
dami „historických“ prací staré i nověiáí školy jsou podstatným znakem Vo
borníkova quasi--dramatu. Mnoho nevkusu a stařecky povídavého pathosu chce
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býti maskováno pohodlnou líbivostí davovou. Ne, 5 dramaty husitskými nemají
naši "solidní“ autoři pražádného štěstí. Jestliže novince Voborníkově dali herci
(Deyl a Viesner) vše, co mohli. ba i více, představení Jiráskova „"Husa trpělo
v první řadě tím. že málokterý ovládal slovně úlohu. nehledíc k pitvorám mi
mickým. Obě slavnostní hry. vyznamenávaly se opravdu špatnou komparserií.
mimo to „Hus“ barvotiskovým realismem a .."Jeroným drsnou. křiklavoua nevy
rovnanou stilisacíGotliebovou. — Vedle těchto divadelních omylůa hříchů možno
zmíniti se o dvou dobrých večerech Vinohradských. Jde o provedení vesnického

žertu chorvatského „Uzel“ od Petra

Petroviče

za přítomnostiautorovy.

..Uzel" jest sice nenáročná hříčka mladé dramatické literatury jihoslovanské.
má dosti nevyrovnaných vad (zvláště nevyrovnanost látkovou a nehospodárnost
situačních obratů), ale stejně má několik dobrých rysů v povahokresbě a poho
tovosti národopisných postřehů. Hra má hodnoty dobré lidové hry s leckterými
momenty výchovnými v rámci zdravě k ící humornosti bez hrubých lraško
vitých násilností. Po druhé zavděčili se vinohrad tí v letním repertoiru retro

spektivnímvečerem,okterém provedlistarouhru amberko vu „Palackého

třída č. 21". Práce tisíckrát omílanáa do omrzení promrskávaná kde kterou
ochotnickou scénou v pojetí Bohuše Stejskala. řekvapila jaksi novým vnitřním
tónem. jaký v ní režisér vyhmatal a v reprodukci zesílil. Myslím onen tón idy
lický. který zjemnil hrubozrnnou komiku mnohých scén, který byl jedinečným
Klus
vinohradského
provedení.
V žertovnou
celém nastudování
se všemi
zjevy
yla patrna
vzácná snaha,
zasaditi
šamberkovštinu
doprůvodními
dobového rámce
let osmdesátých. po stránce výpravní. hereckéi kostýmní. Kuriosní byla a gro
teskně mile pů obila hudební stránka meziaktní. Ovšem pro bohatství duše ne
bylo a není v šamberkově hře síl. Se stanoviska divadelně historického pak.
je--li provedena tak svěže jako na Vinohradech, není bez zajímavosti
Ze
zmíněného již zájezdu plzeňských musím uvésti pokus () scénické provedení

Solokleova „Krále Oidi

Schlllerovy „Marie Stuartovny"

První okus byl úctyhodný odlfahou a poctivostí, měně ltastný celkovou rea
lisací. ?)ruhý pokus I-yl m ohem ucelenější a stál nejvýše v řadě pohostinských
her plzeňské činohry, — činohra Národního divadla vypravila dvě krásné hry.
které jsou vyvoleny k tomu. aby zakončily tento málo utěšený přehled tónem
jasným a smiřujícíln. Skutečným zjevením pro naše divadlo 'esl Benátčnna

Carla Gozziho

,.Turandot",

zdramatisovanáčínská pohád a, kterou re

žisér Karel Dostál s malířkou Zdenkou Burghauserovou zpracovall scénicky
v sen krásy dávno minulých dob a kultur. Nelze zplna vyslovlti všechen pů
vab prosté. zpola naivní a zpola kultivované hry 1. vítězných liabe dramatiche
italského klasika. Živý důkaz, že v klasickém repertoiru lze nalézti ještě dnes
mnoho osvěžujícího a že není nijak třeba přezíratl naivitu starých děl, jsou-li ne
sena přes devatero koření lidové tradice. Jen dobrých rukou je naléhavě za
potřebí. tak dobrých rukou, jaké mají K. Dostala Z. Burghauserová. lejich
stylisace znamená nové hodnoty reprodukční. aMužný a mužský princip
vnitřního ladění byl příkladněa krásně komplementován ženským principem vněj
šího ladění výtvarného. Herecký styl všech hrajících byl plně vyrovnaný ve
smyslu režijním. zvláště ve starých typech comedie dell arte. Atak provedení
(lozziho u nás lze pokládati za velký čin. _ Druhý klad znamená komedie
„M i lo v á n í" francouzského dramatika P a u la G é r al cly lt o, provozovaná v řadě
komorních her divadla Stavovského. Divadelní bulletiny ohlašoval hru psy
ekologickou, do jisté míry právem. nadřaďujíce ji jaksi hrám Porto-Řiechovým.
Myslím. že v tom byla ovšem hra Géraldyho nedoceněna, ježto její zájem je
přímo vitální. Je krásná, jemně myšlena, hluboce cítěná a ůsobí lidsky v pl
ne'm významu slova, ježto není thesová ani schematická. If vahách duší jest
zvážena pravda. kterou se rozezvučí rty mužovy v pochopení niterného hlasu.
který je rozecln'ívá k slovům: „muž a žena jsou nerozdílni." Není to didakse;
tot přesné nezadatelné řešení roblému. velmi organicky vzrostlého a bloubavě
pozorovaného. Jako Géraldy uložil pouze třem lidem, aby vyhráli hutnou a
vnitřně složitou hru důsledně a rozhodně. tak naši interpreti (Kronbauerová.
Jičínský a Nový) velmi čestně a diskrétně byli pravi dílu Paula Géraldyho.
lak vzpomínka na oba večery. naposledy zde jmenované. bohatě dovede od
měniti nás za mnohé trapné nebo všední chvíle celého divadelního bezvládí

letní sezony. — Dr. Jan Sají c.
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Svatodnánl slavnosti. DokudWag našlo svou cestu k lidu. co! dnes sly
nerovy hry nebyly uvolněny, musil jsem
někdy jako student zajíti do Nového
německého divadla v Praze a naučil
jsem se Němcům záviděti jejich Mai
testspiele, které jim zavedl kdysi starý
Angelo Neumann. Ús ěch jejich, zvláště
po stránce morální. gývalkokázalý; pa
matuji se na zuřivě mačkanice a ůto
na bránu, na zářící oči diváků, na je
jich očarování a nadšení, Národní di
vadlo : konkurence zavedlo pak májové
cykly českých, zvláště Smetanových
oper, ale bylo cítit, že kopie jest kopie
a kouzlo původnosti podniku nedá se
nahradit. — Máj, měsíc květů, krásy
a poesie, bývá obyčejně i měsícem

šíme z tolika úst, a aby našlo i svou
cestu k Absolutnu, což sice neslyšíme
: tolika úst, ale je to jistě alespoů stejně
důležito. Chystejme hlavní obrysy plánu.
jehož podporování jistě by přineslo pře
veliký zisk prestiži Církve. -, Dr. Ja

roslav Duryc.

Dítě. Satyrická komedie F. X. Šal
ova (Edice Aventinum, Praha 1923.
torch Marienl, jeví se po přečtení,
které nebylo doplněno scenickou podí
vanou. směsí nejbezohlednější reality a
symboličnosti. Oné nezůstává autor dlu
žen ničeho. kresba realistických účast
níků děje, jejich věty, hrubství, cynismy.
svatoduáních svátků. Nezáleží dvojsmysly, cochonerie jsou zakresleny
už mnoho na tom, při adnou-li tyto a odposlouchány s podivuhodnou, " Šal
na první dny června.
uch svatý je dy až překvapující přesností. Svět bi
protektorem a dárcem veikerěho umění lých, čistých, cele kladných symbolů,
postavených proti úplným černím ne
a proto vzdávati
by veěkeré
umění mělo0 Jebštoi náviděné reality, roste sice z reál
povinno
Mu kaidoročně
slavném Hodě svůj dík ahold. Hod Du nosti, ale v nepřirozených, křečovitě
cha svatého má býti i svátkem umění zborcených až zrůdných tvarech. Své
a umělců, jest to už zcela přirozená zatracence alda nechal žíti nejplněj
lidská povinnost a sluánost. Taková věc álm dramatickým životem. Ti zvrhlí
vyžaduje ováem náležité a poctivé pří měátáci jednají a pykají za své činy.
avya proto to připomínám již dnes. je tu soubor uzavřených činů, řetěz
ůmění jest přece jen jedním z klenotů příčin a následků, olovemplnotvarý
celého národa, jest částí české krve a život. Své vyvolence a apoitoly dra
české dule, na bohatství adokonalosti matik nač rtl, nechává je občas náhle
uměníse jeví i nebeská milost, udělená jejlch činy ea lmprovlso naznačit větou,
národu, na umění se jeví, ja si jest opisem, popisem. Pro každého umělce
český národ a Duchem svatým blízký na př. je otázkou vnitřní sudby, má-ll
či vzdálený, jsou-ll v řátelství, v ne se zříci svého umění. Jak lehce a bez
utralitě či vneshodě. rochu nábožen
říprav se to děje u Šaldova Aláel
ského smyslu by se probudilo a očistilo Rezdůvodněn zůatlává té! přechod tě
v srdcích lidí a ukázala by se souvislost hotné Frantiáky od jejího soucitu
mezi uměním, národem u Bohem. Mluvil k Alái, bratru otc-ejejího plodu, k lásce,
jsem jit o tom s několika lidmia bylo Vůbec v této oblasti je mnoho sche
by krásnou zásluhou od každého, kdo matu, naprosté dokonalosti, přemíra
by k plánu těchto slavností přispěl roz světel beze stínu, zarážející protějlek
umi ou a dobrou radou. Cítíme, že těchto k záporu. A tím trpí zamýllená idea,
slavností je třeba, třebas dosud nevíme these hry. Není tu objektivní
vás
Svět se rozpadl ve dvě
v jakých Íormách a s jakými podrob strannosti.
nostmi by se měly konati, aby se uči nesmlřitelné polovin Obě jsou sice
nilo zadost cti umění cti národnía cti představen ty y, e ty jsou jen ob
Boží. Conditio sine qua non byla by měnami di ekti y dramatikov. Zatěmi
slavná mle s „VeniSancte“as„Te větami, at je pronááí kterýkoiv účast
Deum". Ostatní věci, řádu lidského, ník hry, lze postřehnouti složitou osob
seskupily by se dle dohody. Váecky nost Šaldovu, její sentence a 'ejí úsloví.
ormy umění slovesného, hudebního,
ze hry se stává
pěveckého, recitačnlho, výtvarného, je Občas
mravně-sociologický
traktát. clialogickiý.
Za nejsi
vištního i rytmického dle své dokona nější pokládám scénu mezi
!em a
losti a možnosti by mohly přispěti. Byla jeho matkou v ]. jednání. To je sraz
by to revue nejen práce intelektuální,
ale i kr
ec, a zároveň i revue sporem matk a syna. Ad vorcem then
samé; sotva lze pochybovat, že nedo—
Boměru
národa ak jakýsi
umění aturnaj.
naopak.
Bylo voleně operace jsou osvědčeným pro
y to zápolení
Azáro
ven nejlepčí cesta k tomu, aby umění středkem právě v rodinách proletář—
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ských. Není bez ironickéko hrotu okol
noo.st že vykoupení v děj přinášejí dva
příslušníci buržoasíe: hudebník a vy
nalezce. Nebylo b impertinentní dou
tatí, že tolstojovský a rousseauovský
odvrat od umění a duchové práce vů
bec. hlásaný ve hře po vzoru civilisační
poesie. bude dramatikem i v životní
praksi zhodnocen a uplatněn. Vyznavač
tvorby životaplné a experimentů život
ních má tu příležitost k bezohlednosti
ruského ražení. A byl by tím odčiněn
nedostatek v dramatu. Tam takové spás

né oproštění

není heroismem,

premi
tomuobět,
nemají
žádoucí
síly.
není to ynejvyšší
aspon
její dějové
aby ukázaly, že odhodlání Alešova je
důstojný protiklad proti zhroucení se
rodové pýchy jeho matky.
k.onečně
předchozí dílo Šaldovo.y jeho kritický
zákoník nutí čtenáře si položíti i tuto
otázku: Přinesl tu basník něco s v é h o
v námětu. rozvrhu, metodě? Napsal
dokument ke své psychologii nebo pato
logii? Je to nutnost nitra nebo ústupek
ze s mpatie? Věštba? Cred07Diagnosa?

——l/ojtěchZelinka.

VYTVARNICTVI

O
starém
„Orbis
Pictus"ruském
vydávanéumění.Vknihovně
Pavlem Westheimem
v berlínském nakladatelství Ernst Wasmuthově, vysla před časem ilustrovaná
ublikace „-A|tRussische Kunst" s textem dra Fannina

W. Halle- ovým.

spisovatel" správně konstatuje. že o starém ruském umění jest jen málo zpráv
a že musí býti teprve objeveno. Také zdání. jako by staré ruské umění záviselo
zcela na byzanckém, může býti správné pokud jdeo malířství ale nikoli pokud
jde o architekturu Staroruské umění jest teprve ve druhé řadě chá ati jako
výraz nějakého určitého íormového cítění ryze vtsuelního poměru ke světu
zjevení, jakkoli v něm silně převládají lorma. linie. rytmus. kolorita kumposice.
architektura mas a ploch. vse umělecké pro émy z B zance podéděné. Tyto
jsou v ruském umění tak pečlivě přepracovány a vyve enyy, že z nich vzešlo
něco zcela nového. co á se dobře srovnatispříbuznými ramen téhož zdroje,
na př. malířství starosrbského nebo starobulharského. -»--glarorus éumění není
žádným l'art pour l'art v moderním smyslu západnickém. ale ono není také ně
jakým druhým, zředěným vydáním velkolepého dekorativního umění byzanckeho.
Ono není výrazem sensuelntho. ale jest výlučně výrazem náboženského svéto
vého nazírání.
Jeho chtěním jest abstrakce. nadpozemskost. Jeho konečný
cíl jest blízko cílů moderních dnelních ex resionisttt.
Znamenitý obra-z. po
prsl Krista- Pantokratora [Kristus-Světovlá cej. z konce ll. století. jest asi jed
ním z nejstarších (lěl byzanckélio malířství ruského severu. Jest to lresko v kostele
sv .olie v Novgorodě. Setkáme se s podobnými obraz soudobé byzancké mo
saik v Kijevě na řeckém východě ale | v jižní ltalii nebo v Benátkách v chrámu
sv x'larka. Staré ruské umění v chází ze dvou středisek: ze severního Nov
gorodu a z jižního Kijeva. Ale rzy ukazuje se sever lniciativnéjálm a motněji
tvůrčím Koncem t2. století objevuje se. nedaleko
oskvy v území Vladimír
Susdalském, půvabné umění zejména architektonické jež projevuje velmi vy
vinutý smysl pro lormu a jež logickou konsekvencí dopracovává se stylu tak
zvaného ..Vladimír-Susdul". Jeho výbornou ukázkou jest malý kostelík Pokrov
vystmčný \ roce ll68. Jest to snad nejlepší ukázka staroruské architektury
Druhá výborná ukázkn jest katedrála sv. Demetria vc Vladimiru z konce 12.
století. Má stejný půdorys i nárys, rovnoramenný řecko-ruský kříž uvnitř čtverce.
zakončený na východní straně třemi půlkruhovými apsidami. Stejné trojčlenění
dávají pilastry a oloslou ce lasádě. — Zdůraznění vertikální jest příznačné
pro architekturu adimír- usdalskou Dekorativním ústrojem jest kamenná plas
tika, reliety částečně figurální. částečné ornamentální. Takovou půvabnou de
korací vyznačuje se zvláště katedrála sv. Jiří vJurievě- Polském z roku 1234. ><
l'rostřed l4. století počíná Novgorod projevovati velkou činnost uměleckou.
Novgorodské kroniky iáou plné zpráv o nově stavěných chrámech a jejich vý
zdobách. Pracuje se na všech stranách. Staré byzancké formy jsou přetaveny
nanplněny novým ruským duchem tak,že počátkem 15.století jižjestvuje Nov
gorodská škola i Novgorodský ikonopis.
„Novgorodská škola“ stává se vedoucím činitelem ve vývoji starého ruského
umění a k ní přiřad'ujíse pak menší .."skoly severoruskén na př. Pskovská a
jiné. Dr. FanninaW. Halle připisuje rozkvět umění Novgorodského také stykům
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německým, ač nepopírá, že i německé umění : těchto styků těžilo. — Novgo
rodské malířství ikonové jest konkretnim obrazem zvláštních poměrů svobod
ného přístavního města, kde silně redukovaný dualism světového naztrání. poměr
mezi světem božím a světem pozemským. lidským, předstupuje jakožto nový
oměr mezi duchem s hmotou. jakožto jaro ruské etiky ruského křestanství. —
; toho konsekvence: ve staroruském novgorodském ikonopisu probouzí se ruské
individuum, dřímá ruské podobiznářství. — Jinak charakterisuje novgorodské
umění jeho umělecká syntetičnost. ucelenost v monumentálních komposicích.
veliká linie a široká plocha, bohatá barevnost a okázalá malebnost. Staroruské
umění představuje ruskou gotiku, která není žádnou subordinaci ale jest koor
dinací, harmonií a vyrovn
vnímán duše a hmoty. Jejím pramenem není učení. věda
o božském, nýbrž sám Bůh. Jest to korelace člověka a ideie. Jejím ztělesněním
jest „ruský člověk“ a jeho ideál svobody, staroruská architektura vně i vnitř,
malířství ikonově v obsahu a lorrně. Již koncem 15. století novgorodské umění
upadá. Mistr Dion sius. jehož jméno vyslovují staří kronikáři se stejnou úctou
jako Rubljovo. ve e novgorodské umění do 16. století. Jeho tresky v klášteře
Therapontském (v uzemí Novgorodskéml jsou posledním akordem, ne více plno
zvučným, starého stylu.
Se založením ruské carské říše nastu uje vládu nad uměním jiné město
Moskva. »—Za Ivana lV. dosahuje Moskva své největší moci. V letech ISSS-60
vystavena zde Basiliova katedrála dvěma domácími staviteli. Za lvana Ill.
počatá výstavba Kremlu, s jeho chrámy, paláci. věžmi a zdmi, dokončena jest
v prostřed 17. století. A tento „Moskevský barok" jest vzácný konglomerát mnoha
stylových pramenů, které se zde slévají a křižují. Jest to něco neklidného,
pestrého, oslňujícího. ale v celku své exotičné zvláštnosti něco monumentálně
ůsobícího. — Vznešený klid Vladimir-Susdalských katedrál zmizel navždy.

tejně jako v architektuře. děje seivmalířství ikonovém.Povznešenosta zbož
nost Novgorodu ustupuje Moskvě krok za krokem a malířství přizpůsobuje se
novým ideám ruského státu a ruské státní církve Krajina stává se omamentálnl.
v pozadí jejím objevují se nové ruské chrámy s typickými moskevskými cibu
lovými kopulemi. Rytmická komposice se ztrácí spolu se slavnostnostt. Dříve
přímé štíhlé postavy jsou něčím stísněny. Jejich splývající šat, melodické llnie
obrysy se uvolňují a dosud v malířství neznámá nahá postava slaví svuj příchod
do náboženských obrazů 17. století A sesvětštění pokračuje dále. — Cesta
staroruského umění jest u konce. leho ideální cítění formy. klasicky krásná
architektura, jest na hranici 18, a 19. století probuzeno k novému životu. lest
to klasicistická perioda plodného umění, které nemá sobě rovného na západě. 
Slty Alexandra l."
od času středověku snad nejruštější ze všech ruských
stylů - slaví svůj nejkrásnější a nejzralejší rozkvět jehožto„ Petrohradská Re

nesance"
Rzusku skutečným
národnim
stylem.
Starý nejprve
„lkouopis“
jest vystří„Jež
án stala
novýmse „Životopisem'H
nastává
epocha
naturalismu.
ve
skvělých ruských podobiznách. Ale pozdějšímu. novějšímu ruskému malířství
nedostává se více potřebné souvislosti s domácí půdou. Ono nevyrostlo doma,
onu si svoji duši vypůjčila. Stalá. pravá. vždy živoucí ruská duše utekla se do
novější ruské literatury — nej rve k lyrikůrn Puškinovi a lermontovi a pa
ke Gogolovi, Dostojevskému. 'illblstéinua jiným.
Emil Pacovský.

Výtvarnlcká Praha. VzácnouVýstavu francouzského

umění 19. a

20. století
pořádal v červnu a v červenci spolek výtvarných umělců„Mánes"
v sálech Obecního domu v Praze, od protektorátem presidenta republiky T.
G. Masaryka, za čestného předsednictví ministerského předsedy francouzské
republiky Poincaré. ministra zahraničních záležitostí Beneše. ministra francouz
ského školství Bérarda a ministra Bechyně. — Ve výkonném výboru výstavy,
kromě domácích umělcůaodborníků zasedá devět nikajících odborníků tran
couzských : Paříže. Zahájení 26. května 1921—— mělecká výstava, pořádaná
s takovouto oficielní representací, jest zajisté podnikem mimořádným. Spolek
:" připravoval se k ní dva rokya skutečně shromáždil zde kdekci mo
derního umění francouzského v takovém výběru a počtu, že výstava znamená
vúnašich
umělecký
čin od
a jest
kulturní19.událostí
řádi'. —
dívývoj poměrech
francouzského
umění
počátku
století prvního
do dnešních
dnůPřed
ta
kovým způsobem, že bystrému pozorovateli neujde tendence: ukázat. že iran
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couzské uměnt neinověišího a neiposledněišího data stoií na mezích, kdes
rávě
řed 100(178,1—1867,)
let — 6Klasicisté
ireoví
es David863),(1748—1825)i,
ean ngres
Eugen emBelachoixru
(1798—1
podáva'i
zde přátelsky a svorně ruce s neimoderněišími dnešními klasicistty —be"

rainem, R, Bin iěre m. Galanisem, Kislingem a )inými.meziněžháleží
zařadit ) pařížského Čecha O. Kubína. Sto let úporné práce avelikých boiít
potřebovalo francouzské umění, aby se dostalo na místa, kde původně stálol—

Jest arci zkušeněiší, vzdělaněiší,sebevědomě)ší,budiž řečeno pokročileiší
- ale v umění pokrok neznamená mnoho; vše znamená vývo). A vývoiová
linie francouzského umění za sto let —opisuie kruh! Arci. cesta tato )est ve
lice zaiímavá a slouži )en ke cti velikého kulturniho národa. —Jakým) dobro
družstvími prošlo )en francouzské umění od časů Napoleonských, od časůJac

ues

ouis Davidovýc

I— David žák Vienův. šel spíše za tematem

klasickým )ež aplikoval na současnost. nežli za technickou formou, )íž snažil
se dáti něco ze života současnosti. Zeiména )eho podobizny (z nichž přední
místo zau)ímá podobizna papeže Pia VII.) prozrazuit nové malířské nazírání na

řírodu. nazírání, )ež dokonale kultivoval ve
Belacroix,
do )isté miry zříká se směru
boženských nebo Danteovských uplatňuie
slohové disci liny. Uvolňuie malířství cestu

uvědoméle čamille

Corot

svém díle Je a n lngres. Eugen
školy Davidovy a v tematech ná
opět ryzt malířství, bez ohledu na
k naturalismu. kterou nastupuií velmi

(1796—1875)a G ustav Courbet

(1819 1877).

Od nich k impresionistům )est ien krátká cesta, na níž uplatňuieme neiprve

Honoré Daumiern

(1808—1879)
a Adolfu Monticelliho

(1824—1886),

()nen ——
„veliký prosatér rázu Balzacova". plný revolučního dění dramatické
současnosti, tento lyrik. dožtvailcí )eště časy Watteauovy a Fragonardovy.

Ale to )iž nastupuiíimpresionisté

unet,

ouet, Renoir s celou

svoií četnou uměleckou družinou. Přinášeit do malířství světlo, atmosféru a po
hyh, radost 2 barvy a malování. Vše ilusivnt z přírody vnášeiído svých obrazů
bez značněišiho ohledu na předlnětnosl &Íysické bytí hmotné ) duchové přírody.
Jim )ako by příroda a všechen život byl jen hrou barev, )uko hy vše trvalo
jen efektem slunečního světla, tetelícím se ovzduším. odrazem a pronikáním
barev. —Byl to zlatý věk malířství kdyhylo lze žit malířům )en radostizma
lovaní. Není divu. že za takovýchto poměrů snažili se někteří :. impresionistů

aby náležitouformuli.Tito
zs)isti|i trvání své frakci
dáti impresionismuseSeurstcm
vědecký podklads
dohrou
teorii,
neoimpmresionisté
o Signa
cem v čele opravdu vyvodíli všechny důsledky pro své malířství z (hemie a
optiky. Ale malířství, )akožlo činění kulturní. nemůže zakládat) své bytí )en na

výzkumech chemie a poučkách optiky Proti tomu ostavil se také Cézanne
s celou silou svého velikého malířského talentu. od)vrhl všechny impresionis
tické formulky a přivedl zase !( platnosti duchovní individualitu uměleckou.
rozumovou, duševní sílu a lidskou citovost. Tu nalezal Cézanne své blížence

Gauguinovi
charskterisíického

s Van Goghovi.

Tito malířiživelnédramatickéhoa vnitřně

postavili svým uměním základ novému směru francouzského

uměníexpresionistického.

Expresionistés llenri

Mntissem v čele.

zavrhu)i )iž zcela otevřeně všechnu impresionistickou analysuav hledávaií )en
prostředky syntetisu)ící. V této společnosti nazvané ,.leslndépendants" nalézaií
se mimo Matisse a )eho druhu, též „primitivové" A. Derain, G. Brraque a
Vlaminck. Je)ich obrazy )sou )iž silně odharvené. Jdou předevšim věcnosti
a )e)ím formovým uspořádáním a osláním v obrazovém dvo)dimensálním pro—
středí. S nimi )de vývo) francouzského umění dále ke směru tak zvaného „ku

bismu“, )ehož ne)předně)šímpředstavitelem )est Pablo

Picasso.

Jako impre

sionistům )de o ílusivní, tak zase kubistům )de především o naprosto reálně
vyobrazení troidimensálnt předmětnosti na dvoidimensální ploše obrazu. Kubist
odmítaií všechno ilusivnt impresionistické spolu se zákony staré perspektivy
věma rovinsmi a hlavním bodem. — Ve skladbě obrazové ide )imosouhrn
čar a obiemů, o vzáiemné vztahy forem a různé vlivy )eiich seřazení. Barva
)est )en prostředkem k vyiádření faktury a struktury věcnosti. — Kubisté roz
bili formu přírody. aby našli )e)í možnosti v obrazovém podání avyiádření.
u ismus vyvrcholuie v díle Picassově, alev osledním čase se zároveňvieho
rukách přelamuie a vede k cestám starého, obiektivního malířství a k směrům

klassicistickým. které representuie v přechodu : kubismu dílo André

Lho
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Nicméněi z kubismu vyvozují dalčí důsledky neokubisté

Metzinger, Juan

ris,

éger.

o puristy jimžv čele stojí 0. Ozenlant.

Jean

. Gleizes, L. urvage a jiní až
Mezitímco dekorativism tauvistů

jk nimž řadí se dnes H. Matisse). zůstává stranou dnešní úvahy stejně jako
tahový orlism (jehož pěstitelem jest R. Delaunay a Čech F. Kupka). vystupují
do popředl objektivní naturalistě s klasickými tendencemi. Vracejí se zase ke
starým lormám obrazového malířství Davidova,lngresova, Delacroixova a jejich
světlým příkladem iest dílo diletanta. celníka Henri Rouseaua. sensitivního ro
mantika. jenž jistě nikdy nepomyslll, že jeho obrázky, vytvořené pro osobní zá
bavu a z lásky k malířskému tichému zaměstnání ducha i těla — budou vdě
jinách malířství hráti tak vynikající roli. —Z klasicistů jest jmenovati Kislinga,

Cslanise, Bissiěra, z naturalistůMortiera,Praxovou.

Utrilla. Ktěmto

řadí se cizinci u to v první řadě Čech O. Kubín (Coubinel.

Japonec Fu

žita a Nor Per rog .
Moderní sochařstvífrancouzské,od času Rudes, Houdona, Carpeauxe

až po Rodina

a Maillols

vyvíjí se velmi samostatně podle malířství. ale

pak ocitá se v jeho vleku, nemohouc nalěžti dosti samostatného výrazu jakého
nalezlo na př. v ruském umění v díle Archi enkově. -— uchamp Villon,
Laurens stejně jako pařížští cizinci Zadkin. nebo Lipchitz se svými syntetickými
nebo architektonickými skulpturami nemohou se vymanit : osidel výbojného
malířství. Ve 300 obrazech a 70 plastikách výstavy trancouzskěho umění.
jest uloženo dílo skoro všech tu jmenovaných umělců a jejich druhů zde ne
jmenovaných. Jest to soubor o ravdu znamenitý a Praha může být hrds na
tento výstavní odnik, který jistě vzbudí pozornost i za hranicemi nalí repub

liky. -—Emil

acovský.

Jm Vlllm zemřel. Dne 31. července Václav Nebeský není z estetiků. kteří.
čerpajíce z odborné literatury různých

zemřel v Praze Jan Villm. president
české grafické „Unie“ a. s, v Praze.
jedna z významn ch osobností českého
světa průmyslové o. Osudy „Unie" jsou
těsně spiaty se životem tohoto muže.
Závod založený r. 1900 prodělával na
počátku kruté krtse, z nichž r. 1909
vyvedl ho Jan Vilím. převzav veškerou
odpovědnost na sebe. - Roku 1911 b |
zvolen konečně předsedou správní ra y
a pověřen definitivně správou celého
závodu, Tyto lunkce ponechány tomuto
osvědčeněmu, energickému pracovníku
až do smrti.
Jan Villm dovedl udr
žeti závod i )0 časy válečné na výli

autorit. vtipnou eskamota'ží s jejich
dellnicemi, určovánlm a tříděním —-stále
dovolávajíce se jejich jmen na určitých
pramenů — o nekonečna rozvádějí a
rozmýlají smysl několika základních po
znatků, Odborná vzdělanost jest V. Ne
beskému jen prostředkem k vlastnímu
bádání a studiu nikoli v odborné lite
ratuře ale v objektu samém: v umění
a umělcích.
V. Nebeský jest v ne
ustálém styku s uměním a umělci
vlastním předmětem svého studia
a literatuře dává místo jen jako kon
trolujícímu orgánu s podmínkou vlastní
apřičinilseodallíjelm rozátřeníarozvět kontroly její správnosti. Umění jest slož
venl. Z původního ústavu reprodukt' ního kou jeho života duchovního a nikoli před
vyrostl konečně gralický závod repro mětem. na němž lze založiti prakticky
dllkřn'l "I' | I'
II s lívy existenci .,Kunsthisíorika". Proto jeho
hovující všem potřebám a moderním po
„Umění po
nejen záživnou
ale impresionismu“
i poutavou četLest
ou
žadavkům naiídoby. Jan Vilímbyl přede kniha
všímodborníkem vtechnikách reproduk nejen pro umělce-výtvarníky ale i
čních. A b lo to také rávě reprodukční pro laiky. kteří se o moderní umění za
oddělení nie,kterékestilozávoducesty jímají. Jest to ostatně první kniha česká.
do ciziny. Zásluhy J. Vilíma o český gra která jim srozumitelně vysvětlí vývoj
fický průmysl jsou zajisté tak značné, že moderního umění od impresiomismu až
vyváží včeliké hořkosti zejména mezi po kubismus. demonstrujíc jednotlivé
dělnictvem. které si často s právem stě vývojové etapy na výrazných příkladech
žovalo do tvrdosti tohoto muže jakožto známých mistrů trancouzského moder
ního malířství -—na osobnostech. které
zaměstnavatele. — E. Pacovský.
jsou tu nesporně směrodatnými čini
Václav Nebeský napsal dílo U mě n í teli: Paul Gauguin. Vincent van Gogh.
poi mpresionismu.(Musaionsvazek aul Cézanne, Henri atisse. Henri
3, vydal Štorch Marien v Praze 1921) Rousseau, André Derain a Pablo Pi
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casso. V závěru své knihy dochází k zají
mavému resumé: „Nicméně tento vyvoj
neměl by plného kulturního smyslu.
kdyby byl jenom vývojem uměleckým.
Ve velikých slohových údobích gotiky
i renaisance pracovala s umělcem celá
společnost. Byla to ona, iež dávala jejich
dílům sloh Zde ale pracovali osamělci,
které veřejnost neznala, kterým se smála
nebo ku kterým nechtěla se hlásiti. Jako
cizí byla společnost k nim, tak cizí byli
oni k ní, Jejich uměnt je rázu umění
nedobrovolných aristokratů. Ale tito
tvrdi opuštěnci dovedli se v ě c n ě a ne
zaujatě podívati světu tváří v tvář. Tato
věcnost jejich uměleckého vystoupení
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mohla
příkladem.
Příkladem
bídko
oubštiobídkou
k tomu.
abychoma po
ne
byli věcní jenom ke světu. nýbrž i
k sobě samým. Budeme-li k sobě samým
více věcni. něco nadosobntho a neosobní
ho z tohoto našeho věcného &spravedli
vého jednání vejde i v naše umění. A pak
i naše umění moderní. dosud nutně
výlučné a masám nepřístupné. bude míti
slo. A buďte ujištění. že jako dosud
každý sloh. i tento bude slohem ná
rodním."
Knize jsou přidány třicet
dvě reprodukce význačných obrazů u
mělců o nichž spisovatel promlouvá. —
E. P a c o v s k

Sedmé umění. Film, toto nové umění, vpadl příliž náhle do naší
kultury. než aby mohl býti ihned pochopen. Dlouho to také trvalo.

než umění se filmu zmocnilo, nebot do té doby byl vasalem vědy. nevzhled
ným, s trudovitým obličeiem. z něhož jen pomalu prosvitaly jemné a čisté rysy.
Ale nes už se rozvinul v plné kráse a zmocnil se celého světajidivadlo musí
)řed ním kapitulovati. Lid nejde na drama, lrašku. operu do divad ln; jde do
kina. kde je vidí bezprostředněii n neskonale sugestivněji. Může si zaplakat.
srdečně se zasmát a ještě dlouho těšit se vzpomínkou na to,co viděl rása

antoměnlivost
obrazů
rouljíobliby
prudce
tak ne ení
řlstupných
účinům
ji
né () druhu umění.
Příčiny
kinavkus
jsoudavů.
nesčetny
to jen hlad
po sen
sat-i. nýbrž exotičnost filmu; to v světluje také zálibu v přírodních snlmcích
cizích krajin. Hezprostřednost a náhlost. Divák nemusí se napřed intelektuelně
připravovat jako při čtení knihy, zážitku dramatu; vpadne ihned do děje. jímž
je okamžitě zajat Ticho, nijak nezmenůené jemnou hudbou. napomáhá viděli a
slyseli. internacionální kino sbližuje lidi Kdybychom mohli obsáhnonti význam
lilmn n jeho činnost ve světě, neubránili bychom se úžasu. Chyba je jenom
v tom, že obchodní. umělecké a morálnl zájmy se křižují a málokde se setkaly
v tom, aby vytvořili společně dílo jemné umělecké n čisté krásy. Naivnl však
je pauáálně zatracovati kino, jako prostředek jen demoralisující. Udělejte lilm
dobré, naplňte jimi kina, a nikdo nezatouží po špatných. Vezměte kinn do svých
rukou a nemusíte se lekat zkázy, kterou v milionech duších rozsévají íilmoví
kšeitnři. Rovněž pro Prahu je ukutní a bolestná utázkn katolického kina. Ne
máme je|, aby nám kdykoli předvedlo životy světců biblické události. aby po
máhalo živému slovu v chrámech, aby v postní době naléhavě vnucovalo lidské
duši obruz Golgoty. () to váecko jsme ochuzeni a zapomíná se na to lidové
Vác
Akademii naskytá se tu krásný úkol. těžký. ale nikoli neproveditelný.
lav Ka!par

Bible (S tar ý Z á k o n). Ruka známě< lonil stvoření světa, odtud děj se roz
víjí přes Adama a Evu. Kaina a Abela,

ho italského režiséra dra P . Gnriazza
byla tak silná, že zmohla obrovský úkol.
zlilmovati Písmo. Není tu sice Starý
kon celý — jen
alomouna, ale to.
co tu je. je v cel u i detailech tak do
konalé. že dívajíce se na jednotlivé
starozákonní obrazy. prožíváme je. Není
tu opomenuta jediné maličkosti. aby
scény a osoby odpovídaly době, důmysl
a znalosti.sjakým1řežisér racoval, jsou
hodny obdivu. Někde neby o sice možno
ubrániti se jakési rozvleklosti, e vcelku
je film bezvadně proveden. Herecky
i fotograficky. Počátek uveden' je sym

Jakoba. Josefa a jeho bratry atd. To
ie první díl v němž s virtuositou byla
vyřešena zejména zkáza Sodomy a Go
norhy. stavba věže Babylonské a život
araonů. Osoby Adama a E jsou dis
sretně podány. tak iako svů nost ženy
Dutifarovy. Druhý díl začíná nalezením
Mojžíšovým a končí alomounovým ho
řem na smrt! ulamit. Je mnohem
neúplnějáí než díl první. Není tu ani
zmínky na ř. o Davidovi. ač události
ze života ojžíiova soupodány velmi
obšírně. Režisér kladlfasi hlavní váhu
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na závěrečné scény se Šalomounem a
Sulamit. scény. rosycené těžkou vůní
lásk a lyrik. inak íilm přidržuje se
všu e textu ísma sv., neopouštěje jej.
trpí vlak velikýmichyb ami v nápisech.
že to přímo st.ralí — „Bible“ je film

monimentální,
jakého tu dosud nebylo.
— v .

: těchto dvou dramat básně. přesto,
že sujety ukládal mu svou dynamikou
a náhlostmi pru ké rozpětí všech sil;
proto oba filmy nabyly oné ohádkové
vůně a poetického kouzla, ia &zadýchá
na př. : kreseb Hokusaiových, ač zů
stávají při tom hrdinskými básněmi.
V obou dramatech je hybnou silou
láska. Ovšem. není tu řežen žádný pro
blém. suiety jsou spíše konvenční dle
typu japonského dramatu vůbec. tím
více však vyniká hloubka a procítěnost
hry. prosvětlená krásou sebeobětování.
K účinku přispěla také bezvadná loto
grafie a obratná režie, jíž se podařilo
dokonale řelit některé obtíže zdán
livě nepřle'konatelné. na př. výbuch
sopky a lávou zničené město. Filmy se
Sessuem Hayakawou znamenají nový

Pašije. (Galilejský.) American bio
předvádělo tento pětidílný film. ně
mecký výrobek a nikoli dokonalý. Tam,
kde se mělo vynaložiti nejvíce úsilí na
nejjemnější a nejpečlivějáí provedení
obrazů. znázorňující nejtragičtější udá
lost celého křesťanstva. hřelilo se trestu
hodnou nedbalostí. chází tu součinnost
posvěcených, duchovních rukou; zde
pracovala jen ruka řemeslná. která se
odvážila o ustiti leckde i přesný text
v celé
kinematografii.
Je v nich
evangelia. ýtku nedbalosti nutno při obrat
nejryzejží
umění.
—- v .

tomenouti
zejména
při scénováníchrá
vy
Kamarádí. Dětská prostotu, čistá ve
ánění kupčtků
: jerusalémského
mu a cest na Kalvarii. Jemné jsou selost. láska k člověku i e zvířeti.
scény: mo itba Páně v zahradě Getse— taková je sféra. do níž uvádí íilm;
manské. oslední večeře a akt ukřižo takové ovzduší vytváří pak malý umělec
vání. —
práva biografii
se dopustila
hrubé
beztaktnosti,
zařadivli
hned po
„Pašijích“ ztřečtěnou americkou kome
dii, která rulila dojem : „Palijí“. Byl
to jistě ústupek liberálním kruhům. aby
nepodezřívaly kino American z příliž
ného katolictví.

Jackie

oogan, známý z „Kida',

. ..Kamarádi"
„b.Uličníka“
„Olivieraje rozkošný
Twista" aíilm.
z „ leč
žel, je patrno, že Coogan už vyrůstá

: nejroztomilejiího dětství a že se mu
nedostává vedoucí ruky Chaplinovy.
Chaplin mu řekl aby hrál sirotka. otr
haněho hocha a oradil mu. jakou si
Posledních ět dnů žívota a Šar má vzíti masku. alý Jackie poslechl
latové žezlo. mírněností viech gest, a hrál sirotka a otrhaného chlapce,
cudným pohybem rtů a zdrženlivým hrál jej váak vícekrát než bylo třeba
a proto upadá do jistě lablonovitosti.
gohledem
umělec
essue vítězí
aya mladý
awa japonský
nad vlemi
tem Dosud jsou vlak jeho íilm na vrcholu
světové obliby a ltd hu e se těžko
rernmenty.
í lesklými
ostmi vlechokázalostmi
bílých svých
druhů. zvyk
Jeitě jednou loučit s ttmto chlapcem V pří
nikdy snad nevystou il ve lilmu herec tomném íilmu pomáhá mu v oblibě v 
kamarád, sdílející
„ mu ž. aby měl tolik jemnosti a prosté datně také pes
inteligence jako llayakawa. Jeho hra je s ním osudy v sirotčinci a v bouřích
poesií. Poesií utkanou : lluidu snu. zá života. když se dostanou ven. než v lují
dumčivosti. pokory. něhy i pevných do :átiáí klidu. Přítomnost dobré 0 a
vláken hrdinství, sebezapřent a muž
Íilrnu značně
získává.
fotograíie zvířete
je dobrá.
vk.
nosti. Proto podařilo se mu. učiniti krásného
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Z ne h 0 do oc e ní slova. ltalie si jeětě zachovala
mnoho z klasického umění retoriky. Skoro všecky
řečnické výkony, si jde o řeči pronážené při více než četných zdejáích slav
nostech nebo o řeči v parlamentě, o přednášky. vše má pečet skutečného řeč
nického umění, totiž pohybuje se vždy mezi výkonem dobrého herce a mezi
výtvorem literárním. Smysl pro hodnotu zvukovou jest tomuto lidu vrozen:
Každý pouliční prodavač. nabízející svoje zboží, jej má, ba mají jej i lidé de
batuiící soukromě v kavárně. Smysl pro retoriku nevybynul.
přece mezi tolika
málo jich je, které mají opravdu ně
řečmi. které se v této zemi pronesou, j
koho přesvědčitl Zde více než kde jinde vidíte. v čem spočívá úpadek řečnictví
v naší době. Spočívá v tom. že se řeč ve většině případů stala účelem sama

REVUE ARCHA

325

sobě. Mluví důstojník k vojákům o zásluhách padlých, kterým iest postaven
pomník. Mluví člověk iiž přesvědčený k lidem řesvědčeným. Mluví politický
strantk ke svým stoupencům. eč iest vlastně : ytečná. isou ředem přesvěd
čeni. ekněte. že účelem řeči není vždy přesvědčili, nýbrž i na chnouti. posíliti.
Dobře. Ale mluví poslanec v parlamentě pro volební reformu nebo proti ní.
Přesvědčí někoho sebe lepším řečnickým výkonem? Nepřesvědčí. nebot hlaso
vání není výsledkem pronešené řeči, nýbrž otázkou usnesení klubovního, otázkou
disciplin . Kdo tedy ze všech kategorií řečníků vlastně opravdu chce přesvěd
čovat? pravdu jedině ten vyvolavač svého zboží na ulici, kterému ide sku
tečně o to. aby přívalem svých slov pohnul lidi k tomu. aby od něho koupili.
Mluvené slovo pozbylo na účinnosti tím více, čím více se život zmechanisoval.
A pozbývá pomalu účinnosti i slovo psané. asto se vám zdá, že novinářské
polemiky isou iakousi úmornou konvencí & ničím více. Víte předem. co v kte
rých novinách naidete, co budou háiit. co budou potírat. Slova ozbývaií účinku,
čin stoupá v kursu. Tím lze si vysvětliti i úspěch Mussolini o. který neváhá
nikdy se skutkem a který. ačkoli je řečník skvělý, mluví nerad a dá se vždy
velmi mnoho prosit, než romluví. Ale mluvit musí. Doba toho vyžadaie. Když
se hroutila civilisace antic ého Říma bylo také mluvení a diskuse neioblíbeněiším
s ortem inteligence. Starý ím neměl sice kaváren, ale měl řečnické školy.
aždý snažil se nabýti dokonalosti v přesvědčování svého bližního. Konec o
hanské kultury vyznačuie se zá lavou retoriky. Lidé uměli přesvědčovat a ali
se také řečí snadno přesvědčit, a e také si dali snadno stará přesvědčení vzít. —
Slova a oimy zlaciněly a ztrácely na kursu. Ztrácely na kursu proto. že umění
soÍistické příliš zpopulárnělo, že umění řečnické stalo se p tliš uměním. Zavládlo
řesvědčent. že vše lze dokázat a že vše lze vyvrátit.
ečněnt stalo se hrou.
Belký soudce této úpadkové doby. svatý Augustin ie pln rozhořčení nad tímto
znehodnocením slova, když líčí svoje zkušenosti : pohanských řečnických škol:
„Dei mi, Bože, abych směl říci několik slov o tom. pro iaké ošetilosti isem
plýtval svým nadáním, Tvým to dareml Dali mi úkol, který nemá a znepokuioval
moii duši, nebot jsem byl žádostiv chvály a bál jsem se hanby nebo trestu. Měl
isem vy'ádřit, kterak bohyně Juno v slovuie svůi hol a svůi hněv nad tím. že
nedove Ia krále Teukrů oddáliti od talie. Rozumí se. že isem nikdy takových
slov od ní neslyšel, ale žádalo se od nás, abychom hloudlli o stopách básníků
a ieiich fantasie a promlouvali volnou řečí o tom, co oni vyia řovali verši, A čím
lépe kdo uměl vyiádřiti alekty hněvu a bolesti tak živě, aby se to hodilo na
předváděnou osobnost. čím lépe odíval ve slova svoie myšlenky. tím větší chvály
nnhýval za svoji řeč. Co mi pomohlo, inůi pravý Života, můi Bože, že mně pro
míli přednes tleskali spolužáci a vrstevníci? Nebylo to vše větrem a dýnwln?
(Íož nebylo iiné látky, na níž bych mohl vzdělávati svého ducha a svúi jazyk?
Tvá chvála, o Pane, Tvá chvála, ink 'i hlásait svatá Písma by byla měla vzpříuiit
sluhounké úponky mého srdce, pak y nebyly býval zmítány prázdnými ni
cotnostmi a nebyly by se staly žalostnou kořisti ptáků |" Tak mluví svatý Augustin
ve svých „Vyznáních". (Cont. [. H.) „
noho retoriky, mnoho hraní si s pnimy
vede ke skepsi. k vnitřní prázdnotě ke vnitřnímu utrpení. Utrpení iest však

Eramenem
Kdyždebatovali
starý Řím dospel
daleko.když
že dovedl
již pochybuvaúnost
o všech \ c-cech
nžskýcla i víry.
lidských
steině tak
apaitnč.
již ieho
vyvrcholila. musila zvítěziti plostá, ale hluboká víra chudých rybářů z Galileie,
kteří nehlásali mm: slova mluveného. ale slávu Slov , které Tělem učiněnoiest.
[ naše doba rožívá podobnou krisi iako starý ím. my toneme iiž v zá
plavě chytrých ebat, slovního žonglérství. retoriky pro retoriku. Nikdy snad
nebyly .,KnnleSse“ svatého Augustina četbou tak časovou, iako dnes. Nalezne
i dnešní doba cestu Augustinovu? Vestigia terrent. Historie starého tma učí.

že ide :) bytí a nebytí celé civilisační epochy.

- Dr. Alíred

Fuchs.

Český spisovatel a stát. S tímto stroiem lásky a spravedlnosti, cestou
nadpisem napsal F. X. Š a 1d a pro čtvrté
číslo „Národní kultury" úvahu, iež by
měla býti hodně čtena ro svou zása
dovost a hloubku my enkovou. Jest
nutno bezpodmínečně souhlasiti. vytý
ká-li jako cíl našeho státu, „aby byl ná

k pravému bratrství nás všech“. Spi
sovalel nesmí pokulhávati za řemesl
nými politiky. ale naplňovati stát „stále
živým obsahem vlévati do něho život.
stále nový, tvořivý, vroucí a kypící.
Slovem: proměňovati stát politický ve
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stát vyšší. jehož by stát politický byl cudnosti a ryzího lidství. Durych sle
jen vnějším znamením a o alem: ve duje své bojující krok za krokem a při
stát kulturně a sociálně du stihuje je několikráte, k úžasu čtená
chový. V pravé společenství duál, řovu ve chvílích jedinečné citové a
v skutečnou obec boží. v opravdové mravní velikosti a krásy. třebas le
bratrství všeho živouctho." Proto český žící v samé blízkosti cynismu a oplz—
nacionalism musí míti jiný znak, než losti. To jest výsledkem příkladného
jaký vidíme dnes na jeho městáckém ponoření se a obstoupení dat a jevů
praporu. Proti formě německé a ira.n vnějších a duševních v takové úplnosti
couzské : kultem rasy a krve český a horoucnosti. že objekt takřka se
nacionalism
značoval se v nejlepěícb stává pak oslušnou loutkou v rukách
chvílích „slov-bou duie a hledáním cest tvůrčího sugjektu. Bez pomlk a dělidel
k ní". Stejně tvůrčím musí býti český vrší Durych své postřehy velikolepou
internacionalism.
český spisovatel parataxí až v okamžik, kde hrot dovr
má povinnost prostou a vážnou zá šené stavby octne se náhle v ovzduší,
r:oveů říci pravdu. takovou. jak se které zažehne jej bleskem. jenž pak
olévá boží svou září stavbu celou.
k ní probojovall)s
všech
sil.
Potud
Šalda. Dnesnapětím
v době
laciného
ak tu není místa pro slohové omyly,
koketování se všemi hesly Západu i Vý nesourodé ap endixy. Vše je z jedné
chodu zní jeho slova jako výstražný hmoty. hustého zrna, pevné a přec
hlas. Ze sebe nutno vyjíti. svou tvor podivuhodné vláčné a rytmické. Tako
bou musí! roziiřovati rozlohu národní vou slohovou čistotu nejlépe lze zjistit
duřc. její klady must! posilovati, jako srovnáním Durychových znamenitých
opisů s jeho scénami duleslovných
potírati všecky sklony k zbabělostí a
risi. zvláště tam. kde jedno činí dro
zradě. Tak spojí! národ s lidstvem.
U nás mělkost a povrchnost v těchto hému ozadí a základnu —-Vojtěch
věcech je takového rázu, že lochost Zehnk
slavi triuml'y. Mělták u nás nes ne
Podtl Dědtctví Svatojanského na
pohybuje se jen ve třídě. kde čtou
„Národní listy". ale i tam. kde vévodí rok 1923 právě vyšel, Jest to objemná.
„Právo Lidu" nebo .. eské Slovo' a 288 stran čítajících kniha ..Nedělnl n
sváteční
čítanka" od oblíbeného
jiné počestné žurnály. Tento t pus,
opulárního spisovatele Karla Balíka.
„l'homme médiocre" proti němuž oio
val slavně Hello. dnes jest rozmnožen Fla každou neděli a na každý svátek
nad slulnou míru. Chce mistrovat umění. podává se tu krátký. ale ohsatný a za
aby sloužilo jeho pudům a katechismu jímavě psaný článek Probrányl jsou tak
společenskému. zbudovanému na lži. VÉDncl,
áni ze ., ivota" a ..Devětsilu" svými ní otázky se zřetelem k naší době a
gesty. velmi prázdnými, jej ze života k naěim poměrům. Výhomá tuto kniha
nesprovodí.$vou metodou jsou jim bližší. měla by v lidu našem hýti rozšířeno
než se zdá. lmitovat není tvořit Pa ve statisících výtisků; přispěla by lu
iisté značně k povznesení a utvrzení
ostá nezpívajíl _, Dr. oseí ná 'oženského vědomí. — Tento podíl
Boulkové
mohou si členové vyzvednouti v knih
Jaroslava Durycba lri tych povl kupectví na jejich odběrném lístku vy
dek „Tři troníčky" (Pra 31923. Fr. značeném, při čemž povinni jsou zn
Borový), jest skvělé svědectví Dury platiti 2 Kč ve prospěch„ Dědictví" "
chova umění přehodnocovati vleliké. 50 h knihkupci za vydání knihy Za
i nejchoulostivějčt a nejšpinavější děje tento ne atrný poplatek obdrží zmíně
životní v předpoklady a průvodní zjevy nou kni u, jejíž krámská cena obnáM
6 č. Mimo to mají členové právo na
výsledků, které mají zcela nezemskou
světlost a hloubku. Všichni hrdinové mnohé jiné knihy Dědictvím vydané
Durychovi v této knížce, budsi to opus za cenu sníženou.
těná žena, inteligent-žebrák. dívky
Půlstolett Lumíra. Pražská revue
s první válnivostí lásky v srdci a těle,
musí projíti všelikými pokušeními života. „Lumír“ stala se nám za redakce dra
aby vydali všechnu nejčistší něhu a Františka Skácelíka blízkou pro svůj
čestnost srdcí, zavřených v tělech bí spravedlivý poměr k současné katolické
dou často udolávaných. Lidé Durychovi tvorbě literární i vědecké. Zejména
bojují s přemáhají hory sprostot, hříchů, vposledních číslech řada posudků ka
oby navalené před poklady citové tolických knih vyzněla sympaticky. Bás
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ník Jar. Durych napsal do „Naáince"
tuto vřelá slova: „Lumír dovrlil tohoto
roku padesát let svého trvání. Přehlí
žune-li těchto padesát let. či spíše po
koušíme-li se je přehlédnouti. vidíme,
že v těchto ročnících jest historie bez
mála celé české kultury a její různě
láse vystupují zde před naáím zrakem
svými pohnutlivými, těžkými i zasně
nými, duhovými i t\ rdě a pevně svítí
cími projevy. jakob se do těchto stránek
a sešitů utíkal duch celého národa s tr.
uvou vážností, že se zdá, že těchto
padesát let bylo více než padesáti lety.
že se tato doba prodlužuje do nějaké
neznámé minulosti. Doba, kdy psal Jan
Neruda, kdy vystoupil Sládek Vrchlický
a Zeyer. zdá se nám skoro legendární
a toto legendární kouzlo jest ukryto
v starých ročnících „l,umíra" a zdá se. že
jeho dech a odlesk dosahuje až na naše
dny. Redakce ..Lumíra" která průběhem
půlstoletí měla dosti zajímavou linii. stala
se zvláště vedením Viktora Dyka krajně
věrnou národnímu poslání revue. Mlu
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Objev y, soubor malých povídek Char
lesa Vildraca, pozorně zčeitělých Jo
selinou Hrdinovou (Praha 1923. Štorch
Marien), jakýsi ps chologický z isník.

jeknížkapodivuhodnáIVn íďildrac
jako kdysi Sokrates obrátil všechnu cito
vou a rozumovou činnost od dalekých ob
šorů. od kosmickýlch záhad. od pouti
a k jeho rozpuku v blízkosti mikrokosmů
věcíabližních. Tak prostě a hluboké prav
dy ležely do činu Vildracova nepovšimnu

iy

'nlán

liyvěžalně nepatrné a zatím — nejčistší

íormy lidského bratrství. lidského sou
citu s objekty okolí. Je tu vrácena vý
znamnost a posvátnost mnoha věcem
běžným a neccněným: vlídnému slovu.
úsměvu, pohledu. letmé vzpomínce na
čtyři žlutě kvítky. náhodné setkané
s cizincem, informaci mimojdoucího,
dárku sousedovu. Tato dějstva jsou poin

tami s jádry črt. O ně se rozbíjí žal,
smutek, hněv, nechut, nedůvěra a roz
vějířují se ve spanilá vidma radosti.
pokory. vděčnosti. klidu. přátelství. po
chopení. bratrství. víry v dobrotu světa
a života. l'odivuhodná svěžest vzpomín—
tenkráte zazněly z.,."lumíra vulkanickou ky ua dětské zážitky a moudrá intro
mocí a jistě ročník s jeho básní „Země spekce nitra smířeného a světlého ví
mluví" bude jednou každému majiteli rou v dobré lidství byly pomůckami
bez rozdílu politického a kulturního vy» Vildracuvými, Dar úměrných. přesně
znánl drahou relikvií V dnelní době. rozměrem a zvukem představě odpoví
kdy váecky revue a knižní odniky zá dajících slov o žádoucí míře, () zvuč
pasídosti těžce s linanční Erisí nakla» nosti. kterou bylo lze u váech lidských
datelů i čtenářů. jest to téměř věcí cti duál předpokládati. je silné dědictví
celonárodnímby,.l.umír",kterýzr|amená Vildraca jako Frantouze. Kniha učí.
půl století českého ducha. bez obtíží u Čte! ji a chaos lidsk ch sporů a ne
nesnází mohl plnili úkol, kterému se přátelství se ti trhá a s lukuje v prstence
nikdy nezpronevěřil, který jest čestný a globy dokonalých tvarů. Tak snadné
sám sebou a který jest posvěcen tradicí je ti náhle smířiti lidstvo, Sen věků
nejdražších jmen české literatury."
a geniů o jednotě se tu přibližuje v ži
votných a na dosah srdcí blízkých
Zastavené hodiny lrsutilka Ka! lormácll. Věříš. že není dna lidské hrudi,
de by nebyl zpívající pramen bratrské
Enra
ná! aspolupracovník
Ant. lásky. A nedalo by práci zabíti ropuchu.
očekposuzuje
v „Lumíru"
praví: „Nová sbírka
básní Františka Kašpara je projevem ho jež obřím tělem dusí snad někde živný
roucí lásky k Bohu, která je mu neo jeho trysk. K takové knize se vracíme.
třesnou hodnotou. Tou láskou žije. tou Jsou v ní pravdy pověděné slohem a
láskou tvoří. Mystické záchvěvy duše. pevnou. netřepící se melodií lidových
opojení tajemstvím Božím, krása života a modlitebních glos. V věraií z dějů
určeného k nejsvětějším cílům.to všechno obecně lidských. Kniha hlildracova jde
básník prožívá v hlubokém pohnutí citů tvou představou jako heslo pro život,
a nadšeně skládá v modlitby. vyznání modlitební úsloví. memento vlídné a
písně. .Jeho pohledy do života právě radostné. pokorné a přátelské. dlaň bliž
sub specia aeternitatis mají sílu a ne ního ke stisku účasti a pomoci nabíd
bojácnou. nezviklatelnou pevnost, n nuta.— Vojtěch Zelink
níž básník buduje svou životní lilosoíi.
. závažná ] rická zpověď O ta
Těmto přímýmpohledům dopomáhá | vy
ischera ( raha 1923.Štorch
tříbená forma, jejíž jednotlivé prvky kara
zvučí vnitřní melodičnostíf'
Marien) roste z několika motivů sdo

ví-li k nám téměř každý ročník něčím
hlubokým a tklivým, byly to projevy
Dykovy ze světové vojny. které nám
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statek obsažných, aby se staly jádry krásách povrchů a zjišťováním nových
buď lyrických variací nebo monotema harmonií a vztahů. Fischerova kniha.
dokonale učleněná a vybudovaná, roz
tickýchcyklů. První je dobrovolný
rozchod s ženou. Není ři tom tedy víjí tedy v písňových zkratkách dočasné
tama muže-manžela- echa židovského
zoufalství, zloby, ironie. bíelancholická
vděčnost odcházející, za to. co dala původu. Zkratky mají vesměs správný
básníkovi. se přerozuje, v ozonu schop poměr motivických premis k harmoniím
nosti odhrnotnit bol a utrpení v píseů závěrů &nezatíženy přemírou obrazů a
(kdož by nevzpomněl Vrchlického sebe metafor stříbří se nehmotné jako houst
záchrany),v jásavě zatulení růstu a sí noucí vůně a mlhy nad hloubkami květů
lení duše. Čtvrtá ačtrnáctá píseň c klu a údolí. —-Vojtěch Zelinka.

Křídla jsoutu krajnímistanicemi ás

Občanská válka, posmrtný soubor
níkovy pouti. Ze zkušenosti. že bolest
je tvořitelkou niterných bohatství. zku politickýchveráůJiHhoHausmanna
šenosti. pokorně a zplna vlastními zá (Praha 1923, Edice „Čin" ), sobálkou Jo
sets apka vtipně zlomyslnou. ukazuje,
žitky vykoupenéo.uhapovzruchua
v růstaií nové články že to b la válka. která ostřila výsmět
lyrikovyvíryfl"
bouři v duli- dvojenci moře a vědomí nou vlo u autorovu právě v době jeho
tvořivé síly destruktivníhokouz jinošského a naukověho vyzrávání. Sotva
la žentna přiblížily básníka k novým lze po přečtení říci, dovedla- li svou
empirickým záhad ám,k duši, moři. ženě, destruktivní práci v duši mlade vyvážití
k nimž i když nejhlouběji a za ceny něčím kladným. vše tala-li něco, v co by
nejvyššísestoupíš,podstatyse nedoberel. měl mladý muž jako ve svaté věřií.
Výrazově tu básník leckde se blíží Satirik se usmívá všemu. Umí chopitl
ovovi. Dykovi a Theerovi. A přece: věc tam. kde je bezbranná, má dobrý
cosi láká stále hloub. Tam se octne čich a zrak pro vředy &zkřiveniny ve
básník před dilematem závažným a před řejného a politického života. ale někde
posledním: češství a židovstvl. Takový chce je míti i tam. kde jich není. Ze
jest jen nový vzhled osudem lyrikovi smělnuje někdy stůj co stůj jakoby ze
přiřčené rozpolcenosti a tragického. zloby a radosti z podařených vtlpů a
neusnadňovaného kolísání. Z obeho ironií tu a tam měně vkusných (str.42)
dáno duli tvůrčí nevšednídědictví. Kde nebo užívajících otřelých hblon & la
však pramen jejich? Mystika krve pro Ocas-Božídárek a j. Formálně' e satí
zrazuje racu jako prius. Pak. zdá rik výborně školený. neoče ávaně
se, že ne bez vlivu panthelsmu Angela rýmy, vtipne už protikladem pojmů.
Silesia. básník bere a žádá si i nadál jaké se čtou u básníků autorem tatých,
osud, budsi jakýkoliv, : rukou Boha. u Machara a Dyka. strotická skladba
ba touží býti nástrojem zcela oddaným. refrén, vtip parodií. často strofa ryze
povoluým a tr ným zvěstí & úkolů bn lluvlíč ovské ráže, stručnost a podstat
žích (cyklus oselství). To je přístav nost postřehu a poznatků, stálé překu
ahasverského bloudění a kolísání, sy pování čtenáře nečekanými pointaml.
novské zpokornění oproltěného srdce. ukazují silný talent. Zřeimáie pnli
V této zpovědi nejde tak o novnst obra tická sympatie satirikova k socialismu.
zů a metator jako o věc. myllenku samu.
o iakta vnitřních pohrom a vítězství. nemilosrdně jsou tepány včechny stranl
Tu a prostoře
tam na tř.osti
u pro
Cele vnitřní. meditativní introspekce dneění
Mareše. koalice.
je gaminské
snnd
básníkova. napiatá úsilím ovládnouti více než třeba. Jinak knížka svědčí, že
zplna vnitřní dějství a tím si zjistiti Haussmannovi do jeho dvaceti pěti let
jedinou. nezrádnou, vál zdánlivostí a byla sarkastická satira jediným pohoto
proměnlivosti vnějšího světa prostou, vým a pružným or ánem literárního
Zelinka.
tvorby schopnou jistotu, nestěžuje si výrazu. — Voitěc
zpovědní vroucnosti své těkáním po

Nákladem Družiny literární a umělecké. - Odpovědný redaktor Lad. Zamykal.
Tiskne Lidová tiskárna v Olomouci.
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STUDIE,
NAPSAL
DR.

Figurální výzdoba kadedrál vede nás v obor gotického so
chařství. jež vrátilo po staleté pomlce statuární smysl sochař
skěmu projevu, učinilo umění to svéprávným a dalo mu tu míru
výmluvnosti, že sděluje o cítění a chtění gotického umělce více
než umění ostatní.
Obnova statuárního umění vyšla z figurální výzdoby portálu.
jež uvádí do tajemného prostoru katedrály a hned svou úpravou,
způsobem výzdoby i jejím obsahem upozorňuje, že se přechází
práh. dělící všednost a světskost od prostoru, jenž iest vyhrazen
soustředění v Bohu a povznesení do sféry nebeské. Umění gotické
chtělo. aby se stal vstup do chrámu tichou ceremonií, při níž se
připomínají věříctmu v hlavních rysech všechny věci víry, všechny
události vztahující se k jeho spáse a úloha sdělovatele těchto vel
kých pravd připadla sochařství. Po ideové stránce souvisí tu gotické
sochařství s periodou minulou. Poslední věci člověka, zmrtvých
vstání a Poslední soud, tvoří i v gotice duchovní střed, z něhož se
rozvíjí ikonograiická soustava portálů. S dávnou minulostí souvisí
i scény ze života S asitelova. předvádějící názorně události na
cestě k vykoupení, ba i sochy apoštolů, proroků, předchůdců Kri
stových, církevních otců, moudrých &poěetilých panen, jež vroubí
v řadách portály, ma'í mnoho předků, zasahujících původem až
do dob starokřestanslcých. Než k těmto motivům druží sei jiné,
jež se nevztahují římo k historii spasení. pramenící z vědních
zdrojů středověkýc . Vědomosti o vesmíru, přírodě, jež schola
stika ojala do svého pevného rámce, nabývají tělesně podoby
v cyk ech a řadách, jimiž vyloženy bývají portály; znamení zví
řetníku, alegorie ročních počasí a měsíců patří k oblíbeným mo
tivům a jakoby poukazem k prameni tohoto vědění kmitne se tu
tam alegorická postava antická, nebo podoba antického filosofa.
Populární světci místní nechybějí na žádné katedrále, jimi vniká
v abstraktní ikonografii reální živel, nebo! v úloze patronů cechů,
bratrstev měnily se abstraktní postavy v typy určitě charakteri
sovaně. Tato portálová výzdoba přechází na pozdních katedrálách
na celé průčelí a s jejím rozsahem bohatne i ikonografický pro
gram. Celý světový názor doby se vtěluje v obrazovou soustavu.
Aleíorie
tří kořenů
dědičného
hříchu.
božských sil
jícíc , symboly
tří lidských
činností.
sedmitřísvobodných
vědjeapotíra
sedmi
technických zaměstnání a jiná. alegorická vtělení scholastických
pojmů činí průčelí živou encyklopedií dobového vědění v úplnosti
a pořádku, a jakým jest uložen světový názor doby v Speculum
universale Vincence z Beauvais.
Dvě postavy zaujaly v celém tom bohatství typů srdce gotiků
nejvice. Kristus a jeho matka. Doba románská předala gotice typ
Krista, přísného soudce, trůnící božstvo nad světem zmateným
hříchem. V gotice počal však nabývati tento typ rysů lidskosti;
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Kristus sestoupil se soudné stolice v zušlechtěném typu Boha,
jenž se obětoval z lásky k lidstvu. Jeho socha octla se na svislém,
dělivém břevnu portálu, kde s knihou pravdy v levici a žehna
jícím gestem pravice přijímal věřícího při vstupu do chrámu. Toto
zlidštění Kristova typu a citové prohloubení jeho pojetí mělo hlu
boké kořeny ve světovém názoru doby a středověká mystika za
sloužila se o ně měrou nemalou. Křížovými taženími přiblížil se
Kristus a země, v níž působil a zemřel, k středověkému člověku
těsněji jako zjev historický, a Kristův osud byl chápán více se
stanoviska lidského soucítění, než s hlediska transcendentálního.
Na tomto soucítění člověka s utrpením Spasitelovým vybudovala
mystika zbožné rozjímání, v němž se člověk ztrácí v Kristu, zto
tožňuje se s ním a se připodobnuje jemu. Nabádavý hlas svatého
Bernarda zesiloval kontemplativní náladu doby, jež nabyla výrazu
v obecném životě rozšířením knih rozjímavého obsahu, zejména
pasionálů. Nové pojetí Krista projevilo se i v umění výtvarném
Cykly z jeho života a utrpení nabývaly nového smyslu & výra
zového prohloubení, Kristův typ byl produševněn novou před
stavou jeho osobnosti a jeho sochařský výraz byl přetvářen, až
vyvrcholil v postavě vítězného, „krásného Boha" katedrály a
mienské
Kořenilo-li nové pojetí Krista v mystické náladě doby, vyrostl
gotický kult Mariin z půdy zkypřené poesií světskou. Nejasný
pbraz její osobnosti, jejž poskytují evangelia a jejich apokryfy,
byl dokreslen tvořivou lantasií doby, živenou rytířskou adorací
ženy. Kolem její osobnosti kupily se krásné, jímavé legendy, vzni
kaly cituplné životopisy a mystické zanícení obestřelo zjev její
oddanou úctou & láskou jak v cele klášterní, tak v domě měst
ském. Jeji panenská osobnost podněcovala k lásce na jedné, ma
teřství přibližovalo ji lidským srdvím na straně druhé. Toto sblížení
člověka s Matkou Boží se projevilo záhy v literatuře i ve výtvar
ném umění, Většina nových katedrál byla ii zasvěcena, jejímu
kultu vyhrazeny bývaly chórové kaple, jeden z portálů býval vě
nován jeji oslavě. Nic neukazuje však tuto proměnu v cítění tak
jasně, jako mariánská socha. jež se stala v době gotické typem
nad jiné oblíbeným. Do počátků gotiky byla madona s Kristem
na klíně hieratickým symbolem alomounova trůnu, nositelkou
Spasitele, nebyla matkou, jako nebyl Kristus děckem. V době roz
voje myšlenky gotické zlidštován byl její ty a ve vztahu matky
k dítěti hledána základna nového výrazu. 8 kameni, dřevě, ve
slonové kosti i kovu vytvářena byla podoba Matky v trvalém
snažení po idealisaci lidských rysů, jež jí propůjčily nový život.
A jako nabádal život Kristův k zpodobení, byl i život Mariin
pramenem výtvarnému vypravování, jaké se rozvíjelo v tympa
nech a na plochách stavebních článů
Obrátíme- Ii pozornost k formální stránce gotického sochařství,
stojíme před řadou otázek, na něž dlužno odpověděti v jejich
přirozeném pořadí. První z nich týká se poměru sochařství
chitektuře, v jejímž objetí se vyvíjelo a z něhož se zúplna nikdy
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nevybavilo. Na rozdíl od antiky nedospěla gotika k volné soše
ve smyslu uměleckém, ačkoliv ji učinila hmotně samostatnou.
Socha gotická je nemyslitelna jako organismus volně stojící, vše
stranně v prostoru se rozvíjející & umělecky působící. Je srostlá
s architekturou, jest podřízena zákonům, jež ovládají hmotu sta
vební a doprovázejí jako nový živel tektonických článků. Funkce
sochařských forem v architektuře jest přesně vymezena a jejich
plastický rozvin je vázán týmiž silami, jako rozvin tvarů struk
tivních. V této vázanosti s touto vázaností dospěla gotická skulp
tura svého vlastního. s ničím nesrovnatelného poslání, v této pod
řízenosti nabyla vnitřní svobody a vlastního uměleckého smyslu.
Zásadní novotou gotiky bylo řazení volných, od stěny odpouta
ných soch, jež se kupí v rytmických řadách. Zešikmené ostění
portálu poskytlo plochy k rozvinu řadě figur, jejichž místo je vy
mezeno v shodě s tektonickou vazbou sloupků. Konsola, vyrůstající
z válcovité podpory. tvoří jim basi, baldachýn, na sloupku zavě
šený, pouta je opticky k rytmu architektonických článků, výkle
nek, tabernákl, rámec galerie vězní je ve svém těsném prostoru.
Podobně těsně poutají oblouky portálu ligury vstavené do 'ejich
prohlubní, nutíce je nadto sledovati svou křivku až do úplného
řekocení na bok. U tigurálního relíelu. jenž vyplňuje tympan,
lěmuje plochy ostění, vine se vlysové po vodorovných břevnech
& přechází v hlavice, jest závislost na tektonice tvarů přirozené
a jest dána celým jeho vývojem, u volných soch portálů jest zjevem
nápadným
& příznačným.
ato vázanost
gotických soch

odmínila jejich tělesný vývin &

pohyb. architekturu;
V počátcích intiky
plynu a jejich
lorma z jejich
cítění,proporce
jež pro
nikalo
yly vertikálně
protahovány,
u tvar připomínaly spíše tektonický tvar než živé tělo. V nepři
rozené vytáhlosti a štíhlosti hnaly se ve shodě s pohybem archi
tektury do výše, jevící tytéž rysy dynamického produševnění
jako tvary tektonické. Později nabyly větší volnosti &dostalo se
jim vlastního pohybu v jemném zvlnění tělesné osy v podobě S,
jež podporovalo stejně účinně pohyb vzhůru jako kdysi osa svislá,
hovělo vždy lépe přirozenosti lidského těla. Tento vlnivý pohyb
osy strhl tělo, údy, draperii, všechny linie do plynného smyku
vzhůru. Ani tento nový pohyb nebyl vytéžen pozorováním přírody
a ve svých posledních důsledcích jest protipřirozený, jako tron
tálni nehybnost soch románských. Nová linie čelila, jako všechny
aktivní síly gotické. hmotě a její nehybnosti, nutíc všechny sou
části těla do akce,roztáčejíc všechny molekule hmoty do pohybu.
Její umělost, ba konvenčnost jest zřejmá na tom stupni vývoje,
kde činí již přirozenosti lidského těla hrubé násilí. Tělesně mo
tivováno bylo toto vlnívé prohnutí těla kontrapostem, jenž byl
ovšem stejné nepřirozený jako pohyb těla. Sloužil jen k odpou
tání figury od base, beztak úzké, k zesílení dojmu pružného vze
stupu a pohybu tělesné formy ve volném prostoru. Jako nadpři
rozené bytosti odpoutávají se gotické sochy tímto pohybem od
půdy, od tektonického pozadí, vystupují z rámce architektury,
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nabývají vlastního života dříve, než provedeno bylo jejich lysické
odloučení z architektonického celku.
V počátcích vývoje gotické plastiky nejevily se v novém slo
hovém vyjadřování vlivy, plynoucí z pozorování přírody. Slohová
proměna dála se ve jménu abstrakce prostě všeho naturalismu.
Vyloupával-li sochař tělesnou formu : kamenného bloku v plném
rozvinu trojrozměrném, usiloval o vytvoření organismu plasticky
účinného a výrazného, aniž se snažil podati věrnou podobu lid
ského těla. Byly to ideální hodnoty, 0 jichž výraz usiloval, bylo
to vnitřní, duševní oživení, jež propůjčoval tělesným formám.
A v této duchovní podmíněnosti, v tomto rámci uměleckého ide
alismu počal se rozvíjeti gotický naturalismus.
Když se jalo oko otického sochaře pozorovati skutečnost, lišil
se jeho optický vzta k přírodě podstatně od poměru antického
umělce k světu. Antický sochař chápal tělo jako iysický zjev,
všímal si všeho. co souviselo s jeho mechanikou a tyto funkce
hodnotil umělecky. Objektivním pozorováním člověka dospěl k vy
tvoření normálního, krásného typu, k tělesnému ideálu, jejž vy
jadřoval s větší a větší dokonalostí. Naproti tomu usiloval gotický
sochař o výraz své složité představy duchovní, o ideální postavu
bytosti nadpřirozené, byt lidským tělem vázané, a jeho pojem
krásna byl závislý na hodnotách duchovního rázu, po výtce etic
kých. Gotický člověk byl věrný sobě a své době, hledal-li lepou
formu pro vyjádření duchovních hodnot,chtěl-li dáti výraz novému
kladu života a světa, jenž byl vytvořen mystikou a scholastikou.
Jen proto, aby odstínil ve svých sochách různý duchovní obsah
individualit „. ženský půvab, citovou hloub u mateřství v postavě
Mariině, mužnou oddanost víře a neohro enost v ostavách a
poštolů, statečnost a odhodlanost mučedníků ——
hedal gotický
sochař ve skutečnosti tělesné typy. schopné vyjádřit duchovní
individua. Na tomto poměru umělecké myšlenky ke skutečnosti
a přírodě rozvíjel se nový naturalismus a s ním zároveň mohutněl
umělecký subjektivismus, nebot duchovní základ gotického umění
nekladl uměleckému hledání evných mezí. ani nehybného cíle.
5 tohoto nového hlediska počargotický umělec pozorovati přírodu,
nabývati nového lormálního poznání a vytvářeti díla zjevující
v smyslné formě nové pojetí života a světa. Duševní zážitek stával
se hlavním popudem uměleckého tvoření. on podmiňoval rozma
nitost výtvarného výrazu a slohovou mnohotvárnost.
Příroda byla gotickému umělci vzorníkem. : něhož si vybíral
tvary, schopné sloužiti jeho uměleckým úmyslům. V sestavách, v ja
kých se vyskytují přirozené tvary na soše gotické. vládne zákon
nost, jež organisuje prvky ze skutečností přejaté, svým způsobem,
svým řádem. Gotické umění přijalo princip pozorování přírody
za svůj, než neučinilo skutečnost měřítkem všech věcí, jak tomu
bylo v antice. Při vší pohyblivosti poměru ideje ke skutečnosti,
zůstává středověký idealismus v gotickém umění principem vlád
noucím a všechna formální poznání, plynoucí ze Skušenosti, po
drobují se jemu bez výhrady. Vlnění těchto dvou sil, jež lze po
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zorovati v umění gotickém. jevi jistou analogii zápasu o universalie,
jenž se rozvíjel od sklonku X. sto etí ve filosofii &vědě středo
věké. Ve sporu tom šlo o poznání, zda jsou pojmy jen pomyslern,
výtvorem lidského myšlení. či mají-li skutečnou existenci (nomi
nalismus & realismus).
V posledních důsledcích se rozhodovalo v tomto sporu, jenž
potrval nevyřešen do konce středověku, o odpověď na otázky,
[lyne-li lidské poznání ze zkušenosti. či je-li člověku dáno cestou
radpřirozenou. Skoro po tři století trval tento spor &neschopnost
doby rozřešiti jej jest příznačná, jako zprostředkující pokusy. jež
skončily nakonec učením „o dvojí pravdě", jímž vymezeny byly
hranice obvodů. do nichž zapadá poznání vědecké a poznání nad
přirozené. V umění gotickém lze pozorovati rozpor onomu velmi
podobný. ldealismus & realismus zápasily spolu bez naděje na
vítězství jedné nebo druhé tendence. A jako ve sporu o univer
salie zvítězila dočasně i v umění gotickém nad poznáním plynoucím
: řírody abstrakce, gotický idealismus.
ež z tohoto zápasu vycházelo na konec umění posíleno a jeho
bytí nabylo nového smyslu. Umění se osamostatňovalo, outa
jeho vázanosti a služebnosti se uvolňovala a zejména zas uhou
jihu, ltalie. počal se vyvíjeti pojem uměleckého díla svéprávného a
svébytného. Umělecké tvoření nabývalo odvahy k vlastnímu na
zírání na život a svět, uvědomovalo si své vlastní cíle a prostředky
vedoucí k nim, stalo se pramenem nového poznání světa po stránce
lormální. Touto cestou dospěla gotika k prahu velkého umění XV.
věku. v němž jednostrannost gotického idealismu byla nadobro
překonána.
Nerozhodné blíženi &vzdalovani se prírody, zesilování &ocha
hování abstrakce v gotickém sochařském díle záviselo, jak již bylo
poznamenáno, na subjektivním vztahu umělce, uměleckých sku in,
dílen & škol k výtvarné úloze a vývoj se nedál. jak by se alo
očekávati, postupným zesilováním snahy realistické. Poznáme ve
velkém gotickém díle projevy naturalismu až brutálního v samých
počátcích rozvoje slohu, zjistíme konvenční umělkovanost a stro
jenost ve formálním pojetí i v době pozdní. Ba abstraktnítvarová
strojenost určuje & podmiňuje namnoze některá pozdní obdobi
gotického plastického slohu. Naší úlohou bude odměřovati vývoj
na dílech vynikajících tvůrců. jichž v žádné jeho fázi nechybělo.
sledovati vzestup gotické myšlenky na výtvorech. jež jsou nej
plnějším vtělením zesíleného uměleckého chtění pozdního středo
věku. Nesčetně práce dobového stylu. nižší umělecké úrovně,
poučí nás o hromadných stylových hnutích, jež působí složité
vlnění ve velkém historickém toku universálního slohu gotického.
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Z POUTI.

Den srpnový, žár, vůně, jas,
když v kostelíku pod lípami
Maria, hvězda nad hvězdami,
svůj poutní slaví hodokvas.
Jsou kolem hroby věnci kryty,
kroj venkova zříš. módy šat,
divizen hoří sirné svity,
plášt thují vánkem rozevlát.
Jich řadou, která stezku _stíní,
krok zvolna šinu ke svatyní,
kde andělů dvě v údivě
stůl Páně střeží bedlivě.
nad ním trůní s korunou
ctná Paní. která matkou slove
všem pod sluncem i pod lunou.
jimž hoře v živé srdce klove,
kdož na mučidlech vysílení
v ní našli pramen. žal jenž mění,
ten nad pelyněk hořčí jed.
v útěchu sladkou jako med.
Když slunko stalo v zenitu.
čtyř dívek zjevy klekly tu.
A já, jenž ukryt za varhany
zřel v zalíbení na ty panny.
pojednou zachvěl jsem se v duši,
neb vidění jež zítřky tuší,
se před mým zrakem odhalilo
jak v poušti obrys důlných měst,
jak čet bych skryté' písmo hvězd,
mně tajně náhle zjevným bylo.

A proto pod Tvůj hvězdný štít
ty dívky chtěl bych, Panno. skryt.
by nebyl zmarněn zlosyny
květ půvabu, pel nevinyl
Hle, svěží jako voničku
poznávám s kruchty Toničku.
Jí v očích sedí diblík smavý
skryt do studánky zorniček,
nad čelem věnec vlasů plavý,
: rtů svítí řada perliček.
Však nad tou hlavou usměvavou

BÁSEN
NAPSAL
J ANKAR
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zapadne slunko za mrákavou.
Zlý v životě ií souzen kříž.
Muž dravec v područí ii schválí.
earn hýřivě chtě hudovati
ien na ni složí práce tíž.

Když drobných dětí růženeček
ií na šíii se zavěsí,
zlá nemoc, neodbytný střeček,
rok po roce je vyděsí.
.lak obětí za otce viny
smrt zkoaí květy Toniččiny.
Až kolébavky umlknou
& nad rakví, iež vzala děti,
má! hořem bude kameněti
v Nioby sochu mramornou.
'ly, Paní, lasky souzvuku,
rač uchopit ii za rukul
V ní utvrď víry přislíbení,
ze pro nevinnost smrti není.
na raiaké louce líbezné
svá kuřátka že nalezne . . A

Však už tu nová vidina
se rozvíieti začína.
To Andělky tvář vábivá
iak pivoňka se zardívá.
A přec už v ieií útlé hrudi
se zákeřnické roty budí,
iez útroby ií poplení
iak bouře iamí ocení.
A: pod světničky nízkým krovem
mřít bude hrůzou před hřbitovem,
v své úzkosti zrak bude zvedat
ien k Tobě. Matko. chorým blízká.
jak loď. iez viela na skaliska
u Tebe zakotvení hledat

pro ztroskotaný těla vrak.
ieiž nahlodal zlý vlkodlak.
, hvězdo mořská. chvílí tou,
když z puklé hrudi v němém děse
krev na podlahu vyhme se,
přiid'. nádobu vem rozbitoul

Též nad Ludmilkou iako dým
se bolest příští vznášet zřím.
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Jak škeble perlu v nitru svém
dnes lásky žár v tai srdce kryie
a v lásky sladké melodie
se hrouží tichým večerem.
V ten blaha sad však had se plíží
a ieií tužby zrada skřtží.
Jak květům, na něž zapomněli,
il souzeno ie život celý
bez rosy schnouti, bez světla,
a samota by nehnětla.
ien kanárkem se těšit v kleci
a mourkem. ienž se llsá k peci.
V dnů odkvěta'nt šedi chudé
ien píseň Tvá il, Matko. zbude.
zde před oltářem iitřním časem
iak raiský Cherub čistým hlasem

za toho bude orodovat,
ieiž v kalných proudech tuší plovat,
a jenž kdys, bllnem zmámený,
jí v srdce házel kameny.
Vlei v duši mtr, ieiž zničil ženich.

ó, Potěšení zarmoucenýchl

Ú. Evuěko. co nad tvou hlavou
alt zatahuie nedočkavou?
Co iako mloci ieskynnt
tvou bílou řtzu ošpint?
eho to iiskra outnů v zraku.
ieiž sttnt klenba obočí.
kdo tebe, vzácný, plachý ptáku.
kdys ochočl a zotročt?
kdo ze zátoky větrům skryté
na bouřné moře vyvábt tě.
iak nad lodkou kde ztracenou
se vlny zavrou nad teboul
Ú, vidím. vidim. sladká ženo.
tvě tělo bude popleněno.
až liliiový. vonný sad
rei kozlů přijde udupatl —
Však potom přece z kaluže.
kam po napitt hozen kalich.
ti v slzách horkých, vytrvalých
výčitek osten pomůže.
Zpět povede tě v stánek svatý.
kdes ty, než vír tě urval klatý,
řed svatou Pannou klečela
kdys v čistém rouchu anděla . . .
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Pak bědná schránka křehké ženy
se zahalí v plášť Magdaleny
a viny šarlat zardělý
kaiícně v sníh se vybělí.

O. shlédni, Matko. na ty děvy,
iež vzývaií tě štastny dnes.
v zlých barvách ieiich los se ieví
a smutných zítřků číhá děs.
Až kolo sudby ozubené
ie uchopí a zahubené
v rumiště pusté odhodí.
iim, Mílosrdná. zahoi rány.
at pluhem stresu přeorany
ro ráj se znovu narodí!
% iich kahanech když ztráven olei.
svou milostí ho štědře dolei.
by oč ie zbavil škůdce zlý,
zas v náruči Tvé nalezly!

MARIA.

BÁSENNAPSAL
FRANTIŠEK
KAŠPAR.

Je tvář ieií obličej dítěte.
žlvá pokladnice nebeské krásy.
.leií oči zraky Eviny, iež viděly rái
a ještě, kam blednou, iei tvoří.
Srdce jeií ovoce. co chválou Boží voní.
Neičistěí ieií krev není ieií.
všecka živí rostoucí. Slovo.
až uzraie & padne nám do klína,
hladovým. žíznivým. nemocným dětem.
Neisladči štěstí a oií se závratným žalem
ta dokonalá Matka.
Jak tichý záblesk slunečního světla.
vytryaklý z mraků. běží po polích.
dušemi věky půide.
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DŘEVĚNÝ
ERNST.
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POHÁREK.

NOVELA
NAPSAL
PAUL

PRELOŽIL
FRANTIŠEK
ODVALIL.

O jednom starém králi v Asii se vypravuje, že to byl pán
velmi milosrdný a dobročinný.
Letopiscové zaznamenávají, jak našel jednou při lovu maličké
děvčátko. Mělo přepěkné oči a bylo i jinak tak lepé postavy,
že je každý musel milovat, nebot se také na pány, kteří se kol
něho seskupili, libezně usmívalo; ale mělo na sobě známky zlé
& nakažlivé nemoci, která se jmenovala malomocensíví. & proto
se žádný z pánů nechtěl dítěte ujmouti, neboť se každý obával,
že by od něho dostal tu škaredou nemoc, kdyby se ho dotekl.
Tu řekl král: „To o nás nesmí nikdo říci, že nedospělé dě
ťátko k nám marně ručky vztahovalo." — vzal je před sebe na
koně a jel s nim domů. A jak se často stává, že člověku, který
dobré činí statečně a radostně. nic zlého se nepřihodí, tak ion
zůstal netknut nákazou a zlou nemocí.
Chtěje tedy dokázali svůj dobrý skutek, dotazoval se svých
lékařů na prostředek, jímž by se vyléčila nemoc dívenky. Tu oni
řekli, že jiné zdravé a statné dítě musí dáti misku své krve,
kterou by se nemocné dítě obmylo, a tak jeho boláky poschnuu
& tělo jeho zase bude čisté jako prut stříbra. Jakmile to vzne
šení páni při dvoře uslyšeli, hned se strachovali. že král požádá
některého z nich aby dal krve svých dětí, i šli ke králi a řekli:
„Snad nechceš, aby tomuto mizernému nalezenci přinesena byla
oběť tak vzácná, vždyt jest to snad dítě nízkých a špatných ro
dičů a bude míti špatné vlastnosti. když vyroste, naše děti jsou
vzácného rodu a budou proto jednou dobří a ušlechtilí. &proto
je nepřiváděj do nebez ečí pro tak nepatrný užitek." — A chudí
lidé z venkova, když syšeli, že vznešení páni tak mluví ve pro
spěch svých dětí, přišli také ke králi a prosili &řekli: „Nám jsou
naše děti tak milé, jako vznešeným pánům jejich synkové a dce
rušky, ba mnohému snad ještě milejší, nebot přemnozí z nás
nemají žádné jiné radosti v životě, než že se těší z růžových
tvářiček svých dělátek & dělají si naději, že z nich jednou budou
hodní a dobří lidé. Proto tě prosíme, abys i nad námi se smiloval
a děti naše neuváděl v nebezpečí pro ono bezcenné nalezeňátko."
Měl pak sám král jediné dítě, velmi krásného, moudrého &
dobrého chlapce. A ten řekl: „Otče, prosím tě, abys ze mne
vzal krev, kterou by cizí děvčátko bylo uzdraveno. Neboť jsem-li
jakožto tvůj dědic a budoucí král země této v takovém postavení.
že všichni na mne patří a mé činy znají, tedy nahlížím, že mu
sím se odhodlati k věcem těžším než ostatní. A snad přestojím
odnětí krve; pakli ne, tedy se chci těšiti myšlenkou, že přece všichni
lidé musejí umříti, & že nemůže býti lepší smrti než tě, za niž
ode všech dobrých lidí musím býti chválen."
J
král uslyšel ta slova, zarmoutil se sice v srdci svém, ne
bot se velmi bál o hošíka; neřekl mu však nic. nýbrž pochválil
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ho a jeho statečnost a poručil lékařům, aby se dali do díla dle
svého umění, aby vzali chlapci krve a děvčátko jí vyléčili.
Mistři umění lékařského jednali tedy dle svého umění, a dítě krá
lovské se usmívalo neohroženě, když mu otevřeli žílu a vypouštěli
na mísku jeho jasně červenou krev. A poněvadž lékaři byli celí
ustrašeni, nebot nemysleli, že tak vzácná bytost jim přijde pod
ruce. tedy si počínali neobratně a zranili statečné dítě tak, že
muselo umříti. Cítilo dobře, jak se mu smrt blíží, rozloučilo se
srdečně s otcem a vydechlo.
Otec bědoval nad bledou tvářičkou mrtvého synáčka, a
všichni páni a dámy při dvoře naříkali, & také chudí lidé byli
smutní; & všichni se styděli, a bylo jim tak. jako by jejich vinou
bylo nadějné dítě usmrceno, & umiňovali si, sta'ti se lepšími a
nebýti již tak lakotnými na své vlastní štěstí, nebot když vi
děli tvář nebožtíčka, usmívající se a plnou pokoje. tu pochopili,
že veškeré štěstí uzavřeno jest v dobrotivém a šlechetném srdci,
toho však že nemůže býti při lakotě a hamižnosti; a nedostačí,
činiti jen dobré skutky. neboť to mohou i lidé zlí a nestanou se
štastnými a radostnými, nýbrž jest nutno míti smýšlení dobré;
neboť po tom krásné skutky vyrůstají ze srdce. jako obilí, kvě
tiny a ovocné stromy vyrůstají : milé země do jasného, sluncem
prozářeného vzduchu.
Nalezeňátko však bylo obmyto krví statečného dítěte královského,
a hned poschly jeho vtedy a brzo opadaly, a děvčátko bylo zdrávo
a švarno po celém těle.
Poněvadž však dobrý král neměl jiných dětí a také již žádv
ných čekati nemohl. jsa již stár, tedy obrátil celou svou lásku
na toto děvčátko, jako by to bylo vlastní dítě. Ustanovil mu
dobré vychovatele, ěstouny a učitele a dal je vychovat se vší
péčí & věrností. Tak vyrostlo nalezeňátko & když dospělo svých
let, byla z něho ku podivu krásná & chytrá panna. asto plakal
král potajmu. když zpozoroval její přemilé tváře, neboť to myslet
na vlastní krev a tělo své, že jeho synáček by nyní byl svižný
a hrdý mládenec, kdyby ho nebyl obětoval; ale pak se zas těšil.
že my lidé nevíme, kam naše cesty spějí. a že nám tedy nez
bývá, než činit dobré bez zámyslu a radostně.
Takovými myšlenkami tedy zamiloval si nalezené děvčátko
stále víc a více; i vyhledal mezi nejvznešenějšími šlechtici své
země toho nejkrásnějšího a nejudatnějšího a dal jí ho za muže;
a když s velikou slávou a nádherou slavila svou svatbu, tu řekl
jí a jejímu muži, že až jednou zemře, že jim odkáže svou říši,
nebot že ji má jako svou vlastní dceř.
Mladá paní však byla zapomněla, co se s ni v dětství stalo, a
nemyslela nikdy jinak, než že je skutečnou dcerou starého krále.
Nebo! tenkrát. když byla nalezena v lese a potom obmývána
krví kralevicovou, byla ještě velmi maličká, a později jí nikdo
o tom nic neřekl, nebot král zakázal mluvit o tom u dvora
pro velikou starost o syna, nebot myslel, že by ho mohl někdy
do očí královi vychvalovat někdo, kdo ho ve skutečnosti neměl rád.
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Proto se podivila mladá paní nad řečí královou a ptala se potajmu
svého manžela. co by to znamenalo, a ten jí vypravoval všecko
po pořádku. jaké dobré skutky jí král prokázal a jak i svého je
diného syna za ni obětoval. Ona se nad tím zamlčela a nepro
zradila smýšlení svého srdce.
Stalo pak se. že paní ta svým časem porodila krásnéhoa zdravého
chlapečka, z něhož se všichni, zvláště starý král radovali; a když
dítě vyrostlo z plěnek a začalo běhat &žvatlaí, bývalo často u svého
dědečka. A tu uvidělo jednou prostý dřevěný pohárek a chtělo
jej. jak už se dětem někdy něčeho náhle zachce; starý král však
vzal mu pohárek a schoval jej pod klíč. Hoch se nad tím roz
plakal & běžel k matce a povídal jí to: Ta šla ke králi atázala
se ho. a tu on vyprávěl, že tento dřevěný pohárek byl majetkem
ieho mrtvého synáčka, & že z něho vždy píval.
Paní nic neodpověděla, nýbrž hubovala synka; v srdci však zane
vřela na starého krále. Proto začala muže poštívati všemožnými řeč
mi. že prý stařec se stává dětinským a dědictví jejich ztenčuje tím, že
si služebníci nová prava osobují, nepřátelé na hranicích říše k válce
se stroji a on že tě války nevydrží; a když pořád takovou vedla. po
hnula konečně manžela k tomu, že uvěřil. jako by pravda bylo, co ří
kala. a že se musí ohlížet po přátelích. aby mu pomohli zavraždit sta
rého krále. aby pak on a jeho manželka co nejdřív se mohli ujmouti
vlady. Tak také učinil a způsobil velké spiknutí; ale jeho plan vyšel
na jevo. a on i jeho žena a přátelé jeho byli zjlmání.
Tu byli zrádcové od řádných soudců odsouzeni k smrti. Ale
kral, vzpomenuv si. že i jeho schovanka by měla býti popravena,
myslel na všecko co pro ni učinil, & na krev synáčka. i bylo mu
jí velice líto. Proto odňal ji řádným soudům a povolal nejmoudřejží
muže své říše, aby mu poradili. co s ní počít. nebot —myslel si
——bude-li možno ji přivést k lítosti. pak by ji chtěl uchránit smrti.
Mudrcové vycítili, co si král přejel a poněvadž ho milovali, byli
by mu to rádi vyplnili; báli se však bez trestu nechati takový
zločin a tak nelidský nevděk. Tu přišli o dlouhém přemýšlení

na rozhodnutí z brusa nové a nebývalé. ďrčili paní té, že za trest
svého zločinu předvedena má býti před krále a že se mu má po
dívnti do očí; a když se mu podívá do očí, má býti sproštěna kaž
ždého dalšího trestu.
Byla tedy předvedena před krále a stala před ním s očima
spuštěnýma. Král pak seděl na trůně a mluvil k ní slova útěchy
a napomenutí.
ekl, že její zločin pochází z její krve, neboť jest
nízkého původu a proto tak podezřívavá. a že jest to neštěstí. když
někdo smýšlí podle krve, která se nehodí k jeho stavu, jako naopak
zase v nízkém stavu trpí člověk velkomyslný. Ale že nám dáno jest
takové náklonnosti přemáhat svou vůlí. &proto musíme uznat svou
chybu & umínit si. změnit své srdce. A to jistě učiní, neboť on ji

za to prosí. poněvadž ji vykoupil krví svého milovaného dítěte.
Když král domluvil. zdvihla paní hlavu a podívala se mu do
očí; a tu najednou hlasitě vykřikla a skácela se k zemi, nebo!
mocný stud ji náhle usmrtil.
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SKUTEČNOST. „W „AM H.L„REBELLOC.
PRELOZILJAROSLAVSKALICKÝ.
Před několika pokoleními byl druh lidí, kteří smutně obcházeli
a naříkali, že se šíří vzdělání. Měli ve své mysli nepokoj. Obávali
se, že knižní vědění nám nepřinese nic dobrého a byli pro své
starosti nazýváni blázny. Nikoli nezaslouženě — neboť jejich
myšlenky byly zmatené, a bylo-li srdce jejich dobré, bylo mnohem
lepší než jejich hlava. Usuzovali špatně nebo prostě tvrdili. ale
měli silné spojence (Ruskin byl z nich) a jako u každého. kdo
je upřímný. bylo něco v tom, co říkali; jako u každého typu,
který je četný, bylo za nimi lidské cítění: a bylo jich velmi mnoho.
Nyní. když ten druh lidí dosti úplně vymizel, začínáme chápati.
co mínil a co bylo možno uvésti na jeho omluvu. Největší z fran
couzských revolucionářů měl pravdu. ——„Po chlebě je nejpalči
vější potřebou lidu vědění " Ale jaké vědění?
Pravda je ta, že druhotné dojmy. dojmy sebrané z knih &map
mají cenu jako přídavky k dojmům prvotným (to jest. dojmům
nasbíraným skrze naše smysly) nebo, což je vždy skoro tak dobré
a někdy ještě lepší, k vykládajícímu hlasu živého člověka. Neboť
je třeba. abyste mi dovolili paradox, že hlas & gesta živého
svědka jakýmsi tajným způsobem vyjadřuji cosi ze skutečného
dojmu, jejž měl a někdy přinášejí více z věcí podávané. než bychom
sami byli vnímali svým zrakem a sluchem.
Pravím tedy, že tyto druhotné dojmy jsou cenné jako přídavky
k dojmům prvotným. Ale stojí-li sami o sobě a nemají-li skoro
žádného vztahu k dojmům prvotným, pak mohou klamati, Stojí-li
nejen samostatně, nýbrž jsou-li nadány autoritou a osobují-Ii si. že
nás přesvědčí dokonce proti naší zkušenosti, pak jistě ničí dílo, které
vzdělání mělo vykonati. Přijímáme-li je prostě jako rozšíření toho.
co víme, a činíme-li z věcí neviděných, o nichž čteme, věci na
způsob viděných, pak úplně zkrucují naše pojímání světa.
Vezměte v úvahu věc tak prostou, jako je řeka. Dítě se učí
ze své mapy a ví, nebo myslí. že ví. že ty a ty řeky vyznačují ty a
ty národy a jejich území. Paříž je nad řekou Seinou, ím nad
řekou Tibetem, Nový Orleans nad Mississipim, Toledo nad řekou
Tajem a tak dále. To dítě bude znáti jednu řeku, řeku u svého
domova. A bude si představovati všechny tyto řeky v její podobě,
Bude si představovati Tajo. Tiber. Seinu &Mississipi — a všecky
budou řekou jeho domova. Pak necht cestuje. a nač přijde?
Seina. je-li hoch z britských ostrovů, nezklame ho ani nepřekvapí
citem novosti a neznámosti. Bude ovšem vypadati, spatří-li ji
s ohromných lesnatých výšin nad jejím dolním tokem. mocněji
& majestátněji než jak myslel, že u řeky je možno, ale přece to
bude řeka s vodou. z níž člověk se může na íti, s ostře ohra
ničenými břehy a s mosty nad ní, a s čluny, které plují nahoru
a dolů. Ale ukažte mu Tajo u Toleda a co uvidí, je valící se
bahno, proudící pořádně po deštích. nebo líně & sotva jsouc řekou
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po dlouhém suchu. Pošlete ho, dolů údolím Tibery pěšky. a po
drží až do posledních mil dojem pouhé kalné horské bystřiny,
smíšené se sypkou půdou jejího řečiště. Pošlete ho k Mississipi
ve větší části jeho dlouhého toku a novost bude ještě více pře
kvapující. Nebude se mu vůbec zdáti řekou (je-li ze severní Evropy),
bude se zdáti nahodilou povodní. Přijde k ní mokřinami & močály,
brodě se stavenou vodou. nacházeje za ní pevnou půdu, pak přijde
k novým mělkým loužím, : nichž trčí pařezy a za nimiž zase
hromady bahna, písčiny a skupiny rákosí nechávají meze roz
lehlé řeky na sta a sta metrů neurčité. Na konec, má-li sebou
člun, může doraziti na místo. odkud má volný rozhled přímo
napříč k nízkým stromům, drobným pro velikou vzdálenost, rovněž
napolo ponořeným do bahna na vzdáleném břehu a za nimi je
nízký svah holé země. Tak se jeví Mississipi v devíti případech
z deseti, & Angličan, který podle toho, co dříve četl, nebo podle
svých map očekával větší Temže, zdá se v každém směru jako
rozlehlá východo-anglická zátops, až na to. že je tak mnohem
pustší.
Mapy mají barvy, aby označily nároky států. Co vám říkají
o skutečnosti společenské? Projděte pěšky nebo projedte na
kole lidnatéjším pásem vysočiny alžírské & pozorujte podivnou
směs bezpečnosti a války, o které vám žádná mapa nic nepovl
a o nichž vás žádný ze zeměpisů nepoučí.Znamenité silnice, po
nichž kráčejí lidé, kteří neumějí silnice udělati. hradby se střílnami
hotovými k boji; křesťanský chrám & mešita jsou pohromadě
ve městě; nezbytnost Evropanů a nenávist k nim; nevýslovné
odlišnost slunce, které, zde i v zimě má v sobě cosi zlo
myslného a raní zrovna jako hřeje; podivné hory nepodobné
horám našim; lesy, které stojí pevně jako by se smělou odvahou
a zápasí, zdá se s působením sucha a s větry z pouště, a stromy
jejich jsou daleko od sebe a není trávy mezi nimi, nýbrž jen
holá země.
Tak jest se skutečností zbraní a se skutečností moře. Příliš
mnoho čtení o bitvách vždy učinilo člověka neschopným k boji;
příliš mnoho mluvení o moři je jedem tomu četnému městskému
obyvatelstvu našemu, které o moři nic neví. Kdo. znaje trochu
moře, bude si osobovati jistotu se zřetelem k němu? A přece
je škola, která té doby svou mechanickou soustavu proměnila
na našich rtech skoro v otřepanou írázi & mluví o té věci nej
výše nejisté. o osudech loďstva, jako by to byla věc pouhých
čísel, kterou lze vypočítatil Největší z lod'stev může vyplouti a
nevrátiti se.
Ještě jedna zkušenost z cest a o fysických skutečnostech
světa, která byla tak silně opakována a kterou lidé tak stále
zjišťovali, že bych ji mohl uvésti jako poslední příklad své these
bez obavy, že se mi neporozumí! Myslím ráz vysoké hory,
Někomu, kdo hory nikdy neviděl. může se zdáti plnou &pěknou
vědomostí, zná-li přesně její výšku v stopách, její polohu; ba
mnozí by se pokládali za učené, kdyby neznali více než její

Galle“ noch-hiv!
PORTAL KATEDRALY.
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obvyklé jméno. Ale věc samal Podivný pocit její odloučenosti
od obyčejného světa, že je sídlem posvátné hrůzy. snad místem,
kde prodlévá v dumách svých nějaký bůhl
Viděl jsem již mnoho. procestoval jsem mnoho krajů apročetl
jsem mnoho jednotlivých podrobností v knihách o Cerdagne — a
tak dobře jsem si jich všiml na mapách. že bych byl mohl ty
mapy nakresliti. Nicméně když jsem sestupoval s průsmyku od
Tourcarolu, bylpohled natu hradbu Cerdagne při prvním silném do
jmu tak nový, jako bych všechen svůj život byl ztrávil na pustých
rovinách. Podle mapy byla výška 9000 stop. Mohla býti 90.000!
Toho podivu, co asi leží za ní, vědomí. že je mezi známých
věcí. tě divoké nedotknutelnosti. jejiho úplného mlčeníl Nic než
oko, které to vidí, nemohlo podati všech těch věcí.
Je starým steskem, že mladí nechtějí přijímati rady. Ale nej
mnudřejší řeknou, že mladí je nemohou přijmouti. leda slepě a
důvěřujice autoritě. Nebo! většina lidské a sociální zkušenosti
je mladým pouhými slovy, a skutečnost může přijíti teprve
s lety. Moudří si stěžují na šovinisty v každé zemi; a právem.
nebot zvracují záměry státníků, chybně odhadují váhu národních
sil a mohou. jsou-li dosti mocní, rozrušiíi ducha vojsk. Ale moudří
byli by ještě moudřejší, kdyby. kárajíce přemrštěnost takových
lidí, uznali. že vyšla z toho polovičního vědění pouhých jmen a
seznamů, která vylučuje skutečnost. Mapy a noviny dělají z pocti
věho blázna šovinistu.
Rovněž tak jest se vzdáleností, &je tak s časem. Lidě nepochopí
vzdálenosti, dokud ji neprojdou nebo není.-ll jim živě představena
srovnáním vellkých krajin. I,Idě nepochopí historického času.
nedá-li si dějepisec práci, což dějepisci činí tak szka, aby vy
jádříl trvání nějakého období měrou lidských věků. Právě : dru
hotných dojmů odervaných od skutečnosti vzniká úžasná moc
nepatrných veřejně činných mužů druhého řádu v těch mo
derních státních strojích. které se pokládají za demokracie. Je to
moc, které na štěstí nelze příliš zle užíti, nebot lidé na něž je
vložena, nejsou ani schopni zle užíti něčeho větší mírou. Přes to
je podivuhodná ve své lživosti.
Nuže, řekněte na konec, káráš-li tak silně sklon ke zkrucování
a k nesrovnalostem v našich velikých městech. v naší soustavě
elementární výchovy. v našich novinách a v našich knihách.
jakou nápravu můžeš poraditi? Žádnou přímou ani mechanickou.
Nejlepším & největším lékem je pravdivá filosofie, která povede
vždy k tomu, aby se zeptali sami sebe. co skutečně vědí a jaký
je stupeň jistoty jejich vědění; kde autoritou opravdu jest a kde se
přikládá neprávem. Ale nehledíc na příchod, nebo spíše opětné do
sažení pravě tilosoíie evropskou společností, dvě síly působí,
které vždy přivedou skutečnost zpět. třebaže měně rychle a méně
úplně. První silou je básník. druhou čas.
Dříve nebo později čas postaví prázdnou frázi nebo chybný
úsudek proti tomu. co skutečně jest; prázdná představa hledí
v tvář skutečnosti a pravda zvítězí naráz. Ve válce pozná národ,
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je-li silen nebo ne. a jak je silen & jak je sláb; pozná to stejně
v porážce jako ve vítězství. V dlouhém postupu lidských životů,
v sledu pokolení skutečné potřeby a povaha lidské společnosti
zničí každou lživou lormulku. podle níž se lidé pokoušeli spo
lečnost vésti. Čas na konec vždy nezbytně poučí.
Básník nějakým způsobem. jejž je nesnadno pochopiti (ne
připustíme-li, že je věštcem). je také velmi mocný jako spojenec
takového působení. Vynáší nitro věci a podává je lidem tak, že
nemohou odmítnouti. nýbrž musí přijmouti. Ale jak pouhý výběr
a rytmus slov působí účinkem tak kouzelným, dosud nikdo ne
mohl pochopiti, nejméně ze všech básníci sami.
*

ŽIVOT.

BASENNAPSAL
JAN SAJÍC.

Kdys v dobách mlčení jsem k lidem pravý hledal vztah
i ke světu a zemi. abych marně neumíral;
má příprava se dala na bouřlivých samotach,
kde větry svišlěly a hrom si oběti své sbíral.
l stál jsem. v kámen vrostlý; drsný
vztek. nenávist a zrada plížily se u
můj každý přítel za úsměv by mne
A jenom samota má patřila mi pod

vítr do mne pral.
mých nohou;
byl zaprodal.
oblohou.

Tam všechno bylo mě: i lesy vonných pryskyřic
a hory, nad kterými orli touhy vylélali.
i vody, ve kterých jsem shlížel ošlehanou lic,
i oblaka. jež plula nad mou hlavou v dálnou dáli.
.la osaměnim dozrál jsem a vyrost bouřemi.
své srdce očistil jsem z bázně nepřátelství světa,
a obzor volných výšin objal jsem již pažemi
& sestoupil jsem k zemi v žáru úrodného léta.
Znám země řeč — a píseň rozkochané přírody
zní mému sluchu jako velká radost sladkou notou;
vše dává mému duchu obraz silné pohody.
jenž ve mně byl a ke mně snášel se i nad samotou.

Má radost v živlech, žitím rozpoutaných. hledá zdroj.
Ji duše tělu dává, tělo zase duši skýtá,
a ve všem harmonie smíření se vlévá v znoj,
večery se bouří. nebo klidné ráno svítá.

*
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VYPRAVOVÁNÍ

STARÉ DÁMY. NAPSAL

GUSTAV
LENOTRE.

„mom O. S. VETTI.

Hledě do daleké minulosti. vidím — jako by před sebou ——
při

světle paměti starou markýzku z Flavigny. jak libezně se usmí
vajíc, sedí v starodávném křesle, povlečeném sametem broskvové
barvy, jenž činí půvabné pozadí k jejím stříbrným vlasům a ke
krajkovému čepečku s dlouhými třepotavými stuhami. Vedle ní.
na nízké stoličce, sedávala obyčejně druhá žena téhož věku, rovněž
mile se usmívající, šťastně vypadající. íkali jí slečna Odile. Ne
byla služebnou. Veliké přátelství panovalo mezi oběma starými
paními. Co pohromadě seděly. pletouce vlněné šatky pro chudé
děti, vykládaly si důvěrnosti, jimž konce nebylo.
V jisté dny obě dámy prohledávaly útroby různých pradelníků
a skříní, hrubých to kusů dubových. ozdobených měděným ko
váním & vyřezávanými arabeskami. Otvíraly příhrady a krabice,
překládaly prádlo. oprašovaly a čistily po celý den. My děti směly
jsme přihlížeti tomuto pořádání a uklízení pod tou podmínkou,
že se ničeho nedotkneme.
V útrobách jednoho z těch tajemných prádelníků v krabici se
skleněným poklopem odpočíval ředmět, jejž obě dámy, jak bylo
vidno, u veliké vážnosti měly. Syla to veliká loutka v hedváb
ných šatech starodávního střihu. asem vlasy jí skorem úplně
slezly. Nos měla uražen, ruce a obličej scvrklé, a pamatuji se.
že měla pouze jeden střevíček saliánový se stříbrnou přnzkou
a podpatkem, jenž byl kdysi červený. Markýzka n slečna Odile
zacházely s tím pokladem jako se svatým ostatkem, Ba cosi jako
posvátná úcta vyznívalo z jejích hlasů, když se o něm jen zmínily.
„()pět jí něco vlasů slezlo. Sukně její jen jen se rozpadnout.
A tenhle prst brzo upadne," pronášely poznámky úsečně, úryv
kovitě.
Potom ji s nesmírnou opatrností vyndalyz krabice, pečlivě u
rovnaly na ni šaty, přičísly zbylé vlásky. znova do krabice uložily
a krabici postavily na nejvzácnější polici.
To bylo vše. co jsme znali z historie obou dam starých a jejich
loutky, až jednoho večera »—-bylo to o tědrém večeru -.. byli
jsme do velikého tajemství zasvěcení. Celý ten den obě dámy
žvacholily spolu s větší než obyčejně živostí. V podvečer však
obě upadly v snění.
Když se setmělo, rozsvítila slečna Odile svíčky, potom. vytáh
nuvši svazek klíčů zpod zástěrky, odemkla skříň. v níž uložena
byla panna a vyndala drahý předmět z krabice. Ve své zvetšelě
parádě a se svým scvrklým obličejem vypadala panna starší. než
obě dámy.
Posléze vzala markýzka pannu na klín a zadívala se s láskou
do její tváře.
„Moje drahá." pravila. jako by k loutce mluvila. „což kdybych
tak dětem vyložila naši historii7"
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Odile vážně přikývla Tu markýzka pokynula nám, abychom
se kolem ní sese li.
Když byla děvčátkem, zuřila občanská válka mezi republikány,
již se nazývali „Modrými", & „Chouany", kteří se drželi starého
pořádku, pustošíc Bretoůsko, její rodný kraj. Počátkem 1792 ro
diče malinké Solange (tak se jmenovala). se vystěhovali, zane—
chavše ji péči a ochraně matky Ronauldové, selce. bydlící ne
daleko jejich zámku. Věřili:že „dobrá věc" zvítězí a že jejich vzdá
lenost dlouho nepotrvá. Skoro hned potom byly hranice Bretoňsks
uzavřeny. Přísně zákony byly vydány ve příčině „emigrantů“ a ja
kýkoliv pokus o návrat byl by znamenal pro ně jistou smrt.
Ploubalay. rodinná ves, stála blízko skalnatého pobřeží. Modří,
vyhnavše odtud Chouany, obsadili osadu. Velící seržan, jménem
Metzger, Alsasan, byl typ poddůstojníků všeobecně známých z re
voluční armády — drsný, vlastenecký, neúprosný & hrubý. Kde
kdo se ho bál. Malá Solange vždycky se třásla, kdykoliv jen za
-h|édla hrozného toho muže návsí kráčeti. Z jeho ježatých knírů,
štětinatého obočí, odezřívavého pohledu a jeho řezavě drsného
hlasu hrůza ii obc ázela.
ednoho dne, když se Solange vracela od pekaře se svým
černým bochánkem pod zástěrkou, spatřila seržana Metzgera
bystře si ji prohlížejícího. Měla sto chutí vyhnouti se mu. než
netroulala si. A tož sebravši všecku svou odvahu, cupala rázně
dále. V té, když myslila, že už vyvázla, zaslechla hlas Modrého:
„Stůj děvčátkol"
Děvčeti strachem srdecko takořka usedalo, Stanulo, jako by je
byl k zemi přimrazil.
„Přistup blížel" zněl nový rozkaz.
Poslechla, netrouiajíc si vzhlédnout. S okamžik nic neříkal,

potom však zrovna zařval: „Tys malá aristokratkal"
olange ani nepi la, jen se Pánubohu poroučela. Nerozuměla
zcela tomu, ale vě ěla. že slovo ,.aristokrat" bylo označení pro
lidi k smrti odsouzené.
„Kolik je ti let?" zněla další otázka.
„Osm let “
„Osm let ——osm let. Zrovna

týž věk." — Potom poněkud

mírněji dodal: ..Jsi na svůj věk vyšší a silnější."
Solange, mírnějším tónem nabyvši mysli, vzhlédla. Vypadal
opravdu hrozně ve svém dvourohém klobouku na příč posaze
nérn, se svým opáleným obličejem, se svou zakouřenou dýmkou,
se svým bílým řemením křížem přes prsa přeloženým, se svou
dlouhatánskou šavlí, zablácenými boty a — co nejhoršího — se
svýma pronikavýma očima, jež se ji zdály pohlcovat.
..Hybajl" povelel.
Odpelášila domů. Od toho dne cítila, že ji seržan pozoruje.
Kdykoliv se bral v čele svých mužů mimo dům, pokaždé do něho
nahlédl, jako by ji hledal. Když se s ní na ulici setkal, vždycky
postal a chvíli za ní hleděl anebo svým dubovým hlasem po
broukával: „Aha, aha, maličkál"
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Dítě bálo se vyjití. než matka Ronauldová, jež byla přesvěd
čena, že děvče nikdy už svých rodičů nespatří, a jež nemínila
nikoho zbůhdarma živiti. používala Solange k rozličným posílkám.
Hned pro to, hned zase pro ono bylo jí doběhnout, a tož skoro
denně seržana potkávala. Cítila. že dnes anebo zítra'hrozný ten
lidožrout i ji pozře. Ani za mák o tom nepochybovala od té, co
ji zas oslovil: „Jak ti. maličká, říkají7"
..Solange."
„Aj. jak divné to jméno! Osm let —- osm let! Jak rychle ta
léta utíkajíl" bručel. jako by sám k sobě hovořil.
Solange cítila, že její čas rychle se blíží. Život s takovou vy
hlídkou nebyl ničím pro ni radostným. Nadešel prosinec se svými
bezslunečnými dny a smutnýmí nocemi. Neuplynul ani jeden den,
aby Modří nebyli zatkli některého ..emigranta" do vlasti se vrá
tivšího. Živobytí v Jersey a v Londýně bylo tak krušné. že mnohý
z ,.emigrantů" vracel se do Francie douíaje, že se mu podaří
uniknouti slídivým zrakům hlídek střežících pobřeží. Byl-li vy
pátrán, potom neměl nešťastný běženec naděje. že ujde smrti.
Den jak den vídali je vesničané bráti se Ploubalayem oškubané,
obklíčené rotou vojáků, kteří je vedli do Saint MaloI kdež po
krátké soudu byll popraveni.
Na tědrý den í793 nikdo'se ani neosmělil vzpomenouti ra
dostného toho dne oslavování za dřívějších let. Kostely byly po
zavírany, zvony ouěmněly. V noci psi zuřivě štěkali směrem
k Bodardu. To jistě Modří byli na lovu , . .

Solange spávala v horní komůrce, jež hraničila s podkrovím
anebo „pudou“ a jež sloužila za skladiště různého harahurdí,
z jejíchž tmavých koutů vždycky hrůza na ni lla. Nejednou ne
mohla usnouti pro sumy myšlenky na tajemná nebezpečí. jež na
ni v tom tmavém místě číhula.
'l'oho Štědrého večera byla velice ___velice smutne. Co se te
telíc rozsvlékala, vzpomínala veselých svátků vánočních, dokud
se svými milými rodiči žila. Vzpomínala, s jakou radostí patřívala
na všecky ty hračky, bonbony a okrajkované krabičky na krbu
ráno na Boží hod, Ach, teď byla jiná! Za těch myšlenek posta
vila na zemi své hrubé dřevěnky, povídajíc si, že by bylo zby
tečno stavěti je na krb, jak tak rok učinila. by je ráno našla „_

prázdné.
Protože se jí zdálo, jako by byla vedle v podkroví jakýsi šramot
zaslechla. vklouzla rychle do postele a stáhla si pokrývku přes
hlavu. Usínala, než robudila se zpola při tichém otevření pod
krovního skladiště. ykoukla, i zdálo se ji. jako by pozorovala
jakousi tmavou postavu v komůrce se pohybovati. Brzičko po
znala v ní muže oblečeného jako ,.emígranty“. jež tak často ví
dala voditi vesnicí do Sant Malo. Byla tak ospalá. že nemohla
udržet očí otevřených, ale zdálo se ji. jako by byla zaslechla
hlas řkoucí: „Neboj se. mě drahé dítě."
Něžná ruka odhrnula jí kučery s čela. Potom cítila, jak ji teplé
objetí sevřelo a jak se jí na tváře sypaly vroucí polibky. Ani
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nespala, ani nebděla; než zdálo se jí, že muž ten poklekl u ieií
postele, že ho slyšela vzlykati, že ji k sobě vinul & tiskl a žeií
bylo při tom tak blaze — tak blaze.
Když na úsvitě oči otevřela, tu ienom neiasně se pamatovala
na to, co se stalo. Jistě se ii to všecko jenom zdálo. Posadila
se a rozhlížela se, potom náhle radostně vykřikla. nebot tam,
v ieiich mizerných dřevěnkách, stála podivuhodná panna, iako
královna vystrojená. Okamžitě byla s postele. Padla na kolena
před tou krásnou dámou, již hned na Yvonnu pokřtila. Než byste
byli pět napočetli, byla oblečena. Potom vzala pannu do náruči
a letěla se schodů. Spatřivši ii s krásnou hračkou, matka Ronaul—
dová zvolala — „Kdo pak ti dal tu pannu, Solange7"
„Ježíšek," odpověděla prostě maličká.
Bretaňka. jež nikdy před tím neviděla tak pěkné věci, byla
ohromena. Třebas byla věřící, takový zázrak přesahoval ieií chá
pavost. Věděla. že takovou pannu možná dostati jenom ve ve
likém městě. Poiednou stala se velice uctivou. Jemně dotkla se
..dámy". iiž ií Solange vítězoslavně podávala; po té zavolala
svého muže.
„Koukei. Ronaulde, co Ježíšek naši slečince donesli“
Muž nebyl tak omráčen, protože nerozuměl ani za mák hed
vábí & iemným věcem. Ale sousedé se přihnali a ženy nevychá
zeli z údivu. Některé se zrovna tomu divu ukláněly. Jiné, více
pochybovačně, pokoušely se o něiaké vysvětlení všeho toho.
Solanře, dotýkaiíc
nehrubě se chvílemi
staraiíc ouctivě
to vzrušení,
Yvonnu
chov
svými rty láskyplně
ieiích zlatých
ka
deří a růžových líček. A když ii matka Rounaldová pro cosi po
slalabna
s se ou. druhý konec dědiny. tu záříc radostí, vzala Solange pannu
Co se hrdě návsí brala, přišla ke kostelu. Tam seděl obkročmo
na své židli iak obyčeině seržan Metzger.
Tentokrát ani il na mysl nevstoupilo vyhnouti se mu; nebot
iakě pak také nebezpečí by ií hrozilov takový den? Radost ieií
byla tak úplná, že se nikoho sni ničeho nebála. Proto když ser
žan na ni zavolal táže se. co to nese. pustila se rovno k němu
pravila klidně: „To je panna."
„A pěkná, ien co je pravda. A kdo ti ii dal?"
„Ježíšek mí ii donesl."
„Co to povídáš7"
„Ježíšek donesl mi tu pannu dárkem k vánocům," odpověděla
Solange přesvědčivě.
Seržan byl ohromen tou smělostí. Což to děvče neví, že Je
žíšek & vánoce jsou zapovězené věci za nové vlády. 1 odsekl

posměšně: „Myslíš, že věřím takovým. ..?
Nedořekl. Důvěra a bezelstnost dítěte utaly mu další slova.
Vzav pannu ial se ií prohlížet &potom děl: „Pěkná panna. jen co
je pravda, opravdovská dáma. Hleďme. co tu stoií vyraženo na

podelěvin
Anlgiča ieiího střevíčku, „Berkint, London". Tož tedy Ježíšek ie
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„Nevím, pane." na to Solange, jež pojednou cítila. že radost
jeji se menší.
„Podíváme se na to trochu lépe," pravil seržan. A obrátiv se
k hlídce zahoukl: ..Cocardel"
Vystoupil desátník.
„Přišel někdo včera do vsi?"
..Netroutám, seržane. Lidé dávali dobrý pozor. Pravda. psi
zuřivě štěkali. když se setmělo. Proklepali jsme kde jakě křoví,
ale nikoho jsme nenašli."
„Dobrá. Svoleite mužel“
Popadl pušku a postaviv se jim v čelo ustil se k Ronauldově
domu. Solange šla podle něho, tisknouc
prsům usmívající se
Yvonnu. Když domu došli. rozestavil seržan některé ze svých
lidí na různá místa; potom s ostatními vstoupil do domu, kdež
posadiv se na lavečku a přitáhnuv Solange k sobě na klín, pravil
vlídně: „Ted. malá. pověz mi. co všecko o tom víš,“
S těžkým srdcem jala se Solange tiše. jedva dechu popadajíc,
vykládali. Vyprávěla o svém „snu“, o muži, jejž mněla viděti ve
své komůrce. () svém překvapení, když ráno našla ve svých dře
věnkách státi krásnou pannu.
Seržan pozorně poslouchal, ani slova neuroniv. Potom však
náhle k vojákům se obrátiv. zavelel: „()hkličte důml Zastřelte
každého. jenž by se pokusil jej opustitl"
Muži se vzdálili. Metzger s dítětem osaměl.
„Ty pravíš. že tě ten muž líbal, že tě zval svou malou So
langi, že klečel u tvého lůžka a plakal7"
Solange ke všem těm olázkam přisvědčila. nechtějíc lhát. ač
cítila, že nic dobrého z její pravdomluvnosti nevykvete. Seržan
neměl. jak se podobalo, na spěch. Položil svou hrubou ruku dítěti
na rameno a děl, jakoby sám pro sebe: „Ano, mám tam dole
v Alsasku děvčátko. Je mu též osm let. Odešel jsem od něho
před dvěma dlouhými roky. Zase je spatřiti. třebas spící za tmavé
noci, pochovati je. byt jen na okamžik, cítiti jeho plave kučery
na svých tvářích, věru i já bych život svůj v sázku dal. Všichni
otcové jsou, jak se zdá, stejní,"
Několik okamžiků seděl v dumy zatonulý. Potom. jako by se
byl na čemsi rozhodl, potřásl hlavou a zaměřiv ke dveřím pra
vil: „Dva muži půjdou se mnou. Prohledáme půdu."
Tu Solange vykřikla: „Počkeite. seržanel Počkejtel"
Náhle vše ochopila. To její otec byl v noci v její komůrce.
Vydal se v ne ezpečí smrti, jen aby ji na několik okamžiků spatřil.
Pustil se přes moře, přistál u skalnatého pobřeží a pod jícny
strážných pušek vydrápal se do vsi. Byl to její otec, jenž si po
vídal. že jeho dceruška nebude míti Ježíška, a tož ji donesl pannu
..dámu". Byl to její otec, jenž ted' hore na půdě se skrýval. a
oni jdou bo zatknout! Ona má patřiti, jak ho spoutají a jak ho
vojaci jako jiné zajatce budou odvádět!
Ubohé dítě při pomyšlení na to se rozplakala a objavši ser
žanovy nohy vyjeklo: ..Počkejtel Prosím. počkejttel
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Alsasan, vzav na sebe opět svou obvyklou hrubost, oschápl se
na ni: „Nu, co pak?"
Solange měla štastně vnuknutí. Aby svého otce zachránila,
všecko by byla dala, měla však jenom pannu. Rozhodla se při
nésti velikou oběť.
„Pane, nepovídal jste, že máte doma děvčátko stejného se mnou
stáří a že jste ho už dvě leta neviděn"
Ted' bylo na Metzgerovi přisvědčiti v odpověď.
„Tož tedy," vzlykala Solange, .,snad, co jste zatím tam nebyl,
Ježíšek zapomněl jí něco k vánocům naložit. Tu máte mou pannu.
Pošlete ji vaši dcerušce. Dávám ji jí."
Hrubý vojín nahnul se a zahleděl se na dítě zvlhlýma očima.
Prudce oddychoval. Pysky se mu pod ježatými kníry chvěly, když
do světnice dva z jeho mužů vstoupili.
„Pat, maličká! Neboj se,“ zašeptal. Potom, obrátiv se k mužům,
děl: .,Půjdeme nahoru. Mějte pušky připravené a oči — otevřené.
Děvče, ved nás|"
Trojice vojáků za vedení Solangina stoupala do schodů. Seržan
ostavil jednoho z mužů ke dveřím podkrovní komůrky, druhého
k vikýři, sám pak pustil se na půdu, zavřev za sebou dveře.
Solangi div se srdce neutrhlo při pomyšlení na to, co tam vy
pátrá. Po několika okamžicích vrátil se seržan.
„Není tam živě duše.“ pravil. „Ptáček uírnkl."
Vojáci hnali se dolů po schodech a potom z domu. Když byli
z doslechu, seržan, sehnuv se, poěeptal dítěti do ucha: „Dávej
dobrý pozor! Ten muž musí tu zůstat přes noc a přes celý zí
třek. Řekni mu, aby se neznepokojoval. Nebude vyruěován. Ale
zítra v noci at se pustí k pobřeží Lancieuxkou cestou. Najde tam
asi lod. Silnice bude bezpečna. Půjdu se svými lidmi a psy v jinou
stranu. Rozumělas7“
.. , ano, anel"
„Dobrá. 30 se panny týká, vezmu ji s sebou a ošlu ji Odile.
To proto, že by mohla jako mně býti nápadna někomu jinému.
Panna ta dělala by tu jen rozruch. Neza omeň na Lancieuxl"
l vzdálil se. Svolal muže a psy a pus' se s nimi v noci na
třídenní v pravu od pobřeží . ..
„To je storie nás tří," doslovila markýzka, „jedinkě drama
v našem pokojném životě. Když nastal pokoj, byli jsme znova
uvedeni v držení svého majetku. Patnáct let potom, když jsem
se vdala, zajeli jsme si, markýz a já, do Alsaska. Podívala jsem
se tam do Gersheimu a vyhledala seržana Metzgera a jeho dceru
Odile, nebot všecka ta jména utkvěla mi nesmazatelně v paměti
vrytá. Zastihla isem veterána v jeho chmelnici. Opustil armádu,
když byl samým císařem u Slavkova vyznamenán. Často vyprávěl
své dceři historii malé Solange, jejíž pannu "dámu" chovala.
Když se po několika letech k většímu houfu odebral, vzala jsem
Odile k sobě. Donesla s sebou Yvonnu a od té doby jsme se
my tři nikdy neodloučily . . ."
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STOLETÍ. z EPOPEJE
„CLO

VEK".NAPSAFFRANTIŠEKP OKORN

Y.

Vzplanul zápas proti Božímu Městu
kůdce vycházel v noci z podzemí kočičím krokem.
neměl odvahy utkat se ve zbraní chřestu
líc proti líci
se silným sokem.

proto zpočátku zákeřně

ničil & napadal spící.

Studnice Živé Vody otrávil hady.
pokálel pro iitřní Mannu řipravené lady,
trhal spoiení k Signálům gv ědomí z výsostných říší.
věda pak. že sílu rodí spokojenost a štěstí,
podminoval chaloupky na předměstí;
ze záhumní vpouštěl do sýpek křečky a myši.
navrtal říční hráze
a louky měnil znenáhla v močály zrádné
Potom se odvážil vyiít i za dne,
směleiší ve své ničivé snaze:
l)ítky lákal pamlsky v lesy,
kde ie učil morálce šelem,
omladině lahodil skvělými plesy,
uče ii žlíi & číti ien tělem.

Vešel i do města v bezvadném lraku,
účastnil se slavností všech,
aby nenápadně moh za soumraku
vrtati v hradebních zdech.

Usmival se Polylémovýln okem,
jíst a nadšen taktikou geniálníl
však již zitra opustí navždy své doupě skalní.
vítěz nad mocným Sokeml

lze- li mluvili o nebezpečí,
když
střetnouti
principš
nebylosevemávesmíru
napětí
větš Zlý a Dobrý —
od dob Zevova zápasu s obryl.

V rozhodný den bylo, jako když noc vše zastře
strašlivou mlhou a tmou;
bylo slyšet, iak nitra se dusí a dmou.
iak znesváření našli v té hrůze zase slovíčko: „bratře .. .l"
Rachot & výbuchy děsily v obci,
zbabělí prchali z bran,
požívační & sobci
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prchli, když byl poslední pecen myšmi rozhlodán —
avšak nešťastný útěk
V studánkách za Městem hadi,
& když zmatené běženců heino
Bres
louky
ádl.sítí a mech
ořl se
zrá né
& z bahnitých hlubin blekotá sterý posledni vzdech.

Svítá,
Je tu hodně krve a zdrcenych těl.
hodně trosek a půda výbuchy zrytá -—
Chrám však nedotčen stojí
jak vítězný Michael . . .

S mečem vztyčeným — věží
v iitřních zážehů milostné zbroji
své věrné chrání & střeží,

když padlo vše zvětralé, nakažené malomocl
v strašlivé očistné noci.
Zbylo tu mnoho úklidu pro ruce pilných,
neisou však daleky časy,
kdy praci plemene silných
ěsto vstane v apokalyptické slávě & moci
Jerusalem Dobra, Pravdy & Krásy . . .

i

—
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ZÁKLADY UMĚNÍ NOVOIDEALISTIC
KĚHO.

ESSAYNAPSALDOMlNlKPECKA.

Základní síly tvůrčí jsou dvě: síla imitační a expresivní. Síly
tyto působí pudově. Při tanci na příklad přenáší se slyšený ryt
mus innervací svalového systému v kinestetické pohyby. To se
děje prostě & neuvědoměle. V umělci však nepůsobí tyto sily
pudově. nýbrž vědomě.
Otázku tuto řeší velmi jasně J. K. Hoesslin v knize Schóple
rische Funktionen des Geistes.') Mluví nejprve o vloze imitační.
— Nejnižším stupněm umělecké tvorby jest napodobení pří
rody. Jest významno, že k nejstarším výkonům lidského ducha
náleží kresby napodobující různé předměty. Kdo by neznal ná
kresů mamutů, losů & divokých koní, pazourkem do kosti nebo
rohu vyrytých, jež pocházejí z doby starokamenné a překvapují
věrností & charakteristickým vystižením? Stejně věrné &nápadné
jsou i malby a kresby jiných národů, které jsou na stejném stupni
jako lidé doby starokamenně. Vzpomínáme na zdařilé kresby
Křováků. Lidské bytosti. které bez oděvu a bez trvalého sídla
bloudí pustinami, které nemají ani tolik vzdělanosti, aby si po
stavili stany a chaty. které přebývají v jeskyních. které nedo
vedou vzdělávati země, které se živí jen lesními plody &masem
zvířat, které zabíjejí svými kamennými nástroji, jsou vnitřně pu
zeny reprodukovati tvary viděných zvířat, malovali je na kamenné
stěny svých jeskyní & kreslili je na kusy kostí & rohů. S toutéž
skoro nutností, s níž příroda v potomstvu opakuje lormy pra
zvířat a rarostlin, převádí ipračlověk podoby a předměty, které
vidí, v obrazce, a ty viditelně smyslům představují formální obsah
těch podob. Zdá se téměř, že toto opakování, jež chceme v jeho
nejširším rozsahu nazývati reinkarnačním procesem, jest jedním
ze základních konů duševního života?)
Na tomto reinkarnačnlm dění jest založena imitační vloha
umělcova.
—-Jako ten, kdo vidí někoho zívati. cití potřebu zívati také,
a tomu, kdo vidí někoho hlučně se smáti, je také do smíchu,
tak musí se cítiti umělec nutkán k témuž hnutí jako jeho před
mět. Jak známo, označuje se toto prožívání cizích hnutí jako
vcítění.5)

Avšak nejen formální obrazy a tvary pudí člověka. aby je opa
koval, nýbrž každý mocný zážitek duševní. Neboť viděné před
měty si žádají reprodukce právě jen proto, že byly duševně za
žity a staly se tak obsahem duševního dění v témž smyslu jako
city a myšlenky.
— Řeč lidská je výsledkem touhy po reinkarnaci a zpodobení
') Miinchen 1921. Rósel & Cie Verlag..
' 0. o. 76—78.
') 0. c. 93—4.
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vnitřního života. Sdílivost lidská má zajisté i jiné příčiny. K za
chování jedince, k blahu vlastnímu i cizímu, k blahu sociální
skupiny. k níž člověk náleží, jest třeba se dorozumívati. Do té
míry jest řeč dobrou pomůckou k ukojení různých potřeb, k ochraně
a prospěchu jedince a společnosti. Avšak sdílivosl sahá i dále.
Všichni známe duševní nutnost vypravovali druhým stůj co stůj,
co jsme zkusili. posílali pohlednice z krajin a měst, které jsme
na cestách spatřili. psáti dopisy a cestopisy. Zde míněna nutnost
má za účel sdělili druhým vlastní zážitky. aby i oni je prožili
stejným způsobem. Tato potřeba nevychází z přání způsobili
druhým radost. Víme, jak ten či onen o překot vykládá někomu.
co zkusil, i když ví, že ho tím leda trápí. Ovšem. umělec často
si přeje. aby se lidé esteticky těšili z jeho díla. Ale jejich poži
tek není výhradným jeho cílem. Chce ovšem, aby měli požitek.
ale požitek z jeho díla, jež vyjadřuje jeho duševní hnutí. Co zde
bylo řečeno. možno krátce říci: Umělecká sdílivost jest snaha
tak vyjádřili duševní zážitek, aby se opakoval v duši druhých
právě tak, jak byl v duši umělcově.']
Sdílivost tato, kterou jsem nazval silou expresivní, jes všem
lidem společna & jeví se slovy. posuňky, tancem. smíchem. plá
čem. Umění expresionistické není nic jiného, než neproslřední
& výhradně užití vlohy expresivní k vytvoření díla, jež by bylo
přímým výrazem duševního dění.
lyrika & hudha jsou uměleckým vyjádřením obecné touhy lid
ské. vysmáti se, vyplakati, vyzpívati se. lyrika & hudba jsou
svým rázem a smyslem umění expresivní. citová, subjektivní. 'lím
není řečeno. že jiná umění nejsou citová a subjektivní. Každé
umění je subjektivní. V tom smyslu platí definice Baconova: ars
est homo addilus naturae.
Avšak výtvarnictví a epika jsou umění svým smyslem imilativní
a objektivní. U výtvarníka i u epika jest síla imitační hlavní tvůrčí
pružinou. Malíř se musí vcítiti ve tvary viděné. básník se musí
vžili. ztotožnili s líčenými osobami. přeosobnili se, přestoupili
v cizí charakteristický potenciál. Dílo výtvarně neb epické není
ovšem nikdy pouhým napodobením, nýbrž vyjádřením idey. a
tudíž doplněním a přetvořením skutečnosti.
Na těchto pozorováních jsou založeny věty. Jsou dvě základní
vlohy umělecké: imitační a expresivní.
Ani jedna, ani druhá nesmí se vylučovati z umělecké činnosti.
Pouhá vloha imitační vyvedla by z oblasti umění. Pouhá pak
vloha expresivní zplodila by čirý subjektivism a nejasný idealism.
lmitační vloze je vlastní umění výtvarné abásnictví výpravné.
Expresivní vloze hudba a lyrika.
E ika a výtvarnictví nejsou v tom smyslu subjektivní jako
hudba a lyrika. Hudba & lyrika nejsou v tom smyslu objektivní
jako epika a umění výtvarné.
ldeálem jest rovnováha napodobivosti a sdílivosti.
') 0. c. 101-103.
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Rovnováha tato nesmí býti chápána ve smyslu iysikálním; neni
to přesné rozměření kvantity, nýbrž kvalitativní, dokonalá syn
thesa imitace a výrazu, produkce i reprodukce, součin prvků
objektivních i subjektivních, harmonie světa vnějšího i vnitřního.
Světa vnějšího: lidí, krajin. věcí, měst. pohledů, slov, pohybů,
ruchu, nudy, hoře, zátiší, veselí. smutku. smichu, zpěvu a pláče,
jak jej umělec odpozoroval, si zapamatoval a procítil. Světa vnitř
ního: vlastní duše umělcovy, osobnostního ohniska, v němž vzniká
ústřední idea účelně přetvořující všecky prvky zachycené vnější
skutečnosti.
Ideál ten není snem daleké budoucnosti, ale drahým, byt za
omínaným odkazem dob minulých. Ars perennis ——
umění věčné.
Běčné i proto, že jeho nejhlubším zákonem je tradice. Křesťan
ská estetika nechce zrušiti zákona a proroků, ale naplniti je. Jest
v témže poměru k minulosti jako Kristus, jenž i jako umělec
budoval na základech starozákonních. Podobenství o vražedných
vinařích,') jež zobrazuje dějiny spásy, souvisí s četnými obrazy
Starého Zákona o vinici a vinaříchfll Rovněž jeho podobenství
o Bohu jako otci nebo králi a lidech jako synech nebo služeb
nících; obrazy svatební, jimiž stejně jako u Mojžíše a proroků
naznačován poměr Boha k národu v volenému jako poměr že
nicha a nevěsty, muže a ženy, odpad a modlářství jako nevěra
a cizoložství; důležitá podobenství o pastýři a stádu mají přede
hru ve Starém Zákoně (Hospodin jest můj pastýř, ž. 23; Jako
pastýř bude ásti své stádo. ls. 40. ll.). David —pastýř, jest
předobrazem n'sta
dobrého Pastýře.
Sama okolnost, že Kristus vesměs učil iormou podobenství,
dosvědčuje souvislost s poesií starozákonní a orientální vůbec,
jež si libuje v parabolách, metaforách a přirovnáních.
—- Na rozdíl od nás miluji obyvatelé Východu tajemství a více
je těší jen tušiti myšlenku. než ji chápati úplně. Odtud ony ale—
gorie, přísloví, jichž je Starý Zákon pln. hádanky Samsonovy,
. alomounovy a královny ze Sáby. Ještě dnes, uslyší-li Arab ně
jakou bajku. stojí celé hodiny a přemýšlí o ní; jako dítě a jako
každá bytost, u níž převládá obraznost, má raději neurčité tvary
snění než přesnost našich myšlenek.—“j

[ evangelium naznačuje souvislost Kristovu s tradicí. když
praví, že bez odobenství nemluvíval zástupům. ..aby se naplnilo,
co bylo pově ěno skrze proroka slovy: Otevru v podobenstvích
ůsta svá, vypravovali budu skryté věcí od ustanovení světa."il
Podobenství Kristova mají tělo a duši, vnějšek a vnitřek.
Vnějšek — realistický postřeh ze života rybářského, rolnického,
pastýřského. zahradnického, obchodnického, vojenského. Dle vněj
šku jsou paraboly Kristovy obrázky všednosti. at je to obrázek
') Mat. 21, 33; Mar. 12, !; Luk. 20, 9.

=) z 79; l.. s. 1; 3. 14; 27. 2; Deut. 32. 32; Jerem. 2. 21; Ezecb. 15. 1.
*) C. Fouard, La vie de N. S. Jésus Christ. Tom. !. pag. 350—1. Paris 1913.
Victor Lecoiire.
') Mat. 13. 35,

r
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osamělého poutníka, který byl přepaden na cestě z Jerusalema do
Jericha, či syna nezdárného, který, rozmrhav ve světě dědický po
díl, kajícně se vrátil do domu otcova, či dělníků, v nestejnou
dobu najatých, či obchodníka. jenž všecko prodal, aby vzácnou
perlu koupiti mohl. či hospodáře, jemuž na poli koukole narostlo,
ač dobrého obilí nasil. V evangeliích je zaznamenána vlastně jen
kostra těchto obrázků, které Pán rozvinoval před svými poslu
chači v epické šíři a podrobnosti, nebot kázával celé dny; do—
vedl upoutati zástupy po mnoho hodin. takže nedbali hladu ni
žízně.
Vnitřek -— skrytou ideu, tendenci, mravní naučení, duchovní
pravdu, které zástupy vždycky nechápaly; učenníci nejednou se
dotazovali smyslu té neb oné paraboly. Kristus se ovšem divil
jejich nechápavosti: — Nerozumíte-li podobenství tomu, i kterak
porozumíte podobenstvím všem7') Hle, umění Kristovo má tutéž
vlastnost jako nejvýlučnější umění moderní: je expresionistické
a nesrozumitelné. A to je zvláštní rys proti tradičnosti: kdo chce
rozuměti, musí se dáti vychovati, vésti, musí navykatí. Nedávno
si stěžoval jeden malíř, že laikové hledívají na uměleckou práci
retrospektivně. -—Žádají viděti, co už někde viděli a znají, bud' na
obraze, nebo v historii, nebot neumějí usuzovati samostatně. Nová
race je vždy zaráží, nebot nenacházejí pro ni umístění ve svých myš
enkových zásobách. Jakmile zvyknou, i nová věc se jim líbí.
Probatum est.'—')Tedy vedení, návyk. Kteří se od Krista dali vésti,
porozuměli mu. A lépe mu rozuměli než učitelé zákona, yšní
na vlastní moudrost, takže Kristus mohl se modliti: ..Velbbím
tebe, Otče, Pane nebe i země, že jsi skryl tyto věci před moud
rými a opatrnými a zjevil jsi je maličkým; ano, Otče, že tak
zalíbilo se tobě.-")
Zde je vysloven zákon pokroku v uměni, povinnost chápati,
nebo míti aspoň dobrou vůli ochopiti umělce, přizpůsobiti se
mu, i když není na ráz jasný. [ mělec |e suverenní. Tvoří z duše.
Tvoří z osobnosti. Je zvláštní, jedinečný. A to odpuzuje dav.
Dav chce, aby umělec měl davovou duši. Dav je pýcha.

Tradice
se váže na svět vnější. Tradici zajištuje síla imi
tační. Pokrok
se váže na svět vnitřní. Pokrok tvoří síla ex
presivní. Umění je věčně staré a věčně nové. Tomu učí Kristus.
Richard von Kralik, mluvě o Kristu jako umělci, pokládá jeho
dílo za vrchol světové literatury. O jeho estetice píše: „Ježíš žil
a působil nejen v pravdě a dobru, nýbrž i v krásnu a poesii.
ovšem v onom nejvyšším krásnu, jež je totožné s dobrem a
pravdou. Estetika evangelia jest etika a metafysika v nejkrásněj
ším rouchu. Ve Slově, soujmu všech ideí jako tvůrčích vzorů,
přebývá především všecko obrazně, předobrazně, typické aeste
tické. Že tato estetická stránka zjevení byla dosud málo zdůraz
., Mar. 4. 13.

') J. Kčhler, Moresy. Archa 1917 str. 142.
') Matouš 11. 25—26.

Golla“ nebudu
SOUSOSI SVATÉHO MARTINA.
Proč-II dómu ' Luce..
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nována nebo poznávána, je snad vysvětlitelno z toho, že estetika
dosud nestačila na předmět tak veliký. [ horské kázání jsme
počali chápati a hodnotiti jako velikou. stroticky stavěnou báseň
naučnou. Něco uměleckého jest i v pojetí církve jako budovy
stojící na skále. Na tom uměleckém pojetí se zakládá veškeré
církevní umění, jež náleží k podstatě cirkve Petrovy. Jest úkolem
církevního stavitelství. malířství, výtvarnictví & hudby vyjadřo
vati vnuknutím Ducha svatého nálady, představy a tajemství,
jež právě mohou býti vyjádřeny jen metodou estetického sym
bolu. Kruh podobenství Kristových je podkladem křesťanské
poetiky, naukou o symbolické tvorbě umělecké. Jest prototypem,
ideálem, vzorem, úvodem do křesťanské literatury a estetiky."')
V duchu této estetiky, v níž pojí se osobnostní var ins irace
& setrvačný sklon k tradici, vznikla i první křesťanská

áseň,

kterou vytvořila Maria, matka Kristova, totiž Magnificat.
Zpěvem tímto velebila Maria Panna za milost prokázanou jak
jí, tak celému pokolení lidskému Dvojí prvek je patrný v této
písni: osobnostní & tradiční.
Osobnostní __ jest to nejskvělejší projev radosti, jaký kdy
vyšel z nitra lidského, radosti z poznání, že spásu přijde ne ze
dvora vznešeného krále, ale z lidu nízkého, že splněno jest za
slíbení mesiášské dané národu israelskému, a že přijde ten, jenž
byl očekáváním národů. Nastala chvile světodějná a inspirovala
k písni vítězné víry a mocného citu, & ta se vyřinula z panen

ské duše mohutným poetickým výrazem.
Tradiční — ve shodě ! konservativnt, tradicionelnt povahou
roesie,
Maria
takřka
týchž Boha
slov, jlmiž
kdysi matka
ova a užila
žalmistu
Páně
oslavovali
a navázala
též naSamue
vítěz
nou píseň Mojžtšovu a Martinu. na některé myšlenky proroka
lsaiaše a na prorockou modlitbu llabakukovu, neboť znala Písmo
svaté a rozjímala () něm často.
- l řekla Maria:

Velebí duše má Hospodina,
a duch můj zaplesal v Bohu, Spasiteli mém.'—')

že vzhlédl na ponížení své služebnice,
neboť hle, od této chvíle blahoslaviti mne budou všechna pokolení,
rotože veliké věci učinil mi ten, jenž jest mocný;
jeho jméno jest svaté,
&jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení,
těm, kteří se ho bojí.
On učinil mocné věci ramenem svým:
rozptýlit pyšné smýšlením srdce jejíchP)
sesadil mocné s trůnu
') Richard von Kralik. Die Weltliteratur' nn Lichte der Weltkirche. S. 83—84;
lnnsbruckWien-Miinchen
')l. Král
2.1;Habak. 1918.aVerlagsanstalt Tyrolia,
')Z. 32. 10- ls. 51. 9.

a povýšil nízké.
Lačné naplnil dobrými věcmi

a bohaté propustil prázdné))
Ujal se Israele, služebníka svého,
aby byl pamětliv svého milosrdenství,
jakož mluvil k otcům našim,
vzhledem k Abrahamovi a potomstvu jeho na věky.2 3)
Když Panna řekla: Staniž se mi podle slova tvého, Slovo uči
něno jest tělem. Slovo jest Idea. Kristus je vtělená ldea božské
krásy. Krása nezná jiné cesty k člověku, nežli vtělení. Vznik
díla uměleckého jest obdobou vtělení Kristova. Každé totiž dílo
umělecké jest splněním proroctví, ztělesněním idey, vytvořením
symbolu, inkarnací praeexistující myšlenky. A tím jest i život
Kristův, nebot jest inkarnací Slova, které jest podle svatého
Pavla výbleskem slávy a výrazem podstaty Otcovy, a zároveň
splněním proroctví starozákonních. Co dílo umělecké je v řádu
přirozeném, tím jest život Kristův v řádu nadpřirozeném.
Dogma Vtělení jest: Kristus jest pravý Bůh a pravý člověk,
jedna osoba, v níž subsistují dvě přirozenosti.
Bludy christologické se podobají bludům v umění.
idé, Cerinthiani, Ebionité, Ariani a Sociniani popřeli božství
Kristovo. Popřeli Slovo. Popřeli ldeu. K nim náleží i moderní
nevěrci, kteří hlásají, že Kristus byl ušlechtilým mužem, moudrým
iilosolem, ale Bohem nebyl.
Tyto všecky,kdyby šlo o umění, nazvali bychom prostě naturalisty.
Doketé & Apollinaristé popřeli Kristovo člověčenství, učíte, že
Kristus měl jen tělo zdánlivé. K nim patři moderní theologové
a lilosolové )rotestantští, kteří učí, že Kristus nežil. Kantovi je
Kristus zosobněním myšlenky o bohumilém lidství, Schopen
hauerovi symbolem vůle, zapíraiící život. Popřeli Tělo. Ponechali
jen ldeu. V umění bychom řekli: idealisté.
Zajímavá paralela, řekne někdo. Na štěstí je to více než. za
jímavá paralela, i když ji ne řisuzuii důkazné sily pro zavržitel
nost naturalismu a výstředního idealismu. Netřeba vtipnými ana
logiemi zavrhovati, co se zavrhlo samo tím, že zhynulo. Ale
třeba volati do čtyř úhlů světa, že Kristus je přede vším, a v Něm

všeckostojí. Et ipse est ante omnia, et omnia in ipso

c o n s ta n t.4)

Umění nemá vyššího úkolu a bezpečnější cesty nežli pokra
čovati v díle, které počala Panna. Jméno Maria znamená krásn a.
Z nejnovějších vědeckých výkladů toho jména nejpřesvědčivější
je výklad Bardenhewerův: hebr. mara
být krásný. Ostatní
výklady mají dle Hejčla význam jen populárního odvozování.
Král17.2.9—
5. 22. 33.
')')l.Gen.
16;

1.31 11.

' Luk. 11.41.7
,))Kol
6—552.2Př'eklažťldra JanaI Sýkory, „Bible česká“ 11.222: Praha 1921.
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A kdo nevěří učeným. at se táže nevědomých a maličkých. Na
Moravě se užívá přídavného jména "krásná" jen o Panně Marii.
Vox populi. vox Dei.')
Panna je královna umění, královnou těch. kteří tvoří a hledají
krásu. Jest možno ji nazvati ženou ontologicky krásnou. Krása
jest nerozlučně spojena s její bytostí. Jsouc tím, čím jest, jest
krásná. nemůže nebýti krásná, nebot jako Matka Syna Božího
sjednocuje mateřství a panenství. A krása je právě jednota.
ádná žena nebyla a nebude tak bohatým zdrojem umělecké
inspirace jako ona. Výtvarné umění všech věků pokládalo za
nejvyšší úkol jí zpodobiti. & nedopočítali bychom se umělců.
kteří její slávě zasvětili dlato nebo paletu.
Vstoupíte do drážďanské galerie. Mluví se, přechází, maluje, loto
grafuje, lelkuje. Netečně chodí návštěvníci kolem Fischbeinovy hra
běnky Boseovy i Vogelsteinovy paní Foersterové, na chvíli někoho
zaujme Feuerbachova černovlasá Římanka. s hnusem se odvrací
všichni od Corinthovy Bathseby. Tot obrazy. jež nikoho neumrazí,
tot krása. do které loktem vrazíte, vyběhnete-li ráno : průjezdu
svého hotelu. Tot obrazy, které nikoho nepřinutí. aby zanechal
svých posuňků a poznámek odborných i zábavných. aby se za
slavíl. zahleděl, zamyslil. Tot krása, která vás k ničemu nenutí,
jen () povrchní pohled žádá. a potom můžete jít klidně dále.
Jen v červeném salonu Sixtinské Madonny budete seděti bez
hnutí a beze slova. Božské zjevení uzříte. Ženu ontologicky
krásnou, nebeským světlem ozářenou. jak na obláčcích sestupuje
z nekonečného prostoru a přináší světu své Dítě, Veliké její &
tajemné oči jsou upřeny do dálky. jako by viděly hojnost pože
hnání. jímž její Dítě zahrne pokolení země. Tvář Dítka ukazuje
dětskou nevinnost a zároveň vážnost; jasným svým pohledem
věstí Ježíšek věčnou jistotu vykoupení. Svatý Sixt doporučuje
křesťanskou obec ochraně Madonny. Svatá Barbora sklání svoji
krásnou. radostnou vírou a pokorou zjasněnou hlavu. Dva roz
mili andělíčci dole mírní slavnostní vznešenost scény, upomínka na
ztracený ráj synovství Božího. jenž bude lidstvu vrácen oběti
božského Dítka.
V tomto saloně čas neubíhá. všednost ukrčena za dveřní oponou
mdle zívá, nemajic práva ni odvahy vejíti do stánku věčné krásy.
Největší umělecké poklady lidstva, nejideálnější kouzlo, jež dovedl
vytvořili štětec malířský a nejúchvatnější něha. jež se vyřinula z lyry
básníků a skladatelů hudebních, jsou výsledkem svaté touhy veli
kých duchů zobraziti a oslaviti královnu věčného umění, ženu nej
líbeznější, jedině krásnou, horoucně milovanou a dětinsky vzývanou.
') Z dopisu moravské učitelky: » Poslala jsem odpoledne pozdravy za od
jíždějícím vlakem a zalita náhlou vlnou neznámé radosti rozběhla jsem se bílou
silnicí k zahradnímu domku, cíli naší cesty. Děvčátko. moje společnice. myslelo.
že chci s ním závodit a rozběhla se též. Bez dechu doběhl jsme k vratk
zahrady. .,Jé. slečno, vy jste pěknál" zadivila se Andula. („ rásná" neřeknou
naše děti nikydy. o ničem. krásná je u nich jen Panenka Maria.) "Opravdu?“
„Ty jsi ještě pěknějšíl" řekla jsem jí.
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PAR.
I.

Jsem bohatý dědic, neb zdědil jsem tisíce imen.
Jak majitel skvostu vzpomíná íeho minulosti.
nad předků mých gigantskou prací se zamýšlím,
jak zlato slov těžili z věcí hlubokosti.
Slavný křest nepřetržitý. Nový vstávaiící svět
z hrobu ievů. Tajemství divy zotvírané.
Klenba nového obzoru. nové hudby ples
i ohněm mým kéž z tohoto staviva vstane!

Však nad imény všemi, katedrála nad městem.
Boží se vzpínaií jména, lidského rodu pýcha,
i proiev ieho bezmoci. Chrám stavěný ze všeho,
co září a vyniká & mocí a životem dýchá.
A vyslovují iméno iak výstřel prudké: Bůh,
a jako k polibku a zatroubení protahuii rety.
Tři hlásky, iež dechem isou ——Toho, ienž dvojí život mi vdech

pocelem lásky, a požádá vyšší, až nižšího uvadnou květy.

Než v plápolu srdce to těžké iméno roztává
a měkne v synovských ústech & šeptám si: můj Božel
l děsím se a těším se zároveň, až docela
se rozpustí v tekutý med v lisu smrtelného lože.
ll.

Když nasytil jsem duši svou i smysly,
z toho. co přiial jsem Tvůi obraz sním.
.lsi čiré světlo. říkají mé oči,
zrak proměněný kdys iím opoiím.

Světlo, iež září, oplodňuie, žehne
a věcem dává krásu iedině.
Světelná lázeň v modrém proudu nebes
v podzimní harmonické hodině.

Dech větru sladký v
Jsi neviděným lásky
co všecko proniká a
silné i něžné, v jejíž

uši se mi vlévá.
výdechem,
všecko živí,
loktech isem.

Dne cítírn vůň iak prastarého vína.
Jsi vonná esenc všeho života,
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nehmotný chléb a nápoj vyšší tužby.
když docela chtíč těla ztroskotá.
Jsi velká myšlenka & světa širší.
nejčistší plodné moře ideí.
nad světlo čiré. hlubší nežli vesmír,
bohaté jedinou jen krůpějí.
Jsi živá vůle, ryzí jako křišťál.
nad všecko vroucí, zároveň klid sám.
V ní extatické lásky plamen šlehá.
lucerna věčná, jíž plá její chrám.
V nejvyšším plamu poznání & chtění

sen nejbohatší Tebe posedá
věčný, však mladý jako okamžik — jen duše
vznícená Tě tu v mlze zahledá.
Ill.
Učinil jsi mne básníkem, bych žasl
0 celý život. Svítící Tvé stopy,
když jejich lesk pro jiné dávno zhasl.
jsem viděl. jak bys právě tudy šel.

Užasnou blízkostí's mne obdaroval.
jak bych byl jedním ze Tvých vyvolencú.
Kdy řijde žal, by těžce vyvažoval.
co od) dětství mi život zjasňuje?
Rozjímám, kdy jsi naklonil se těsně
až ke mně. Nebylo to v zimní kráse
tak něžné čistoty, však v ranné vesně,
když duhou Tvoji slávu vysnila.

Tot chvíle, kdy se duše volně vznáší,
jako by těla nebylo. Kdy díky
za vše a za nic samy z nitra raší.
kdy slzí vzácný dar se dostává.

A ještě více v jeseni. kdy širá
pole jak erník zhnědnou, lesy v zlato
se mění. gl náručí se otevírá
kraj do nesmírna teskně zamžený.

Vše nečisté se sebe duše střásá
& roste tichá jako modrá kytka.
Mne sytíc mění prostota a krása,
jež zrála pro mne ryzí jako med.
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Proto mne přitahuie Tvoie velebnost,
že nemohu Tvou hloubku proniknouti.
Taiemnou sladkou záhadou mi zůstaneš
i ve věčnu. až dáš ii prosvitnouti.
Mně zdálo se, když v lidské lásky záchvatu
se opoiilo srdce mě & rozšířilo,

že vnikat počínám do taiů lásky Tvé.
však srdce mě se teprv rozžíznilo.
Snad matka. která líbá svoie děťátko
& koií, miluiíc v něm samu sebe.

v svém srdci cítí jiskru pochopení plát
a nahlédá do vznešeného nebe.

Požívsč hašiše snad v opoiení svém,
& umělec. když nový svět Ti tvoří,
& světec. iemuž zievuieš se v extasi.
má zákmit ohně. iímž Tvé žití hoří.
Nic nezávidím sni visionáři.
Dost opáil mne, že dlíš za záclonou,
ač temnou. Z přebytku Tvé lásky vznikl svět.
v ní iá i všichni živí věčně tonou.
V.

Jsi ve mně isko v živém rámu.
a cítím Tvoie napnutí.
Jsem lože, svatební Tvé lože.
Však není pro Tě usnutí.

Ty obrovitý pracovníku.
Jsem šat, ieiž plníš duchem svym.
Jsem zrcadlo, iež sobě držíš.
bys viděl sebe velebným.

Jak zprávy, které letí drátem,
: Tebe mě vzniká myšlení.
a proud mé vůle, kterou žiii.
: centrály Tvoií pramení.
Cítím.
isk vyšší
uisi vyslal.
&
rozsvětlívá
se proud
mi
& zřím Tě v duchu. Jdlko dítě

radostně tleská ručkama,
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vzptnám se k Tobě celým bytím.
Jen okamžik & mizlš zas.
Za obrazy, jež v duši žhavě
mi iásají. svůj skrýváš jas.
Jsem číst a vím, že jsi mi blizko
jak milá u milého bdí;
ač neviděna v čiré noci,
přece se vůni prozradí.
VI.

Když ruch se vzdálil od mé samoty.
& zdá se mi. že zastavil se čas.
a hory. ovce, stojí bez hnuti.
ztrácím se celým byttm ve Tvůj jas.

Žívoucím zlatem nesmlšeným jsi.
lázní, v níž všecko koupá se, co jest
& Tvoje zlato světem roznáší
a přec ho neubývú, jako hvězd,
Když tisíckrát se ztrácí ve vodách.
llle. básníkovi. jenž i v snu je štván
horečnou praci, věci srovnávat
obrazy tvoře, Tebou klid je dán:
u Tebe končí jeho úsilí.
Tvé bytí žádný obraz nejlmá.
Básník Ti roucho tvoH, stavi chrám,
však Tebe bez metafor rozjímá.
Vějíř, jejž roztahuje

štř & šlř,

hýřlcl barvami, zde stahuje!
Z Tvé ryzt jedinosti bohaté
a jemné soultředěn se raduje.

Tot cosi nového; co duše má
_neživl samou rozmanitosti:

Tvůj jednoduchý život naztrat,
jenž barev mne a hudby oprostt.
Tvou bytost, jež je samou činností
a neroste, od věků hotová.
dej, at ne ouze v skříni obrazů
má duše je o poklad uchoval
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VII.

S kým by ses měřil, nemáš. proto's nesmírný a věčný.
Života Tvého plnost hranic nemá,
ten vír, jenž pohlcuje čas.

Bohatství Tvého meze ztrácející zlatojas.
ovoce nesmírné, svět jako jádro
mizivě malé objímá.
V Tvém nesmírnu se ztrácím myšlenkou i očima
jak skřivan ve výši & padám oů
své matce zemi v objetí.
Nikdy se neukončí moje sladké zajetí,
v něm držíš tuto chvíli i mé příští.
po smrti druhé započne.

O jaké rozjímání: až do posledního dne
můj život od věčnosti celý patříš,
let dvojí vůlí nesený.

Mou vůli držíš ve světelných rukách. vznešený:
ó drž ji také. když se vzpírá,
neb vypadnu-Ii. ztroskotám.
Vlll.
Z údolí vystu uji na Tvou horu.
Kvetoucí vsec y obrazy už mizí.
Zde vegetace přestává, & duši
bázlivě Výsost Tvá se jeví ryzí.
Toť život sám, jenž ničím nepodpírán
nic nepřijímá a sám kotví v sobě.
Bytost, jež s žitím nerozlučně srostla
a nepoddaná prostoru ni době.

Bez vývoje a vzrůstu věčně zralý
Tvůj život všecka žití obejímá
nesmíšen s nimi. Všecky sytí krví
bohatou. Žiti vše v něm vře i dřímá.

Čarovnou krásu světa nazíraje,
jež hmotu ovládajíc jásá duchem,
vím. že jsi zářný duch bez hmoty stínu,
svatého poznání jen žiješ vzruchem.
Když v intuici nejžhavější vzlétárn,
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k Tvé podstaty se přibližuii prahu;
O pootevřil Jako v ranném dětství
milostí v neičistším mne koupei blahu!
IX.

Všecky pravdy v Tobě doluieme,

žroto
všecky
s kraie
tolik
září.
temna
vystupují
iako
v chrámu
s gloriolou zievy svatých tváří.
Živoucím jsem srdcem vždycky cítil:
každá pravda, která těžce vzchazí
z našich mozolů. je sladký pohled.
jímž si věčnost k duším cestu razí.

Celá bytost Tvá je s pravdou srostlá.
|ako oblak světlem prosycený.
Pravda věčně činná, iako zlatý
peníz denně stokrát proměněný.
ale bez kazu a neotřelý.
Pravdou latíme. sic horkou krví.
Stále k voií, vyšší, dorůstáme.
ieiíž svahy naše klamy mrví,

Jsme Tvůi obraz. Vrůstáme-li žitím
v Tvoii pravdu, kveíeme s zraiem.
Zdá se nám, že hrouzíme se do tmy,
ale zbohatli isme iasnym taiem.

Pravda Tvá ie plodná jako světlo.
Vím. že čist kdy jsem, mne zaplavuie.
Poznávam ii: hory v duši kouzlem
podzimního slunce ozařuje.

Jsou to ony, iež isem denně patřil?
Zmizely. iak opona když sletí.
svinuty Tvým větrem. Co zřím. právě
světlo světa iiného teď světí.
X.

Stvořil isi vesmír, vzácnou výkladní skříni,
vznešená krása. celá uvnitř se skrývá.
Jak o ní snít. když nema formy iak naše.
a všeka rozmanitost zde v taiemnou totožnost splývá.
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A řec, Umělče nejvyšší. od věků plodíš krásy své obraz.
Ce é bohatství její vkládáš ve věčné Slovo.
Jaká to báseň, v níž celé tvé žije otcovské srdce,
a jejíž hudbou je milování Utěšitelovo.

Tvá krása je jiná než naše, je královsky prostá.
Pro paprsků déšt, jejž rozlévá, viděti není,
však duše, co ji v stořeném zrcadle patří,
milostným úchvatem strhuje k roztoužení.
Kudy jdeš. krása jako vůně ze všeho dýše.
Když duše vyhnula se Ti, ztrácí světlo její.
O jakou výsadu dal jsi mi strašnou,
že blesky vznešena ni v polohách nízkých se mi neztrácejí?
Nemám, co bych tu s velikou bolestí ztrácel.
Všeho, co miluji, Tvá bytost náhradou je mně.
Tobě zase najdu, sladší všeho snu. bez vad a stínů
vroucnost přátelství. tvář člověka a tvář země.
XI.

Nikdy mne k závrati nestrhla lidské práce velikolepost,
nebot vím, že je to ěna na velikém vnitřním moí-i.
ale strhla duši mou
úchvatu. jako obraz Božího díla.
Mezi pidimuži vzrostlými pýchou v obry věčné Moci se koří.

Jaká to moc, která již nevzrůstá. neb kam by rostla. nemá.
Neomezená. nevyčerpatelné, tvůrčí, suverenní.
Uchvacuje mne. že ji necítím, jak nad sebou tíhu vzduchu.
jenž mne živí & proniká, jak ona i v tomto okamžení.
Silná jak vichřice, jemná jak vánek, co v korunách šeptá.
Všecky z ni síly bohatě rostou, z té své panenské půdy.
Všecko živí, nese a drží u svých mlékem přetékajíctch prsů.
všecko proniká jak žíla zlata spoustu surové rudy.

Kolot všech světů nese, jas do všech myšlenek vhání
& prudký vzmah & vzlet do všech vůli. Moc umělce mistra;
ač opojen visí ztělesňuje bez kazu své plányl
Moc, jež oddechu nezná, věčně jasnovidná a bystrá.
Moc všudepřítomná. A proto, žel, mi sevšedňuje tak často,
že jsem v ní a zapomínám, že je mi tak blízká.
Hle, vyvolává v té chvíli výbuch sopky i metaforu v mé duši
krotí sluneční bouři i pýchu mou, když příliš výská.
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XII.

Svatý Božel
Toť slova. jimiž pronikám až k srdci Tvému.
Zřlm zlatý oheň. Plamen. který v zlato přešel,
& zlato zcela v oheň změněné.

A dýchám vzduch, jenž zcela srostl s jasem světla.
Tot vůle Tvá, jež tak se spojila s Tvou krásou
a dobrotou. že tvoří jeden skvělý celek.
Rty s vlnem v jednu sladkost tajlcl.

Jaké to láskal Jen Tvůj duch ji zcela chápe.
Láska. jež jako včela do medu se ponořila,
až s jeho zlatem živým živa splývá. Svatá
to láska, v níž Tvůj život vrcholí.

Zázračná lásko k sobě, v které není
ni stínu sobectví, neb jsi se zosobnila
v živého Ducha svatého. v němž moře
jejl se vlnl, bez dna. bez břehůl

Do zlaté
tislcerých
rozlévájejich
se proudem
ta
v na, dusi
proměňuje
žltl,
že v nich se shllžlš jako matka ve svém decku
a miluješ je. jako sehe sám.
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LIST SBOROVĚHO ZPĚVÁKA BRATRU
SKLADATELI.

NAPSAL
VOJTĚCHZELINKA.

Přijel-lis již do Prahyzhorského městečka, víš lépe než já, po
zorující neklidný sklonek srpna nedaleko města, kde pojem
„votrok“ je — vtipný paradox lidové sociologie — pochvalou
a ne nadávkou. že pražské zpěvácké spolky se chystají k nové
činnosti, odhadují dosavadní síly, jež mají k disposici, vytyčují
si programy a přes všechno sebevědomí, jež nemizí ani u společků
desáté velikosti, těžko se smiřují s tím, co přináší současná pro
dukce sborová, žalují na nezpěvnost její, rytmickou obtížnost a
— podle pravidla obecně lidského ——předhazují zpěvnost star
ších skladeb, jejich vděčnost a účinnost. Tyhle všechny úvahy
ve zpěváckých s olcích jsou vlastně pravým hromadným kri
tickým postojem idových vrstev k současně s minulé tvorbě hu
dební. nebot zpěv je u nás nejrozšířenější, lidovou formou hudebni
reprodukce. Jím nejčastěji vstupuje lidová duše ve styk s hu
debním dílem, snažte se je dotvořiti tělesnými a netélesnými silami
a vlohami. A když tak já, jako sborový zpěvák, o všem tom
přemýšlím, napadla mi slova. která jsi při poslední naší setkané
pronesl a která mi připadala významná. Mluvils () tom, co musí
míti i moderní sbor. aby našel cestu v srdce & chut zpěváků.

ekljsislovozpěvnost a doplniltopřesnějiširoká kantilena

v každém

hlase.

Nebylo to u tebe jen teoretické vyřešení

ožehavého problému. Poslední tvá skladba sborová na slova
indického básnika —-jemuž, mimochodem, asijský původ dal snadno
všechny klady jednotnosti života a díla --byla vytvořena podle
oné tvé směrnice a přijetí její reprodukujícím, tělesem potvrdilo
jen, že jsi šel cestou správnou. Napsal jsem ožehavého,
nebot
každý, kdo píše sbory, musí počítati se sbory amateurů, se sdru
ženími lidí, kteří minus routiny a technické pohotovosti nahra
zují cenným plus neumořitelněho nadšení. (Mám tu na venkově
zrovna vzor toho v kroužku negramotných pěvců, kterým nic
nebere chut při studiu Bendlovy Zkamenělé schránky,) Dovol
tedy, abych já, jako zpěvák sborový, řekl o problému tom své
slovo, časové před začátkem spolkové saisony. na kterou čeká
příští rok obět nejvyšší, uctění Smetanovo.
Nelze bráti nikdy doslova odsudek sboru při samém začátku
studia té které skladby. Jsou příklady, že teprve delším studiem
se ujasní cena studovaného sboru. Aby všem členům sboru se
líbil každý sbor. je požadavek nesmyslný právě tak, jako se
takřka nestane, aby všichni z ěváci zpívali nějakou skladbu
s naprostým odporem. Osoba irigentova. její poměr k tělesu.
je tu cenným regulativem. Zaujetí sbormistrovo pro skladbu pra
vidlem dovede vzbuditi ro skladbu zdánlivě odpornou žádoucí
míru zájmu, který paralšlsuje škodlivost antipatie vůči ní. Na
sbormistrovi rovněž záleží, aby volil sbor, který plně odpovídá
silám tělesa, ne těm silám, o nichž těleso samo ví, nýbrž těm,
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jichž existenci ukrytou a odpočívající. musí sbormistr ve svém
sboru vytušiti nebo očekávati jako výsledek svého předchozího sna
žení po stránce technického výcviku svěřeného tělesa. Tento úkol
je dosud určen sbormistrovi, nebot příprava, které se dostává
členům ve zpěvu za dobu jejich školské výuky, je minimální.
0 atrně třeba vážitii poukazy na sbory staré. Je přece známo, že
v době svého vzniku byly většinou také jen s obtíží přijímány. Byly
v nich spatřovány také souhrny všelikých těžkosti a nezpěvností.
To platí především o sborech Smetanových, které ani dnes nejsou
k reprodukci úkoly nejlehčími. Není sice nejsnadnější představiti
si, co cítili zpěváci sboroví. když poprvé dostali party na př. Sme

tanovy Písně na moři nebo Tří jezdců,

ale sotva lze tvr

diti, že by jejich harmonická a rytmická struktura byla naráz všem
přístupná. [ tyto sbory žádaly od reprodukujicích více, než oni
mysleli, že mohou výkonu dát. I při jejich studiu bylo potřebí
mnoha času; hodiny studia se zdály jistě promarněnými, poněvadž
výsledek se nedostavoval v tom stupni, jaký bylo lze očekávati
podle intensity práce. | v těchto sborech se skladatel odvážil
smělého rozpietí hlasů a rychlých temp, nesnadných nástupů a bar
monií, tedy toho co je nejčastěji kamenem úrazu při reproduci. Na
staré skladby dobře ukazovat nelze. Tvrdí-li se. že „šly lépe do
sluchu", zapomíná se na fakt. že jsou skladby, které se stávají
přístupnými teprve dobou. Sám víš o ()slrčilově Poupěti, jak zprvu.
před lety se zdálo „nemelodickým“ a kolik zpěvnosti se ukázalo
v něm nyní.

Rozebírám-li, introspekcí a dohadem, onen duševní stav, který
vzniká při studiu sboru u mne a jistě u druhých zpěváků, pozoruji,

že v něm musí býti uspokojení,

aradost

nad tím, že sxým

uměním pěveckým stačím co nejlépe tomu, co je předepsáno k zpí
vání, že mohu přinésti co nejvíce ze svých sil k úplnému usku
tečnění hudebního díla. Ale současně prožívám [ e x t, jeho básnický
obsah se mi odhaluje ne prostě, nýbrž už v hudebním rozvětvení. Na
stává zvláštní případ. Zpívám, vycituji a posuzují, „pasuje-li" (-—to
je dobré slovo z jednoho listu Smetanova. kde popisuje svoji ve
černí hudební práci - | hudba k textu. Stávám se tak bytostí
velmi intensivně vnitřně žijící. Svět textem zachycený. jeho hu
dební výraz mnou reprodukovaný, moje vnitřní úsilí usměrněné
podle vůle sbormistrovy, složitá hudební pozornost intonační, ryt
mická a dynamické ——nezdá-li se ti. že je toho více než dost?
A nezpívám sám. Jsem jedním z davu, musím svým individuálním
způsobem zpěvu zmizet v celku. Tento veliký úhrn vnitřních dat

musí býti radostný.

Nemusí býti dosaženo vrcholu takové ra

dosti hned v prvních okamžicích. Právě pozvolné stupňování, narů
stání jeií je mocným popudem studia, které je tu rovno dob ý

vání a vnikání,

ale s nadějí kořistí a odměn. Mám tedy právo

žádati od sborově skladby, aby, chce-li a má býti mou spoluprací
vybudována ve své pravé podobě — a té se jí dostane jen repro
dukci — aby byla 2 p ě v n á, to jest, aby uvedla v radostnou činnost
všechny vnitřní a technické síly a zálohy mého pěvectví. Pravím
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radostnou;
ne v křeč jejich, v námahu blízkou nemohoucnosti.
Jsem-li nucen na př. cele se oddali pozornosti, abych jen po
pěvecké stránce v reprodukci vyhověl, ochuzuji chtě nechtě svůj
výkon 0 prožití obsahu. Skladba nesmí mne svými ryze technic
kými požadavky omezili v tom. co jako zpěvák dovedu snad
lépe než hráč na některý nástroj, totiž učiniti přímo reprodukci
hudební citlivou vůči nárazům slovního podkladu. Proud hudební.
v němž je sepjett výrazu hudebního a básnického pravdivé, je
tu mnou mými tělesnými orgány předváděn tak bezpro
středně jak já si uvědomuji citový jeho obsah. A myslím, že
zpěvák dovede býti i do té míry nesobecký, že připustí, aby mu
skladatel, šetřící zpěvákových přání technických, vnutil své hu
dební zhodnoceni textu. Připustí-Ii, aby formami zpěvnosti byl
veden k uskutečnění nejhustší polyfonie &nejživelnějšt polyrytmie.
Jde mu především o to, aby zpíval, aby mohl zúplna prožíti ono
podivuhodné roztání slov v tónech a tónů v slovech, aby v sobě
jako v sběrné čočce soustředil všechno, c'eho obsaženými symboly
jsou slova sboru, všechno, co dopovídá k nim ——v zastoupení
slov už nemohoucích -—-výraz hudební.
ím, co namílneš. Zdá se ti asi, že tímto rozborem kladu řadu
ohledů, které by měl míti skladatel, t. j. produkující k repro
dukujícímu. Uvedeš mi mnoho dokladů, kde byli, ba musili býti
skladatelé bezohlední vůči schopnostem reprodukujícího. Není to
jejich přednosti. Tu platí věta 0 mistrovství v omezení v plném
rozsahu. Napsali sbor plně výrazný, ravdivý & učinný &při tom

využívající všech přirozených
schopností sborového zpěvu je
konec konců větším uměním,než podali skladbu vokální, kde je
navršeuo i n stru menlálntc h výrazů. Nelze beztrestně žádali od
zpívajícího organismu
výkonnosti a vytrvalosti hmotných me
chanismů,
jimiž vlastně hudební nástroje jsou. Přesvědčení,
k němuž jsi sám uměleckou empirií přišel, je uvědomění si slohu
té které skladby i vzhledemk rep rodukujícím
složkám A je-li
správuo žádali od klavírní skladby, aby byla klavíristická. od
houslové, aby měla houslový charakterl od díla orchestrálního, aby
bylo orchestrálně myšleno, není leností a pohodlnosti přáli si
u skladeb sborových v ok a l u osti. Každému, což jeho jest. Vzpo
meň, že posledním snem Smetanovým bylo psali () eru, kde umění
zpěvu bude vládnouli, že Fibich zazouial nad pou ým recitačním
charakterem svých vět v Nevěstě messinské.To jsou jenom na adné
doklady, že sami velcí instrumentalisté cítili tíživou převa u or
chestru jako mocného hudebního mluvčího. Sborový zpěv může
býti zdravou protiváhou tomu, neboť sotva který jiný způsob
hudební reprodukce než zpěv — spojení tónů a slov — dovede
promluvili jasněji k druhým. Sborový zpěv je nejlidovější formou
hudebního výrazu hromadnéhol — Buď zdrúvl
*
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ODVALIL.
Za nevděčného & úporného boje mezi Flámy a Valony, který
dnes jest již jen vzpomínkou, objevuje se jméno. které se vždy
vynořuje, když ustávaji křiklavé hlasy odiosní politiky, vzpomínka,
která všecky spojuje: jméno obdivuhodného Quida Gezella, ge
niálního & sladkého pěvce.
Ti, kteří mu rozumějí v originále, nacházeli vněm jazyk svých před
ků, který novým kouzlem přiodělbásník i učený i prostý, &jménoidílo
Quido Gezella. který by jistě byl býval překvapen onou hlučnou
slávou, sloužilo některým lidem k revindikacím. při nichž jazyk, zve
lebený jasným tímto geniem, byl jen dosti vzdálenou záminkou.
Ale na to vše se zapomene, když člověk si odmyslí tento průvod
a skloní se nad pramen: nad duši básníka života venkovského u ži
vota mystického. Neboť tu nemáme nikterak jen básníka kraje. jehož
dílo by bylo něčím jen pro lidi jeho rodného zákoutí. nýbrž velikého
mezi \elikými, dilo, které i bez toho, čím vněm zní jeho plémě a jeho
kraj, vydava neomylný hlas duše, stvořené pro všecky
V předmluvě výborné antologie, ve které dva spisovatelé tlámští
svou pietní prací nám dali takřka od čepu ochutnati této oesie
důvěrné a silné, poznamenávají správně: „Quido Gezelle není líásník
lokální, snad nějaký brugský Délrécheux. nějaký „Mistral severu".
Jeho jazyk má víc ze spisovné holandštiny, než z nářečí llám
ského. Také nebylo jeho snahou zaznamenati písemně ústní po
dání; on nalil mladé krve živé řeči do chudokrevného těla kon
vencionelního písemnictví. Pomoci nářečí, majícího ještě ty stopy,
restauroval literární jazyk středověký. Un vlastně jen vědomky
uskutečnil onen div národního obrození, které neustále před na
šima očima probuzuje k novému životu národy, uměny, tradice,
víry. Není to umělec osamělý, nýbrž jeden z velkých mistrů »—
snad v naší době největší — literatury holandské. Navázal zase
po pěti stoletích mystickou tradici llánlskou. otevřel zase cestu
celé pleiadě mladých spisovatelů, z nichž každý ve svém srdci
a v nejjasnějším svém hlase má něco z jeho ducha. z jeho ja
zyka a z jeho víry: Stijn, Streuvels a César Gezelle, jeho sy
novci; W. Gijssels, R. de Clercq, H. Teierlinck, vesměs členové
oné mladé školy llámské. která v Holandsku nabyla takové váž
nosti, rozvíjejí jen, každý podle svého, prostě a vroucí, něžné
& řísné toto učení. Všechno vychází : Gezella, vše se v něm sbíhá,
jeho genius je svorníkem duše ilámské; staci znáti jej a porozumíte
jíz plna; a jej zas dobře pochopíte, jen když se napřed necháte
proniknouti mlžnou a úsměvnou atmosférou jeho rodné země.“')
') Quido Gezelle, Poémes choisis (1858—1899) přel. : flámštiny Emile Cam
maerts a Charles Van den Borren, Lovaň! 1.908
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Nebylo konce mé radosti z tohoto zjevení. Dostalo se mi ho
v zemi ílámské z rukou básníka valonského, básníka, jenž se
stal mnichem. Abych zcela vychutnal svou radost, k tomu schá
zelo zároveň s myšlenkou slyšeti i její hudbu, nebot ušlechtilé
rty kněze básníka mi pronášely svůj vážný a čistý zpěv pod
závojem překladu. Ale chce se mi uvěřiti, že nebylo pro mne
ztraceno nic z podstatné hodnoty básni takto zbavených své
původní barvitosti a nemajících již onoho rytmu, který jim dalo
chvějící se srdce poety. Hledal jsem tehdy odpočinek a nalezl
jsem jej na několik hodin v nabízené samotě, ve styku s dušemi
žijícími a knihami věčnými; ale duch lidský vyžaduje i při samém
odpočinku, aby si mohl změniti hledisko a poznati jej tak v celé
plnosti a právě kniha Gezellova mi přinesla onu změnu zároveň
se závany svěžího vzduchu a vůně polí a lesů.
„Když duše naslouchá. tu mluví každá živá věc a řeč svou
má i šustot nejmenší: listí stromů si vespolek šeptá a vlny řek
radostně žvatlají; vítr, lučiny i oblaka, ty cesty. jichž se dotkla
svatá noha Boží, něžně vyslovují hluboké, tajemné Slovo...
Když duše naslouchá . . ." (Kleengedichtjesl.
Tot úryvek básně, jenž vyslovuje tajemství všech ostatních a
praví vše, co byl Gezelle: duše, která naslouchá. A cítíme, že
se ji stáváme i my, když čteme, co tato melodická duše nám
zanechala z božského vědění, které do ní sestoupilo pro její
mlčení. [ my jsme pak jen duší mlčící a naslouchající, nebot duše
ta se najednou vidí tváří v tvář tomuto divu: duše světce v kon
templaci před měnivým zrcadlem jediné a pokojné Krásy. před
přírodou, v níž vidět Boha, kdykoli se člověk zastaví, kdykoliv
se zamlčí a naslouchá.
„Stanu tak rád v šíru polí a pozoruji prohlubeň nebes. Tu
cítím srdce v sobě růsti a chvěji se; tu cítím. že nejsem již ze
země . . . Jsem duchem, jsem králem. panuji nad vesmírem, jsem
vznešeným, jsem mocným, poroučím.
nebe,_modré nebe. hlu
boké nebe. neunikneš mi, at jsi sebe hlubší. O oblaka, jako na
koně sedám na vaše hřbety, vedu vaši bouři a držím ji na uzděl
země, ztracená hluboko pode mnou, pohledem pronikám tve
tajemné hloubky. 0 hory, 6 stromy, duše má se vznáší k va
šim vrcholkům, nesouc jejich stopu. Trávo, která se vineš k mým
nohám, mé srdce chá e pokoru tvých stébel. Bože * a k Tobě
mluvím nyní na ko enou --- ó Bože, chápu Tě. poznávám Tě,
miluji Tel 0 Bože. já jsem Tvým knězem na zemi; Tvé stvo»
ření jest chrámem & já Ti svýma rukama odevzdati mám jednoho
dne vše, co jsi stvořil" [Gedichten, Gezangen en Gebeden.)
Tak píseň. Není to píseň pantheistického opojení, kde by bytost.
na místo, aby vzestupovala očistujíc se k světlu, které ji táhne,
padala do tmavého toku prvotného chaosu a splývala tam s prvky
věcí; jest to královská píseň kněze, stará a vždy nová harmonie.
jíž uchvácení byli mládenci v peci ohnivé, která z křesťanské
duše činí extatickou lyru všeho stvoření.
ar Boží, život, jest tu oslavován s vřelostí, jíž rovno není, a
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vůně i chuti i zvuky tohoto světa, kde vše svědčí o nekonečné
umělosti a nevyčerpatelné dobrotě, jakmile víra, božský to pro
středek, zbavující nás prvopočátečné slepoty, nám dala tajemství
světla, o všem se tu pěje tónem a hlasem neúnavným, poněvadž
je vzbuzován láskou.
..Halouzka třešní, děťátkol Halouzka třešní uzrálých v zářivém
zlatém světle létal
Naběhlé šťávou, tak pružné, plné mízy, Iné sladkosti, stkvěly
se na stromě, mluvily se stromu: Trhej, trgej, trhej nás, trhej a
utiš svou žízeň, jsme zralé a krásné!
Visely na haluzích. kolébány jsouce větrem, slabým větrem,
ubohým větrem letním.
Trhej nás. trhej, trhei, volaly. Natrhal jsem. Jak byly těžkél
Požehnání Páně je tížilol
Ber a děkuj Jemu, který je stvořil, který jim dal tvar. Řekni
Mu: díky, diky, díkyl
Pohlédni na nebe, tam on jest, tam jest Bůhl S očima vzhůru
obrácenýma. jak táče pijící, které nevinně zdvihá hlavu, řekni
Mu; díky, díky, diky!
Věrno jak plachá zvěř. věrno jak ty listy a plody. věrno jak
kvítek, věrno jak to zrnko písku pod našima nohama, poděkui Mul
A okus třešníl Jest tak sladko, tak sladko okoušeti zralého
plodu & cítiti, jak do srdce stoupá radostná vděčnost.
Nauč se řeči, která z tisícerých úst neustává volali: Pane,
díky. díkyl Dík za život, dík za světlo a za život, dík za vzduch
a za světlo, a za zrak a za sluch a za všeckol Dík. Panel
Děťátko, hle, halouzka třešní, nádherných třešní,.., poděkuj
Mul" (Gedichten, Gezangen en Gebeden).
Co bychom za to dali, slyšeti, co příroda by nám řekla ústy
světce? A ona mluvívala často a svatý Bernard, svatý František
Assiský & svatý František Saleský &tisíce jiných, z nichž některé
známe a tisíce nikdy znáti nebudeme, tlumočili nám její slova,
ale u nich často poesie byla jen služkou vysoké a mocné paní,
svaté Theologie; a právě poesie. snad vždycky sloužící, ale mlu
vící ze sebe a přímo o své věci se všemi záblesky Boha, právě
spontanního zpěvu svaté duše my si žádáme, výkřiky žízně a
hladu. Nuže, poesii takovou máme u Quida Gezella. Nikdy asi

duše melodičtější(anima plena modulatione,

praví Násle

dování Krista) nemluvila tak o Bohu, jemuž se koří, a o dtle
stvoření, uchovávajíc jedině pro oči těch, kteří se modlí, světlou

rukou i oteckých.
A všichni,
znalidílo.
pokorného
vikaristu
zstoču
ourtrai,
všichni, kdož
poznajíkteří
jen jeho
aniž se všetečně
dotýkali pokladu, který se skrývá ve slově svatost, pronášeli
jméno „světec", když mluvili o Gezellovi.
Kde je život tišší, kde je brázda přísnější nad život jeho? Ne
že by život pohnutý nemohl býti krásným a svatým, a jeho život
byl dlouho, snad vždycky (tot tajemství Boží), zmítán svrchovanou
rukou bolesti mužně snášené a křesťansky milované — ale jaká
to klidná prostota, jaká láska k půdě, na které mu Bůh se dal
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naroditi, k lidem, kteří jej obklopovali a jejichž jazykem, jen pro
cizí uší drsným mluvil, obohacuje a zve ebuje jejl A jakým přá
telstvím milovali jej ti, kteří jej pochopili a cítili, co z něho zářil
Jaká to pýcha &sice spravedlivá. pro Flámy, že měli tohoto tlumo
čitele jímavých krás drsné své zeměl „Jeho dílo jest jako kouzel
né zrcadlo, jímž přecházejí a z něhož v neustále se měnících
obrazech se odrážejí celé Flandry. Jeho venkované, rolníci po
kojných mravů a silné víry, oráči a ženci, lnáři &rybáři na dunách,
tkalci, pějící u svého díla, zatím co člunek se lehce snuje osnovou,
pilně krajkářky, jimž lítá vřetýnko v čilých prstech — zkrátka celý ži
vot denní a všecka podnikavost onoho věřícího &pracovitého lidu.
Všemožně pohledy na rodnou zemi jsou tu vykouzleny, všecko
její bohatství tu rozloženo před očima; žírná obilná pole, vlnici
se do nedohledna. poesie lánů lnu s modrými květy, bujné lu
činy, které kasselskě krávy zdobí čistou hnědí své srsti. Všecky
flanderské stromy, dub, lípa, olše, buky. ohebná bříza. jež metlou
svých snětí bičuje větry, jsou tu opěvány, se zvláštní zálibou
však vrby, jimž svěží vějíř vždy hlavu věnčí, stromy ovocné a
topoly, „první a poslední v roku horkém i v roku studeném“.
Všecky květiny a byliny, jež rostou z rodné půdy, nalézají
v něm ctitele a přítele, i nejpovrženější z nich, jako bodlák a
truskavec, i nejneznámější, jako netřesk, jenž zapouští kořínky
do hustých dosků, a který dle lidové víry chrání od hromu."'j
Tato pokorná a vášnivá láska k věcem nejponíženějším (nebot
nic není malého v očích Toho, jejž on miluje a všude vidí) způ
sobuje, že on, dárce jmen a interpret, nový Adam, stavší se
..jmenovacím dekretem Prozřetelnosti" opravdu básníkem. ke vzdě
lání & radosti svých bratří, proniká až k mechům, jež šlapeme
nohama, ke hmyzu, který vidí jen ten, kdo se sníží na jeho
úroveň. „Všude něco raší . . . Na zábradlí starých mostů nepatrný
mech se šíří drobnými bradaviěkami a pokrývá modravě kamení ko
láčky svých žlutých, šedých neb zelených penízků . . . Hleďte, máte-li
oči k vidění; zastavte se; pohleďte na něj, skrápěný deštěm
i sluncem, a řekněte, zda nejkrásnější koberec. zda nejjemnější
výšivka jest lépe pracována. —- A hle, jak nyní po něm a kol
něho a u něho mravenci a komáři pohybují svými nožkami; jak
křídla. jako sklo čistá, na něj vrhají svou duhu.
řekněte,
je-li co hezčího, roztomilejšíhol Je-li píď naší ůdý od lysu až
k Escautu na břehu moře, na písku, na domech, na tyčkách, kde
by nežilo něco, kde by nerostl milý kvítek nebo lísteček? Všude
něco raší . .. Všude“ (Rijmsnoer.)
Poznamenejme k tomu. že tyto verše, které nevyčerpatelné
jako slavík opěvují dílo Věčného, mají ten dar,. že vykouzlují
před očima to, o čem pějí; se svým zvukem, podaným 5 při
rozenými alliteracemi a rytmem, umělým i lidovým zároveň. se
zvukem větví ve vánku letním, neb větru zimním. se zvukem vln
a křikem ptactva. Verše Gezellovy jsou plny ptáků a všichni tam
') Dom Bruno Destrée, L'Ame du Nord.
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pějí; ale jeho dvojí láska jest slavík. ono „žhavé srdce", zvučné
srdce. které mu vnuká touhu. aby sám byl písní nebo as oň

notou v oné La us perennis.

jež těší srdce Boží — slavík

šedý Skřivánek. sladký a opojený milovník jasu:

Skřivánku. tvůj opeřený šíp jak raketa
z brázd do jasných prostor nebe lehce vylétá.
Když tě slyším oblaky, tu vždycky zdá se mi.
světla chvost & jisker déšť že ide z ní nad zemí.

Skřivánku. jak krásný hlas a pěkně jméno mášl
Proč je, šedý ptáčku, chudým šatem ukrýváš?
„Proto šedý jsem, že pluji větry nad dýmy,
jako lod'ka s plachtami já jsem jen šedými"

Nebeské ty šedé ptáče. na cestu se dej,
let a pluj & celou cestou trylkuj, cvrlikejl
Let a pluj
cestou zťívej,
slyším tě tak rád,
nemohu
se anaposlouc
at. nadívat.

Kdo tě vídat smí, jak visíš rostfed Božích děl.
toho sílíš. aby chutě oral, váčil, sel.
Ale žel, že často marně dík tvůj letí z lích,
na tvůj zpěv že nikdo nedbá : lidí blállových.

Ah. at nedbal Já jej slyším, mne vždy potěší,
a at nikdo o tom neví, Bůh to přece ví.
Uvidí a uslyší, jenž zpěv a let ti dal,
a mne jednou volat bude, abych : hrobu vstal.

Potom také, skřivánku můj, spadne se mne tíž,
křídla dostanu, a ty mne letět uvidíš
s tebou v onen kraj. kam let tvůj zpěvný volá výš,
v říši světla, odkud nikdy nevrátím se již.

Obrazy této poesie, venkovské i zároveň hluboce umělecké,
netvoří nikdy neobvyklou míchaninou neurčitosti naházených
barev a nelogických řádků. Ve volné přírodě a pod živým slun
cem stojí tento malíř přírody a života. Uslyší-li ptáka. nevede jej
to k marné'mu koncertu lidstva. ale ponechává jej to jeho lásce
svaté práce pokorných. Rcete, zda byla kdy vytvořena prostým
a přímým postojem přirovnání prostší &vznešenější paralela než
ta, kterou činí Gezelle mezi plynnou. svižnou písní slavíka &

veselou prací tkalce?
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Kde ten zpěváček se skrývá.?
Za časného jitra máje
nevidím jej v listí, slyším jen jak zpívá.
Zázračné a silně zpěv zní do uší.
V stromoví & po křovinách háje
všecky pěvce přehlušt.

Kde jen jest? Jen slyším, slyším poznovu,
slyším píseň, kterou tká.
jak se v alej rozlíhá.

Tak si z rána prozpěvuie
tkadlec, za svým stavem snuje
v pevně plátno osnovu.
Zpívá si. Člunky běhají ruče,
& plátno šustí a hrčí stav a bidlo tluče. ——

I zde je kdosi, za zeleným stavem mizí,
však v žáru letním tká, tká pestrou přízi.

Poprsí, které Quidovi Gezellovi spoluobčané postavili u brány
otre Damu v Courtrai, jest tedy na svém místě, poblíž života,
jenž běží kolem, který on miloval, poněvadž znal jeho pramen,
poblíž chrámu, mluvíc především k těm, kteří přicházejí, o Onom.
kterého jdou navstivit, mluvíc lépe a víc nyní než kdykoliv jindy,
o Onom. kterému on již před nimi a jako oni se klaněl. kleče
před svatostánkem na dlaždicich, na které oni vstoupí. Mluví
k nim důvěrněji než k nám, nebot tento poeta, nad vší pochyb
nost universální svou inspirací jako všichni velikáni. byl svým
jazykem & oblíbenými svými náměty především geniem ilámským,
Zemřev dne 27. zář: 1899, jest současníkem Lemmoniera, Ver
haerena

& Maeterlincka,

& stejně s nimi a již před nimi, a sice

velmi hluboce, pracoval na formaci duše belgické. Od něho právě,
ať již vědomě neb nevědomě, vycházejí všichni básníci ilámští
& valonští, kteří nenechali v sobě vyschnout pramen oživujících
inspiraci a nezbloudili v poušti, kde jsou modly.
Narodiv se pod nízkou střechou onoho lidu, jehož jest slávou,
Quido Gezelle. syn seminárního zahradníka v Roulers, uzřel
světlo světa dne 1. května 1839 v Brugách; ale od prvního roz
hlédnutí se světem ponořil se tak hluboko v neviditelnou řeku
pravého života, že ze svých prvních postřehů, z kanálů & sta
rých domů, odrážejicich své milé tváře v pokojných vodách,
z toho všeho nepodržel nic podobného oné chorobné melancholii,
kterou se z toho někteří opájeli. To proto, že modlitba & stu
dium & věrné spolupůsobení s milostí, jíž Bůh chrání mladé duše,
které si chce podržeti pro sebe, oděly jej pancířem nezranitelným.
Stal se učencem. Četl a mluvil skoro ve všech živých jazycích,
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četl v několika mrtvých řečích, ale vědění, které jej vedlo k Bohu,
dovedlo jej k církevním hodnostem jen velmi skrovným. V mod
litbě a v umění jen postupoval výše. Stav se potom profesorem
v onom semináři v Roulers, kde byl zdarma vystudoval, kryl
mladé duše sobě svěřené těmito dvěma perutěmí v naději, že
i ony je mají. Byl to učitel nad jiné výtečný. Bez pedanterie
la ti, kteří vpravdě něco vědí, nemají nikdy této vady) nabádal své
žáky k četbě přímo z knih cizojazyčných v originále, a intensivní
i radostnou prací způsoboval, že se naučili v jednom roce třem
jazykům. Někteří z nich mu činí čest: abbé Hugo Verriest, Karel
de Gueldre, Eugéne Van Oye, doktor Verriest, profesor univer
sity lovaňské, jenž pořídil nejlepší vydání děl svého učitele. Ale
nadšení zachvacovalo i všechny ostatní, a jeho třída u nohou
Ukřižovaněho & z lásky k svému učiteli se stávala novou za
hradou Akademovou. Básnická tato horečka vzbudila nelibost.
Vzali jim proiesora. Žáci se bouřili. Nezachránili tím svého uči
tele, který byl zbaven svého svěžího věnce nadšených duchů.
Poslali jej za víkaristu do Courtrai; bylo mu dvacet osm let. Měl
tehdy vydány již některé básně. Četba jejich byla zakázána.
A tu došlo, nikoli ze zraněné pýchy. ale z touhy po pokoji sobě
i jiným a z pokory. k třicetiletému mlčení. Ruka jeho se již jen
otvírala nuzným, aby jim dávala i to, čeho sama potřebovala;
a chápala-li se ještě péra, tedy vedle řečí které konal svým
ovečkám a do nichž vkládal celé srdce, psal již jen básně pro
jediného Pána Boha. V dokonalé své prostotě vycházel ze sta
rého svého domku do kostela, k loži nemocných a umírajících,
vždy vzpřímen ve své obnosené sutaně, cele zaujat vnitřním
svým viděním, které mu nahražovalo marnosti světa, s tváří
úsměvnou, ale roztržitou odpovídaje těm, kteří jej potkávali v jeho
vždy rychlé chůzi. Když mluvil ve svém kostele, který se na
pouhou zvěst o jeho kázání naplňoval. tu shazoval se sebe všecky
marnivé draperie klasické výmluvnosti a dobrotivě, něžně roz
mlouval se svým posluchačstvem: s krajkářkami, tkalci, námoř
níky, drobnými měšťany, prostými lidmi; a pod tvrdýma rukama,
které se kladly na tváře, a pod kápěmi plášťů padaly slzy. čer
stvé slzy dětství zas nalezeného, když pronikaje slovem lidským
dotkne se nás jas Boží.
Miloval děti' které nazýval „květy života, malou církví Kris
tovou". Vlastně, stav se vikaristou, jen změnil třídu a jako kněz
měl nyní za žáky všechny, kdož žili kolem něho, mladé i staré.
všechny, kteří potřebovali nauky věčné; ale děti zůstaly jeho
radostí, jeho zálibou a nejjtmavější z jeho básní vzpomínají těch,
které znal v Roulers, které jej milovaly &byly od něho milovaný;
vzpomínka, kde smutek se stýká nevíditelně s radostí a s jasem
nepřemožitelné naděje.

Jak se daří, rcete mi,
děti mě, které jsem nosil.
»— hrd ——tolikerými

bouřemi

—
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jak se daří?
V noci, když se větry sváří
a srdce smutkem mře a bouře lká.
má vzpomínka k vám zalétá —
jak se daří?

O pouto, kterým srdce isou spiata,
ty pevně drž — až po vzkříšení
udeří vzduchem křídla zlatá,
a duše naše k nebi vzleti.
Tomu. ienž dlouho volal nás,
radostně do obietí.
Chudým dával neúnavně. Jsa iiž stár & na chladno citlivý.
dostal iednou od staré dámy tucet nádherných vlněných kamizol.
které iei mohly zahřátí po mnoho zim, & dárkyně byla ráda. že
iei ted vždy ien potkává se zápěstím pěkně chráněným rukávy
kamizoly, vykukuiícími z pod tenké sutany. Teprv pozdě se do
věděla, že láska Gezellova užila lsti, aby mohla spoiiti lásku
k chudým s přáním nezarmoutiti dobrodltelku. Zápěstky, přišitě
dovnitř do rukávů sutany. byly vše. co zbylo : kamizol, které
hned první dny putovaly, aby oděly nuzně bratry, údy Ježíše
Krista. Také jen láska to byla. která zas poetu vylákala z ieho
mlčení, a těm. kteří toho od něho žádali, nechtěiíc nic za od
měnu. dávala ony básničky. natištěně na smuteční obrázky.
které se rozdíleií iako prosba za modlitbu. jíž je zemřelým třeba.

Jsou to ony Zielgedichties,
ieiichž původ a vývoi on sám
studoval. A mezi ieho Kerkholblommen
nejsou to právě ty
nejhorší. které oloz'il na hrob dělníků & venkovanů. Tuto napsal
na hrob něiukého koláře:
Kolik dřeva jeho ruka
rozřezala. rozsekala
v zemi llámskěl Nyní sama
mrtvá v prknech odpočala.
Kolik Ioukotí se svilo,
kolik kol se roztočilo -—

Kola kdesi dále běží.
srdce se však zastavilo. —
Věděl to a proto ienom
Boha i svým dílem hledal;
žiie tak, věk dlouhý prožil,
zemřev tak. se mzdou se shledal.

Podobné kvítí, prosté kvítí flámské položili na jeho hrob, když.
pobyv před smrtí krátce domácím knězem u bekyní v Courtrai.

REVUE ARCHA

385

zhasl zbožně. kněz a poeta. konaje až do konce svůj vznešený
dvojí úkol. který jeho genius a jeho horlivost uměly tak doko
nale spojovat & tak okrášlit.
Z lidu vyšel Gezelle a pro lid flámský pracoval, modlil se, pěl,
od lidu llámského vzal jazyk svých básní. aby mu jej, svým ge
niem královsky ozdobený, vrátil. Vzkřísil si pro sebe krásné ná
řečí západních Flander. kterým se tam s jistou čistotou dosud
mluvilo, ale které již neexistovalo v literatuře. Flámové mohli
ještě čísti svého velkého poetu z 13. století, Jakoba Van Maer
lanta, tak jako dnešní Italové čtou Danta. A Gezelle uměl do
konce využíti jazyka dřívějšího a spojiti jej s dnešním.') Uměl
povýšiti až do oblasti nejčistšího umění jazyk. který se spokojoval
již jen tím. sloužiti všední výměně obyčejných myšlenek a životu
bez krásy. Ale jazyk ten žil před stoletími a vytvořil mnohou
výzvu duším, mnoho modliteb a'písní. Genius Gezellův mu vrátil
mládí. Překladatelé Gezellovi, Émile Cammaerts & Charles Van
den Borren praví: „V Belgii je to snad jediný Decoster, jenž
podňal se toho, překlenout hroznou propast, den ode dne víc se
rozvirající a dělící umělce od lidu pracujícího. Ale Gezelle měl

zbraň, která chyběla autoru Ulenspiegela:

ovládal jazyk

ůvodu lidového, zakrnělý a vybledlý za staletí pompésnlho
klasicismu; jemu však stačilo osvěžili jej nářečím západollám
ským a našel jej zas tak bohatý a svěží. jako za slavné doby
Van Maerlanta & Ruysbroecka."
Kdybychom mezi poety mohli nalézti, kdo by byl podoben
nebo duševně příbuzen s tímto rozkošným a svěžím duchem,
musili bychom se obrátili až k božským kumštýřům .ležišovým.
k poetům lrantiěkénským. Celé dílo Gezellovo jest nádhernou
ozvěnou Sluneční Písně, kterou zapěl Chudáček assiský. [ když
bolest a melancholie jím vane, přece nic chorobného nedýcha
z akcentů, které se stávají vážnějsíiui. Jest to bolest onoho

Staba t. melancholie nebe žádaného. jen že zastřeného, které
vždy cítíte jako jasný baldachýn tam nad mlhami pozemskými.
Nikdy však nemožno postaviti Gezella vedle Verlaina. Neza
mýšlím nikterak oddalovali je od sebe navzájem do té míry.
jako by si byli cizími a služebníky ideálů různých. Neviditelný
dóm. v němž se k sobě řadí živé a zvučné kameny 7- umělci
křesťanští ——jest tak rozsáhlýl Ale ten jeden z nich poznal jen
jedinkrát »-—a k jeho slávě to stačilo
co dotek milosti může

přidali přirozenému daru poesie opravdu originelní a neumělko
vané. co genius může postaviti do služeb lítosti. Ten druhý však
(Gezelle) byl celý život vnímavým nástrojem vždy stejné a čisté
horlivosti. Nebudu přílišzdůrazňovati rozdílnost těchto dvou duší.
Chci jen poukázati na ten div. člověka. který zpívá až do 0
sledního dechu jedinou vytrvalou notou, u něhož cítíte. jak jest ez
ochabnutí neustále inspirován láskou. zakořeněnou v hloubi jeho by
tosti, neunavnou to hybatelkou jeho mravní energie i rozumově čin
') V. Fíerens—Gavaert.
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nosti. Nuže, dává-li lidská láska aspoň na okamžik svůj vášnivý
hlas pěvcům nejlepším, nechávajíc je na to namáhati se aspoň
0 ilusi plamene, který již nezapaluje — jaké trapnějši zklamání
mohlo by nás potkati, než když vidime, jak po příliš náhlém po
koření se ducha lítostí jatého a srdce tolikrát zvráceného, sbě
rači slov plení hymny a rituály, aby rýmovali neproživané zpěvy,
jen zevně označené velkým a hrozným jménem mystiky!
lm dobře, co to stojí překladatele, pokouší-li se o to nemožné,
zjednati nám totiž aspoň vzdálený pojem toho, čim jest nějaká
píseň v řeči původní, a jak se stává pod jeho prsty, přece ucti
vými & často velmi zručnými, sotva ohlasem & znetvořeným stí
nem živé věci. Vím to a lituji, že nemohu slyšeti slovní hudbu
zpěvu, jako jest tento:
O, míti ja tak duše dvě,

f

osobnost dvojí míti,
já tkal bych sobě dvojí háv
z hrubé a z jemné niti.

Tkal bych si jeden ze slunce.
z hedvábí, zlatohlavu,
a vetkal bych tam stromoví,
list! a květů slávu.

Druhý bych soukal ledajak,
háv druhý

——svoje tělo;

nechal bych, aby sám se tkal,
jak stavu by se chtělo.
Však nikolil V tom žití zde

to jinak nedovedu:
v kus jeden hrubou, jemnou nit,
hořkou i sladkou předu.
Do osnovy i do útku,
Bůh zlé i dobré složil;
vlnu a hedváb, Tu a tam
kvlteček taky vložil.

A tak tu sedím za stavem
& tkám si v noci, ve dne,
s důvěrou, s lltostl k Pánu zřím,

že na mou práci shlédne.

[Rijmsnoer.j

Tot jistě mystický zpěv v nejčistším i nejprostšlm smyslu slova.
Kdyby nějaký svatý mnich, náhle oživna, sestoupil se starého
okna nebo z výklenku, zlatistým mechem vystlaného na gotickém
portále, a chtěl mezi nás, zda dovedl by plseň přímějši, vytrysklou
ze srdce, které by více žilo věrou než srdce tohoto flámského
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básníka? Jest málo Gezellových strof, které by byly něčím pře
kvapujícím, kdybychom je našli napsané pod obraz nějakého pri
mitiva. Metsyse nebo Van der Weydena. těch stkvělých žijících,
kteří nikdy nesestárnou; tak má př. v Rijmsnoer,
kde vola'
matka, již smrt vzala syna: ..Vstaň, Spasiteli. chop se rukou
mých! Usuš mé slzy, jichž zdroj vysychá! Já půjdu za Tebou.
za Tebou ke kříži & stanu podle Matky Tvé, i sama bolestné,"

..Stanu" pravi flámský,text jako v Regina

martyrum.

Jakou „Pietu“ k potěšení tolika zraněných srdcí by byl musel

vymalovat tento zbožný malíř slova,kolik Kerkhofblommen

by byl musel napsat ušlechtilý a čistý poeta, kdyby byl živ
v tragické době, již poznala za světové války jeho milovaná otčina.
kterou tak jemně opěvall Na kolik hrobů by je byl musel položit!
Stačí, pomyslíme-li na jeho duši, abychom pochopili, že byla cele
zaujata tak vroucí věrou, že i v tom dopuštění by Gezelle byl
zpíval o jitřence, byl zpíval alleluja člověka, jenž se blíží vždy
témuž Pánu, nezměnitelné ujištění vítězství i časného, vítězství
spravedlnosti nad silou. práva nad násilím.
*

LAHODNÁ

CHVÍLE.

REYNEK.
Plynoucí rybník,
na něm lysky,
temnotně modrý hvozd
teplý & blízký,

& šípkových květů růžová srdečnost
jej vroubí.

Má duše, jako rybka
se raduješ ve vod hloubi,
& zase ptáčetem zpíváš si
z lesa vlhké vůně.
a jako nevěstu na vlasy
celuješ růžičky plané.

Bolesti pak rudý kahan.
který stále s sebou nosíš,
mezi ně jsi pověsila
s pousmáním . . .

BASE/\?
NAPSAL
Bouusm
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EUCHARISTICKÉ
AKVINSKĚHO.

HYMNY

SVATÉHO
TOMAŠE

Z LATINYPŘELOŽILDR. ALFRED

FUCHS.
PANGE LINGUA GLORIOSl CORPORIS.

Jazyku můi, hlásei Pána.
taiemný Chléb Těla chvall
Drahou, Krev, iež lidem dána,
kterou v cenu světa dal
Plod, ieiž dala světu Panna.
národů Jenž všech je král!
Nám se zrodil, k nám se sklání
Bůh. náš Pán, Syn Mariin,
s lidmi maie obcování
slovo zasil v země klín.
pozemské své obývání
divem skončil Boží Syn.

Na poslední na hostině

s brathi

když zasedal

po příkazu věrně číně
chleba s nimi požíval
v nekvašeném chlebě, víně
Svýma rukama se dal.

Slovo Vtělené chléb mění,
Tělo stvořil Slovem svým:
Ve krev vlna obrácení
mizí smyslům mamívým.
V čistých srdcích blud však není:
nebo! víra stačí iim.

Tajemství ta převeliká
skloněni chcem ucílvat
nový, slavný Obřad vzniká
ustupuie starý řád.
Víc nám pevná víra říká.
než lze smysly poznávat.

Otci, Jednorozenému
zazní sláva v šlř i v dáll
deimež zaznít zpěvu svému,
svému díku, písni chvall
Stejně plesu radostnému
jenž by Ducha opěval!
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SACRIS SOLEMNIIS JUNCTA SINT.

Ve svatých slavnostech společná radost bud',
ze srdce zaiásei zpěv, který plní hruď,
odstupiž staroba, nový iiž zákon vzbuď
srdce, mysli i konání.
Církev dnes vzpomíná té noční hodiny,
kdy prostřed posvátné, zákonné hostiny
beránka, chleba dal Boží Syn Jediný
plně tak zákon praotců.

Beránka obrazný hod když byl dokonán,
Tělo Své žákům Svým předložil Světa Pán.
Všem zvlášť & celku též Boží byl pokrm dán:
Z rukou Jeho iei přijali.

Tak byl ř'd stanoven osvátné oběti
kněží iiž onaií dle Jeho závěti,
msií pak povinnost dále ii sdíleti
sami ii přiiímaiíce.

Chlebem se lidi stal s nebe chléb přesvatý.
chleba a vína tak přeměniv podstaty!
, zieve zázračný! Pán nad vše bohatý
sluhou iest bídným požíván!
Tebe si žádáme, 'l'roií & Jediný,
tak. iak Tě vzýváme, navštiv nás s výšiny,
k Sobě nám ukaž své cesty & pěšiny
ke světlu. které obýváš.

VERBUM SUPERNUM PRODIENS.
Hle, Věčné Slovo vyšlo již,
ač na pravici Otce dlí.
přijalo svého díla tíž
když nad lidstvem se večer ímí.

Když zradil Krista učenník
iei vydal v ruce ne řátel
Bůh krmi života da vznik,
svým věrným Chlebem býti chtěl.

A pod způsobou obojí
dal Těla iist & Krve pít
by v podstatě své ve dvoií
Jei celý člověk mohl mít.
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Když zrodil se, byl druhem nám,
když iedl pokrmem se stal,
když umíral, byl oběť sám
a odměnou ie iako Král.

O. spasitelná hostie
iež bránu nebes otvíráš,
když úzkost duši zaliie
dei síly nové pro boj nášl
Bud' věčně věkův opěván
Bůh ve Trojici Jediný.
ienž ve věčný nás vede stan
do naší pravé otčiny.
LAUDA SION SALVATOREM.

Sion Spasitele hlásejl
Pastýři a Vůdci iáseil
Zpěvy, písně. hymny pěil
Odvažui se. jak jen možné!
větší ie. než chvály zbožné,
nepostačíš chválit Jeil
Zcela zvláštní látka chvály
ŽlVÝ CHLÉB ZDROJ ZlyTl STA! Ý
pro den dnesni nastala.
Chléb. ieiž v hodech za večera
bratří četa dvanácterá
zcela jistě dostala.

Bud zpěv plný, bud zpěv iasný.
budiž libý. budiž hlasný
jásot mysli ples a vděk.
Dnes je slavnost, o níž se vzpomíná,
kterak povstala prvně ta hostina
hodu toho počátek.

Obět nové smlouvy vzniká.
Stůl nového Panovníka
odděluje starý čas.
Staré ničí novota,
prchla Pravdou Temnota
noc, iiž zahnal denní ias.
Kristus při hostině svaté
děl: Co činím, činit máte
na Mne vzpomínaiíce.
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Svatá stanovení cttme.
Chléb & vtno přinášíme
oběť spásy světtce.

Dogma křesťanům se dává,
že se z chleba Tělo stává
z vtna že se stává Krev.
Nechápe duch, nedozírá.
horlivé však stlt vtra,
ač ie iiný věci ziev.

Pod různými vzezřentmi
věcmi ne, leč znameními
výborný ie Předmět skryt,
Nápoi Krve, pokrm Těla
v obou Kristus ie však zcela.
nepřestává celý být.
Přiitmáš-li. zůstal celý,
nezláme se. nerozdělí,
nikdy pranic neacházt.
Bere ieden. tisíc bere.
Jako ieden davy steré,
aniž množství dochází.
Špatnt, dobří přiitmait
nesteiný však osud mnit:
ivot

-—Smrti obiett,

Smrt ie zlým a dobrým žitt.
Zřtš, iak různý může býti
účin téhož přiiett.

Když se potom Svátost láme.
nechť se věrou nevikláme.
EUd
tolik máme.
alík úlomkem
celek uhostt.
Netrpt věc těmi děii.

zrůsobu
rozbtieit,
&e
věc aien
stavy
ieit
potrvait v Svátosti.

Chléb. jenž blažt Nebeštany.
poutníkům, hle, v pokrm daný.
v pravdě Synům uchýstaný.
není pokrm štěňátek.
Oběť v předobrazech známá:
Izák, žertva Abrahama.
velkonočnt oběť sama.
manna Otcům v onen věk.
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Dobrý's Pastýř, Chléb isi pravýl
Smilui se. slyš hlas náš lkavy:
Pasiž, hlídei naše davy.
Dobro dei nám, Přelaskavý,
v zemi živých dei nám zřít.
Vševědoucí, Převeliký.
Jenž nás paseš. smrtelníky.
Svými spolustolovníky.
dědici a účastníky
Svatých rač nás učinit!

ADORO TE DEVOTE LATENS DElTAS.

Oddán ctím, ó Pane, Božství Tvé.
Jenž isi skryl se zcela v těchto způsob dvě.
Tobě se mě srdce zcela poddává.
Rozplývát se. když se Tobě oddává.
Zrak. hmat. chuť se v Tobě klame bezděčně.
ale sluchu svému věřím bezpečně.
Věřím všemu, Syn čím poučuie nás,
není pravdou pranic nad ten pravdy hlas.
Na kříži, tam bylo skryto Božství Tvé.
zde nám, Pane, taiíě také lidství své.
V obé věřím, chci, co po Tvé pravici
kdysi s touhou přál si lotr kaiící.

Ke Tvým ranám sice zrak se nevznáši
Pán můi. Bůh můil dím však roven Tomáši.
Dei, bych s větší věrou stále k Tobě zřel.
více miloval Tě. větší nsděi měl.
Pomníku, že Kristus kdysi umřel též.
Chlebe živý, život lidem sděluieš.
dej, bych Tobě rnysl připodobňoval.
aby chápala Tě sladce dál a dál.

Milý Pelikáne. Jesu, Pane můil
Nečistého Krví Svojí očistuil
Jednal kapka Tvoií krve nevinně
shladí všeho světa skutky zločinné.
Jezu. zabaleného
Deiž, at utiší se
abych odhalenou
blažen hledě na

Tě přijímám.
mojí žízně plam,
spatřil Tvoji tvář
Tvé slávy svatozář.

KULTURNÍOVZDUŠÍ
FEUILLETO

Humor
a svatost.
Vrchlický
studii
„O humoru
v Danteově
.Božskénapsalkdysi
komedii'.“ Ukázal.
že dílo tak universální, jako je „Božská komedie“, synthěsa celé iedné kul
turní epochy, nemůže býti ani bez prvku humoristického. nebo! humor iest
podstatnou častí lidské tvorby. A uvádí skutečně řadu míst. kde promlouvá
i humor básníkův při tématech iinak svrchované vážných. V samootném „Intern
iest genrový. humorný obrázek. líčící rvačku ďáblů. Pro středověkého člověka
iest ostatně podstata dáblova často ředmětem humoristického, satirickéholičent.
nebot dabei iest „opicí Boha".
ce se mu v rovnati, iest přemoudřelý, ale
rohrává svůi boi. Podobně iako v národních po ádkách. tak i ve středověkých
hrách divadelních d'ábel mívá roli na áleného vychytralce. Předmětem karika
tury stává se Duch Negace a Starý ad velmi často i na obrazech středově—
kých mistrů. Vzpomeňme ien ďabelských postav na dětinně prostém a iasném
triptychuumělcova
Fra Anielicověl
neienom ďáblové
a pekelné
příšery
bývají před
mětem
umoru (iAle
v architektuře,
zvláště
na starých
gotických
kate
drálách). ale i andělé. zvláltě malí andílci a ieiich nevinné hry. Mám tu na
mysli na říklad dováděiící a dokonce zápasící andělíčky na známém obraze
.,Lotta di Futti“ Quida Reniho v Galerii Doria, nebo nebeskou idylu Melozza
da Fuorli v galerii Orsini „Bůh Otec mezi Cherubíny". Jenom zásadní ákaro
hlíd by mohl v této invasi humoru do sakrálního umění spatřovali prolanaci.
Nikoli —4smutek není nikterak příznakem svatosti. Smutek. zoufalství. prázd
nota, iest naopak atributem toho místa. iehož obyvatelé isou na věky vzdáleni
radosti u Boha — iest přívlastek pekla Sv. Brigita ve svém vidění zřela peklo
iako nekonečnou zoutalou led, důslo' ný to příbytek ducha, „ienž popírá. " Sv.
Frantilek : Assisi i sv. Frantilek Saleský byli za iedno v tom, že zbožný člo
věk iest veselý a radostný a neotravuie ovzduát svým bubáctvím. První Fran
íiákáni chodili dokonce obveseloval lidi a říkali si „loculatores Domini" ——
.,Vtimulný
káři Páně",
Frantiáek
Sal. iedna
razil skvělý
aforismus:
smutní?
Svatýl"a sv.
Vždyí
humor iest
z lorem,
kterými „Svatý
přemáháme
zo.
Proč se nám Iíhí tragedie. ačkoli se v ní děie něco smutného? l sv. Augustin
' „Konlesích" řeáí tuto starou otázku. A vykládá zálibu v tragedíi tím způso—
bem. že tragedie. ukazuiíc nám. iak v životě vzneáenost odléhá, učí nás po
vznááeti se nad malichernost tohoto světa a způsobuie tak, onu aristotelovskou
„katharsi", vnitřní očistu. Tutéž očistu však působí i humor. On sice neukazuie
odvěkou nemožnost uskutečnili na zemi absolutní vznešenost. ale ukazuie nám,
co váe iest možno. I on hlamuie empirii a tím nás nad ní povznáší Krásně
o tom píše velký katolický íilosol a žurnalista francouzský llello ve své studii
„Smích a slzy". Polianský síoicism zakládal si na své klasické nehybnosti, na
ne řístupnosti vůči smíchu a slzám. Již na gymnasiu překládali jsme větu
kterémsi antickém íilosoíovi. kterého nikdo neviděl „nec risisse. nec llevisse"
„ani smát se, ani plakat". Na antických sochách můžete dobře pozorovali
tento naučený klid, kterého není iiž na tvářích výrobků renaisance a baroku.
iež přece vycházeií iinak z antických tradic. V tom iest velký rozdíl mezi
Praxitelem a Canovou. nemluvě ani o Berninim. „Nec risisse, nec í'levisse"
-' „nesmál se. ani neplakat"
není ideálem křesťanským. Křesťan se podle
vzoru Spasitelova v Káni Galileiské raduie s raduiícími, tak iako podle příkazu
lásky má soucit s trpícími. Askese nev lučuie radosti. „Vy. taková světice. se
směiete iako dibllík7" táže se udiveně
X. aldův Varian zbožné Melchoiry

v povídce.. ivol ironický". A ona mu odpovídala zcela správně. že dábli to
isou. kteří bý\aií straáně smutní, kteří se nedovedou smát. ale toliko zlomyslně
se chechtat. nebo ironicky se pošklebovat. Ale světci se iistě dovedou upřímně
smát iako děti. tak, iako ti andílci na obrazech mistrů, kterým se právě obdi
vuií v Římě. Svatost není škarohlídství, svatost ie vzlet. Kolik radosti ie ienom
v církevních hymnech |
„Salve mater misericordiae.
Mater Dei et Mater veniae.
Mater spei et Mater gratiae.
Mater plena sanctae laetitiaeí“ —
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isem nedávno slyšel zpívat Benediktiny v San Paolo luori. Kolik radosti ie
v žalmech. kolik veselého zadostiučinění iest na příklad ve starozákonném líčení
příběhu Sirachova. Misachova a Abdennágova. s ironickým retrénem „Nabuchho
donosor rex" a „rsatrapae. principes. magistratus" a „omne genus musicorum"l
Poslechněte si ienom na Bílou sobotu v Emauzích zpěv této lekce s ieií staro
bylou melodií a neubráníte se úsměvu. Ten, kdo se domnívá, že, mluvě o ná
boženských věcech, musí ihned zachmuřit tvář, nabrat iakési podivné vrásky
a kroutit očima, ten iest pokrytec a náboženství iest mu ienom svátečním ka
bátem. Kdo jiný by se měl radovat ze života. než ten. kdo věří v ieho účelnost.
koho oživuie svatá naděje? Právě lidé. kteří neivíce protivenství prožili, zacho
vali si často nejlepší humor. protože měli příležitost iei vyzkoušet v neitěžších
situacích. Jak to praví Sládek, básník, ienž věru neměl v životě na růžích
ustláno:
„Kdo zazpívá si vesele

akoho živo\ těší.

ten zdráv nám budiž. přátelé
neb on se neprohřel íl“

Cirkevní tradice nemilovala nikdy holých zdí chrámových a upiatých forem
protestantismu. Dovedla naiíti skvělé umělecké výrazy pro bolestnou stránku
života a pro utrpení služebníků božích, ale rávě proto neztratila nikdy ani
smyslu pro jeho protipól. Proto ty úsměvy v Branteově .,Pekle" a v dílech ii

ných katolických básníků a umělců. -- Dr. Alfred Fuchs.

POLITIKA

Zkostnatělýpokrok.
pod esátých.
isyvytištěné
pod provolánlm české PohlédnemeModerny : li
letnadeva
na
lezneme tam iměna npeiprotichůdněiší. Od ziemnělých dekadentů až po po
zděiší socialistické agitátory. od m stiků až po cyniky; od myslitelů až po po
krokářské lrázisty. Bylo by se zdá 0. že v konkretním případě tito lidé iež za
hrnuieme od slovem „Moderna let devadesátých“ nebyli by pospolu vydrželi
ani čtyřiaďvacet hodin. A přece isou vyznamnou větštnou v našem vývoii neien
literárním nýbrž i myšlenkovém. Co ie spoiovalo. byla společná plavba proti
proudu. A když se v katolickém táboře ustavilo hnutí literátů, kteří si řekli,
že k tomu. aby byl konán apoltolál mezi moderními lidmi iest třeba. aby k nim
mluveno řečí těchto moderních lidí a že iest třeba tvořili v duchu doby a odí—
vati odvěké pravdy novým rouchem, tu literární kritika nazvala toto hnutí „ka
tolickou modernou". ačkoli nemůže býti a není „moderny" ve věcech doktri
nálnich a iistě neměla česká katolická moderna s modernismem s olečného nic.
než podobné jméno, které ostatně ani sama nevym slila. Že vlak hnutí moderny
let de\adesátých působilo steině zůrodňuiícím duchem na socialisty. anarchisty.
pokrokáře i katolíky, : toho vidíme. že ieho činnost nebyla pouhým pleněním
paplruvého programu. B la něčím více. nebot celý člověk ieat nekonečně vlce,
než program Byla výkři em několika. byt protichůdných individualit, iež rote
stovaly proti hlouposti a teroru, které chtěly býti svými v každém citu a v aždé
myšlence, lidí, kteří chtěli svoii myšlenku říci cele a plně. Proto znamenali v českém
životě pokrok, ne pouhé pokrokářství. Nic ilrn nebylo tak rotivno. iako myš
lenková klišé přeiatá : agitačních brožur a z táborů lidu. ic neměli tak v ne
uávisti iako polovzdělaný průměr. Jeiich heslem byla tvorba, proti těm, kdož
spatřovali v literatuře a v umění pouhé vyplňování programových lomulek. Boi
moderny let devadesátých iest proto krásnou kapitolou v české duševní historii.
že iest boiem osobní odvahy. at se ievil v politice v umění nebo ve lilosolii. Tehdy
šlo o akt statečnosti, vše bylo spoieno s risikem. a ien takový směr může
ůsobit. který ie
oien s risikem. s osobnlm ručením. Zatím však uplynula
eta, a co kdys bysllbaktem odvahy, stalo se konvenční frází. Jeden : bo
iovníků této doby, Viktor Dyk napsal nedávno v „Národních listech“ několik
pravdivých slov o této metamorlose pokrokovosti. Pravil. ,.Opakuii. nikdy dosud
nebylo zbožnění d n eška.

provedeno s takovou nehorázností. Generace před

chozí upírala své naděie do budoucna. Popíraly avůi dnešek. aby vyboiovaly
zítřek. Spoime tuto víru v dnešek s hrdým sebevědomím, které individuu iedině
může dáti vědomí, že vlastní cíl je totožný s cílem velikého množství lidí.a máme
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před sebou typ, který mne .,selankovitěho radikála předpřevratove idyly" naplňuje
neklidem. typ mládeže, jež káže odboj proti dnešku a jejímž sebevědomím je
domnění, že je součástkou „velikého množství druhých lidí. " Přizpůsobení se době
E)úklon
kompaktní majoritě. tot pokrokovost ražení roku l923." -- Potud Viktor
V k.
K tomuto projevu Dykovu by bylo lze ještě leccos poznamenati. Pokrokovost.
která vidí svoji ctižádost v tom, aby se přizpůsobila davovemu průměru, jeho polo
vzdělanostním tendencím, jeho intelektuální rabulistice, vůbec již pokrokovostí
není. „Pokrok“ přece znamená „cestu vpřed". Pokrokář, který je pyšný na to,
že souhlasí s dneškem, není pokrokář, nýbrž konservativec. Pokrok př ce hledí
do budoucnosti a nikoli do přítomnosti. V letech devadesátých napsal alda kri
tickou knihu nazvanou „Boje o Zítřek." Ano, pokrok ie bojem o zítřek nikoli
kapitulace před dneškem. Jest chybou liberalismu. realismu a marxovského soci
ismu, že se domnívá, že není jiného mládí než je to, které prožíval on, To
však, co bylo před třiceti lety mládím, jest dnes symptomem stáří. Filosofický
ositivism, nedůvěra k idealismu, přeceňování empirické vědy. volnomyšlenkářství
ylo kdysi heslem mládí. Dnes jest však již heslem universitních mandarinů, kdežto
veškerá mladá filosofie se staví proti nim.
Vyváznouti ze skepse, z problematiky dneška jest problémem dob nikoli při
způsobiti se jakž takž dnešku. Staré myšlenkově směry se rozkládají l'likdy nebyl
rozpor mezi individualismem a kolektivismem tak veliký, jako dnes. Připomínáme
si v této situaci slova evangelia: „Líto jest mi zástupu." Jsme přesvědčeni. že
tomuto zástupu skeptiků, kteří pomalu se dostávají ze skepse. máme co říci.
Máme po ruce náboženskou literaturu. která by dovedla zodpovědít leckterou
otázku. Jest však třeba, aby inteligent se naučil v této literatuře čísti, nebot
jest zvyklý mluvili pseudo- vědecko- novinářským žargonem své doby. Svatý Pavel
psal

ekům řecky a židům hebrejsky.

l my, pojímáme—
—lisvůj apoštolát

vážně,

musíme se naučit mluviti k modernímu inteligentovi jeho řečíaodívati odvěká
pravdy novými slovy Jinak by platilo to, co kdysi napsal teskně Karel Hla
váček. básník skeptické generace let devadesátých: „Duše vybíhá a a dary na
rukou a tesklivě se zpět vždy navrací". Nesmíme ztratit souvislost s moderními
směry kulturními, jinak bychom seslárli tak, jako sestárli pokrokáři., ,Mladírea
tací jsou"Lnapsal
„Službe"
l".. lederer
ilisté
autoru i krásných
„lipiátol k nedávno
mladému \epřlleli"
jeví dr.
se mladí
realisté Hle,
jakotedy
ja
kýsi paradox. Pokrok a cop nebyla obyčejně synonyma. Čím to jest že u nás
musilo dojít k těmto koncl'uu? Došlo k nim proto,že naši pokrokáři a v zna—

vači hesel podobných ztratili toleranci, svobodu ducha. porozumění pro ku turní
směry. které šly jinam než oni Trestem pak jest » - zkornatení a zkostnatění

llčme se na výstražných příkladech být mladými.

Dr. Allred

Fuchs.

VED
Ještě
novoidealismu.
V revui„Život"č.
napadl nd
mnevocem
dr. Josef
Krlín ve článku „Novoidealism“
tak9—10
čiře
osobně, že nemínil jsem vůbec od ovídati. Napsal jsem mu prostě lístek tohoto
znění: „Milý přílelil Na článek. ovoideulism" nebudu odpovídati. nebol ne

vidím v něm dobré vůle pi'ospět věci, nýbrž jenom snahu sní
ži ti mou osobu.

Jak bych měl ostatně odpověděli na argumenty jako „pan

Kratochvil hmluví jako studentík; neví vůbec, co je to novoidealismus" atd..
atd.?
tak psali
nepřátele.
usmála mnoho
bych sezdaru
podobným
katolíka dto
vhlboí..
Srdečně
pozdravuje
v prácidůkazům,
přeje Dr.JaJle od
Tím považoval jsem věc za vyřízenou. Avšak protože dr. Krlín se domnívá, že
nedovedu a nemohu na jeho článek odpověděli. nezbývá ovšem. nežli odpově
děti veřejně.
Před rozborem článku páně Krlínova pokládám za potřebno. ředeslati tři po
známky: [. Naprosto záhadný je mi důvod, proč dr. Krlín neboojuje proti 99%
protikatolických filosofů českých, nýbrž proti hrstce pracovníků katolických. —
2. Osobní výpady na mne, jako školáček, studentík, nevědomec (— „neví vůbec
co je novoidealism" —) atd . nechávám bez odpovědi. — 3. S bolestí však mu
sím konstatovati, že pan Krlín nemluví pravdu a že boj proti mé filosofické práci
usnadnil si leckde napadáním názorů, jež neblásám a které mi jen připisuje.
Nužeke článkul Dr. Krlín píše hned na začátku svého článku, že v „Životě'
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si nikdo netropil výsměchu ani nečinil ironických poznámek na idealism a

idealisty a dodává k tomu: „ dě al isem si v něm leckdy vtip : no
voidealismu." Několikřádekníže pak pravíomně,žeberunovoidealism

ve smyslu touhy po něčem vznešeném a že vtom smyslu byli
idealistickými

i acholastičtí filosofové. v prvé řaděsv. TomášAkvin

ský. — Když tedy věděl, ' iakém smyslu beru novoidealismus. proč dělat si
vtipy a proč popírá. že nikdo v „Životě“ si netropil výsměchu z idealismu?
Proč píáe na témže místě: „Jsou určite věci. nad nimiž netřeba rozhodovati a
novoidealism iest iednou z nich?“ Proč se proti ieho vtipům ozval celým
úvodníkem čísla 6. časopis katol. studentů „Jitro“? Věru. věru, neplatí tu 0 dr.
Krlínovi jeho vlastní slova: Logika sem, logika tam?
V dalším odstavci. kde dr. Krlín napřed dobře rozliáil idealism ve smyslu

metalysicko-etickéma ve smyslunoětickema uznal. že nehlásám

idea lism

no'e'tický. ke konci napsa: ,. . .. novoidealism ie pokračovaní idealismu. Pak
ovšem platí o novoidealismu. co platí o idealistech a la Fichte, Schelling. He
gel etc." —- Na iedné straně ví, že odmítám nočtickýjdealismus a na druhé
straně mi iei přičítál Je toble úmyslné matení poymů či co?
„Je lepší přilnouti k tomu, co stoií věky a iest osvědčené. A dáti těm vě

kovitým pravdám přednost před novoidealismem

z roku 1906".píle pan

Krlín na str. 315 a hned na straně následuiící vysmívá se mě charakteristice
novoidealiamu iako „odvěké snaze lidstva proniknouti za hranice dělící
tento svět od světa nadsmyslneho. pochopiti transcendentno, poznati to, co se
skrývá za pouhými zievy smyslnými". -—Zde zase p. Krlín na iedne straně tvrdí.
že novoidealism je z roku 1906 a na druhě to popírá Ostatně. kdyby byl chtěl
poctivě citovati tož by byl vzal z měho článku v 7. čísle ..Života". (proti ně—

muž právě boiuiel) slova: „V novoidealismu rozližuii dvoií proud: !. návrat
ke acholastice
(— to ie v mém článku podtrženol -), zvláátě k iilosolii sv.
Tomáš Akvinského. iež podle přání av. Otce má se přelíti do moderní lormy
a zdokonalili moderními výzkumy . .." a pak nemluvil by ovsem o novoidealismu
: roku l906.
Jak unáhleně dr. Krlín píáe. potvrzuie následuiící odstavec ieho článku, kde
nazývá mne studentíkem proto. poněvadž karakterisu'i novoidealism jako snahu
po pochopení trnnscendentna. ale hned několik řádek dále přiznává, že novo

idealismuskladu iako opak, protivu materialismu a posltivismu.iež

odmítaií transcendentno. Tu
větě dalčí: „Pan Kratochvil
stále ve svých spisech ! ve
ke scholastice, o návratu k

ie zrovna takový lapsus a pravdymilovnost iako ve
va ruie se něco říci o scholastické lilosolii." Vždyt
zmíněném článku „Života“ (čís. “l.) píli o návratu
zásadám sv. Tomááe Akv. V „Meditacích“ na př

isem napsal: „ , . . obnoviti chceme vliv velkých bobatýrů ducha dob minulých . . v
čer ati chceme z nezměrných pokladů středověká moudrosti . . . |"
azývávli dr. Krlín zástupce novoidealismu. o nichž rád se zmínuii [Solu

vieva. Newmana, Willmanna. Euckena. Balloura, Boutrousc. Bru—

netiěra

atd.) „různorodá

čeleď'.

pak nemám pro to slov. Četl pan Krlín

něco : úžasně hlubokých prací Solovievových nebo Newmanaových? Zná apo

lovtickou
cenu odstavci
knih Ballourových.
Brunetlěrových.
\Vlllmannových?
posledním
článku sveho
radí mi pan Krlín.
abych nechal novo
idealistických bludiček, toho zaznamenávání světlých okamžiků tuctových lilo
soíů. Děkuii za radu. ale následovati ii nemohu. nebot právě velcí scholasti
kové a naimě svatý Tomáá, mne naučili. ink třeba si vážiti a zaznamenávali na
dotvrzení
pravdy a správné nauky světlé zievy iiných íilosoíů, kteří blíží
se svými názory k lilosolii perennis.
Na několika místech svého článku vytýká pan Krlín nejasnost mým spisům.
že prý „málo kdy iasně delinuii a vymezuii poiem" a vysmívá se mému slohu.
Na př. ukončení mého „Úvodu do iilosolie“ lll. vydání: ,.Novoidealistické po
ietí odnímá velkým problémům životním plochost, vrací iim zorný úhel věčnosti,
překonává smrt. otvírá nesmírnou síů Pravdy, Dobra a Krásy. V taiemství krásy
proniká smysl života i vítězství života nad smrtí. zduchovnění a v výáení ži
vota. propastná velikost věčnosti“, ie mu několikrát terčem posměc u a ironie.
loh ie ovšem věc. o níž těžko se domlouvati, sloh, to! člověk. nebo! vy

plývá z povahy. ale přece ie 'enom zaiímavo, že všichni
tikové mých spisů (na př. dr.

dosavadní

kri

ychodil. prot. Grivec, prof. Kudrnovský. prot.
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Jež. P. Vašek, P. Hronek atd., atd.) chválili právě můi sloh a iasnost a zře
telnost mých výkladů. Vždyť v témže čísle ,.Života" (7.) píáe prot. Jež o mém
„Úvodě do filosofie: „Spis dra Kratochvila ie psán věcně, zřetelně .. a pro
rektor lublaňské university. u nás dobře známý svou vzácnou „Knihou o životě".
univ. prof. dr. Aleš Use ni čnik napsal v revui ...".Čas
„Není snad díla, iež
by v tak stručném přehledu podávalo tak iasný pohled vděiiny tilosoíie. Zástupci
íilosot. směrů isou tu přesné a iasně karakterisováni, směry a soustavy dobře

„ eto nádherná
syntesa
krásného
a prav
vyložleny..
.“ Týž recensent
mého všeho.
„Úvodu co
do dobrého,
tilosoíie" praví
o novoidealismu:
divélho dosud filosofové vymyslili, kosmický hymnus síly ducha
nad
věd shmotou,
duchem zduchovnění
křesťanským..ž ivuota,mohutná harmonie exaktních

Nechtěl-li jsem tedy odpovídati na výpad pana dra Krlína, nebyla to ctnost
: nouze. ani bázeň, nýbrž pouze snaha nevyvolávat bojů ve vlastním táboře a
vyčkati až uschne aspoň inkoust na diplomu páně Krlínově. aby mohl důklad
něii se zahloubati v záhady tilosoíickě. Zurnalistickými útoky na starší pracov

níky nenahradí se vlastní vědecká práce! — Dr. Joset

HUDBA

Kratochv

Smetmovské
literární.
SlovaArneNovákova
článku
Smetanovské otázky
otázky
literární.
otištěnémv vsouboru

7. časů za živa pohřbených:

„Až budou napsány děiiny kultu Smetanova

v Čechách
bude tokdyb
ducgiovní
román
vděčnosti"
závažnosti
blížícím
se rokem.
ude třeba
co hromadné
nejlépe proieviti
úctu nabývají
k Hrdinovi.
o němž
prvním užíti slova ,.genius" bylo ecbům přáno bez jakéhokoliv ostychu. Tyž
článek črtá doklady „povinné a radostné daně vděčnosti geniu Smetanovu"
odvedené dosud českým písemnittvím Nerudou, Vrchlickým Krásnohorskou.
Zeyerem, Sovou, aldou a Gustavem Jaroáem. Novák rozebírá nei odrobněii

slavnou So vov " čtyřvětovoubáseň ze Zlomené dole: Smetan ov :) kvarte to
1 mého života. thí v ní výraz pro poietí díla Smetanova veškerou básnic
kou enerací „ze soumraku století". Sova úsly „svého rozvráceného a úpad

kové o hrdin " vychutnávaiícího se sebemučivou rozkoší bolest zakletou v po
slednt větu šmetanovy skladby prý v posledním dílu své básně „přál by si
dávky ieátě ostřeiáí. tragtky ielté drtivětlí". Sova to tedy vytýká iaku pří
slušník generace „upřímné a statečné v mukách křečovitého přerodu, proůlé

ocelícímt krísemi" Smetanovi, že hudebně nev iádřil zápasu

daiíctho

Itlenství,

člověka propa

že ve své dílo nevlbžil hudbu utrpení

|ako něco.

čím by ie přiblížil okruhu látek umělecké generace let Maniíestu. Novák po
dotýká, že se tím prudce vzdaluie Sova od lidského hrdinství Smetanova, které
překonávala utrpení statečností. Bylo by lze dodati, že to, co generace Sovova
nenacházela v kvartetu : r 1876. chtěl či musil snad Smetana zachytiti v kvar
tetu druhém, které „představuje víření hudby u člověka. který ztratil slucli".
Tato vlastní slova mistrova zdaií se přislibovati to, po čem touží veráe Sovovy,
aby tam byl výkřik člověka. který
la á po tvoření křečovitě.
a apá clivtle
v prázdnotě své hluché
a lapá světla v pustém prázdnu mozku.
po tonech hmatá . ..

Touž báseň rozebírá ve své podrobné studii Sovova básnického vývoie Dr. I..
N. Zvěřina (str. 70). Nevidí v ní lyrikova výpadu za Smetanu, nýbrž výraz
„tragický poměru českého tvůrce k české společnosti". Sova tu prý „hodil
k nohám českého stupidníbo publika rukavičku své umělecké pých ". K tomu
závěru ie asi Zvěři a veden druhou částí uvedeného Sovova posud u kvarteta
Smetanova. kde ly k marně hledá v nesmrtelné básni mistrově ..pnšklebku
těm psům,úpadek
iež trhali
hlutpstvírn, sprostotou,
zločinné
tvůi těpeč
v níž není výčitky těm, kteří tebe
ústrky přivítali : Góteborgu“
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Z uvedených dvou výkladů Sovovy filosofie Smetanových tónů je výsledek
Novákův hlubší a jemnější. Ukazuje důvěrnější poznání námětů básnického
celku. A proto je nápadné, že je v epilogu jeho spatiována kritika geniovy
práce a ne bezvýhradné opojení jí. že : fakta, že byl Sova členem kritic
k ého údobí českého umění a české kultury vůbec, se tu vyvozuje ten důsledek:
Ani dílo Smetanovo nebylo přijato onou generací hned na první ráz bez ná
mitek; „ono mladé pokolení básnické nechtělo a nedovedlo se spokojiti se
Smetanou. jehož samozřejmost uctívaly veřejný soud a obecná láska. Tázalo se,
není-li pod jasným a klidným geniem (= Smetanou generace předchozí) ukryt
metana co umělec bolestné vášnivosti a krvavého zá asu životnío
Jaký je vlastně vztah Sovův ke geniu Smetanovu? istě lyrik bylovůči hudbě
a jejím projevům vyzbrojen jako snad nikdo druhý z jeho generace, nepochybně
bohatěji než Machar. od něhož máme apostrofu posmrtného a životního údělu
Smetanova duchaplnou : ironickým přiostřením. kterou Novák ve svém pře
hledu neuvádí. Sova sám v komorních. domácích produkcích hrál. po boku
svého otce, znamenitého hudebníka a regenschoriho (fotografie : Lukavce asi
z r. 1876/7). housle a viola často se mihne jeho básněmi (srv. básně Stará
viola. První koncert. Umění Severu. Pláč houslí. Já housle vzal jsem v ruku).
Odpadá tu tedy vztah úplného laika. Skladba Smetanova vynucuje Sovovi
e itheta: „podivná. kouzelná, geniální. velikého dechu. velká báseň nesmrtelná".
yznává. že jej opojila. Tím vším odpadá ze smyslu posledního dílu jeho básně

všechen bezohledný

kriticismus.

jejž nejmocnéji projevili současníci So

vovl na př. v boji s Vrchlickým. Sova oslovuje Smetanu mistře, uznává jeho
působení na sebe sama. prosí za odpuštění. že měl odvahu nsznačiti žádoucí

doplněk jeho díla. Jeho láska a úcta je cele na straně Smetanově groti jeho
(Siderůrcům,
se spílárealistické
psů a zločinců.
u básníkovy
ovy bez
dnosti ajímž
přímočaré.
drsnosti.V spojetí
jakouSmetany
kritická není
metoda
generace učinila výpad na dosavadní klady českého kulturního života.
Je tu pokora a úcta. jakou si vynucuje každé dílo geniovo. Je tu láska
k dílu. která je matkou žádosti. aby milovaný b l úplným ztělesněním nejčist
šlho ideálu. matkou touhy po nemožném. Nebo! to. čeho si žádá pokorný
obdiv Sovův ve Smetanově díle nejbolestnějlím. nemůže býti obsahem díla
hudebního. Předně ne Smetanova. Pile-li Smetana, že rostoucí zmatek jeho
tvůrčího nitra se vtéluje ve formy hudební. vyznává tím. že tu tělesně utrpení
proti jeho dosavadnímu údělu stává se vůdčí silou v jeho tvoření, že tu v hu
dební výrazI logický a čistý. přehledný a řesný jaký byl až dosud jedineč
ným vltězstvím nad bolestmi & ústrky. zvol-jn.:se hrolundictmi. vnikati pm'aly
síly tělesnosti. Smetana se tu přiznává. že tu tvoří pod tlakem tělesného utr
pení. tedy sevřen tím. čemu dosud vzdoroval, kteréž hrdinské přomáhání je

jedinečnou podstatou a zárukou jeho geniálnosti. Smetanův hudební výraz. tot
vlastné ojedinělý projev odi)soLl.l)nění jel I. největší části věnován drumnti
sací a pak L
*
citům
1'
“ pokojnosti lásky k pudě.
veselosti a stesku. Smetana jlm mluví za lidi téže krve. proslovuje utrpení a
slasti ženiny lásk mužovu toužení a hojechtivosti, selskou komickou domýšli
vost. lidské omyly a osvobozen. vrtochy a moudrost. Stále proslovujc nitra
druhých tak. aby napětí jejich přenesl v duše osluchačů. A pak myšlenkové
a citové zhroucení lidské se vymyká vůbec hutreblifmuz odobenf. Ono. jevící
se především tělesnou akcí a řeči. nemůže býti přesvé čivě a plně hudebně
vyjádřeno. Rytmický a harmonický řád hudby, přísný & přesný při největším
možném uvolnění, se vzpouzí stati se mluvčím úplného chaosu a tvůrčí bez
mocnosti po níž touží hloubavá pozornost Sovova A právě tak není údělem
hudby sarkasmus a v čítánl za nevděk a nepocho ení. I to je z říše slova a
poimu. Smetana dovedl a musil na nepochopení odpovídati' jen novým dílem.
A chtěl-li se brániti zbraní svých odpůrců musil tak učiniti slovy polemických
článků nebo spoléhati na pero svých teoretických obhájců.
Věru tedy. tak veliká je láska Sovova k dílu Smetanova, že by chtěla aby
ono kouzlo nemožné. aby se ukázalo všemohoucí více ještě než jest.

dílo Smetanovo

celé jest všemohoucí. Dovedlodosud vždy ři

nésti té které době spásu a posilu v míře vrchovsté a vděčností za to mo ou
býti literární ozvěny jeho uměleckého obsahu. V době, kdy revolučnost v umě
leckém tvarosloví proniká i v oblast hudby, kdy ztřeštěné a vážně výpady se
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dějí již i v hudbě proti všemu. co dosud zůstávalo přes veškero vlnění umě
leckých forem nepohnuto. potvrzováno slušnnou sumou nepochybných činů mi
nulosti, jde dílo Smetanovo právě v jubilejní chvíli svého tvůrce do nové zkoušky
ohněm. Jako před několika lety u díla Manesova budou idilo Smetanovo mě
řiti zákony a zásadami „revolučního“ umění i duchové jinak věcní a vyrovnaní.
Snad toto počínání bude jen nutným aktem nové doby, která chce ke každé

velikosti z minula přeživšísi najíti svůj vztah a ověřiti si oprávněnost
bud sv lásky nebo nenávisti. Bude to. možná. revise tak přísná.jaké
dosud nebylo, nebot ani jeden revoluční nápor v minulosti nezaútočil s tako
vou prudkostí :: v jedné chvíli na všechny kulturní základy. Bylo by si jen
přáti aby i ti noví revisoři díla Smetanova & úcty k němu. měli tolik úcty
lné pokory. k velikosti již několikrát revidované. jako měl Soova v uveden
ásni, která vzácným a novým způsobem přehodnocuje náplň hudebního dílna.
Učiniti umělecké dílo předmětem meditace bylo smělým činem Vrchlického.
který. méně zběhlý v odborné znalosti hudby. se v tomto umění spokojuje
spíše povšechností á la fuga Bachova, symíonie Beethovenova. Sova učinil české
dílo hudební námětem podrobně meditace. stvořiv tak důležitý článek v řadě
vztahů kčeského
písemnictví
hudbě. historie.
Dějiny tohoto
vzájemného
dosud
desideratům
české kkulturní
— Vojtěěch
Zelin působení, patří
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Učňověsa
. Roku1394vyšlaKaráskovaZa
zděná okna.mot
za vělětaBřezinovy'l'ajemnédál

k y. Při čtení obou knih, zhořklých zklamáními. která vnější svět smyslům básníků
připravuje, přijde se na dvě dvojice básni odivuhodné si podobným námětem a in

tonací. V jedné dvojici opěvána iestmatkmd v druhé umě ní. Karásek cítí se spiat
s matkou osudem žnlů. marnosti. pochybnosti. samoty bolestí, cítí. že ona jde stále ži
tím jeho. že proudí jeho bytostí. jež ji v touze vítá.a věří v splynutí s ní v stínu
a prachu. Březina si uvědomuje shodnost svého života s žitím matky chudě. vy
čerpané. smutně kající zhnžně poznává ve svém smutku. krvi žehu vIry mystické.
stálou přítomnost její Apostroíou „ tes k ný h řb'| t o v e, k d e du
v elk ý ch
s ní“ vyznává Březina své hohoslužebnictví v sebezničení vrcholící v ch ámu Umění.
na hraniclch svých dní Ti volám: mně a pul
a v holá žalářích mi tvář mou vyběl nn sníhl
já v díků kadidlo do vůní spálím žal
Ti ohněm rythmů v básních.

Karásek. proslovující hned úvodem o básnících. že jsou v obrovském hřbitově
věků po ř eni a co chvíli mluvící metaforami a příměry nerozeznatelnými od Bře
zinových, končí
v strom změněn hořící jů korunu svou zdvih'.
b ch cestu ukázal v dál chodcům ohně jasem.
é dílo. muč mne. muč . .. Vím. v rytmech básní mých
hlas přece hovoří, jenž věčnosti ie hlasem...

s čímž není nezajímavo srovnati závěr Březinův:
svou duši v žhavý sloup vysálám do nebes
& v rakev síly své jak v cín se složím ke snu
až křeči Tajemství jak poražený kněz
u oltářů Tvých klesnu.

lyt o podobnosti snadno donutí pozorovatele. aby pátral po hlubších

a pod

statnějších shodách obou učňů
oty. imi jsou o a. ona uvolnila jejich
básnické síly a řídila jich směr jsouc něčím přímo osudově zapuštěným v tok
obou básnických životů. Březina a Karásek jsou mocní sensualisté, iich až cho
robně zjitřené smysly lačně vystřebávají všechnu tvarovou. zvukovou. barevnou
a vonnou pokožku jevů. Rozdíl je v tom, jak reagují na tyto smyslové hody.
Hořkost je první zkušeností u obou. ale kdežto u Březiny záhy silou a mi
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lostí myšlení vytuženého ohromným množstvím filosofického a odborně na
ukového poznání nastává stav nadvlády nad víry smyslových horeček, třeátí a
áílí duie Karáskova. podstatou rozkošnická. v smyslových. liktivních a faktických

orgiích. Oba básníci v stínu samoty požívají daru soustředění.

Vylučujíce

se nebo vyloučeni z množství, v počátcích svého lyrického života cítí sebe jako

sociální
výjimky, přetvářejí se ve vyjímečnéosobnosti věátce. kněze, dau
phina, dandyho, androgyna. Ten, kdo cítí své erotické prokletí. setrvává tvrdo
čijně v hrdé samotě. obrací se vášnivěji v sebe, podstupuje hrozněiší boje
s běsy nitra. nezabavuje se tak rychle pronikem za povrchy časově a ro
storově určené ocitů hnusu a lhostejnosti k empirickému světu s důsledkem
álleného náhlého zoufalého skoku po hlavě v jeho nejzávratnějáí víry. lndi
vidualistický Karásek. pochybou stíhaiící i hodnotu vlastních niternlch dat, ne
důvěřuje. že by ujitlm ze samoty našel bratry natož sestry, když nemá ani víry.
že to, v čem sám žije. je hodnotné a kladné. Obměnou platonského systému
posiluje se prudkou visí Snu. něčeho. co je vypiato z rámců všední skutečnosti.
co je poddajné imaginativní svévoli lidské duše, unikající i ve spánku aspoň
na čas syrové a surové příliá příkře smyslové skutečnosti. Březina je básník
činu osvobozujíclho. Neopojen a neočarován krásným smutkem Minula stává se
tisícinásobným pětismyslovým lovcem metalysických dat. Celý roměněn v smyslový
organismus. uschopněný jlmat jemné proudy. vlny, llui a ..vyááího světla“,
jihne jistotou souvislosti světů, duchů. rostlin. hmoty, rytmu proměn a utovánl
podstat cestami iorem; rychlým postřehem jich nabývá schopnosti sdl'užovat.
ve větlí. obecnějáí skupiny pořádat scénu kosmickou. dáti váemu mimolidskému
lidské způsob , gesta, form . řeč. Březinova pout ze samoty k bratrům nabývá
obřích perspe tiv. jí se ro í jistota řádu. účelu, jí záhy se přehodnocují Bolest,
Utr ení. Smrt. s kterými jako by Karásek chtěl zhusta opojiti a zmrtviti sebe
ůsledku své životní zvolna jen se osvobozující trpnosti a mdloby. Jet příliž
zajat světem jevů, jako jednotlivinami. druhy. dobovými svérazy, dějinnými
údoblmi, utrpením vlasti. individuálními osudy výjimečných bytostí, které číleně
oddáni svému snu. transponuií v jeho toninu váechno své empirické bytí.
arásek není z rodu asketů. ..Opojujte se" jelt heslo. s nímž velel ve svět
jevů. A na dně vlech číčí našel hořkost a klam. Nedovedl vtom viděti jenom
jednu ilusivní lormaci jevů. jichž podstat kvetou a zrají v dostřelu Brezi
nova vyltího zraku. Tu Samota svého lačněho učně nepřivedla k nauce o sou
vislosti sm slového povrchu s nadsmyslnou jsoucností. Požívač onoho neměl
kdy na as etickou spekulaci o tom, čeho smysly neokusí a co přece žije

ž eoblaiti
in a. nesmyslového řádem pevnějším u růstem horoucnějáím
Nový Chesterton. Nevim. jak soudí
Gilbert Keith Chesterton. jehož ln 0bytný zevnějáek a reslený rukopis
zcela ruáí obraz, který jsem si o něm
vytvořil při čtení prací dosud pře
ložených, o díle Oscara Wildea, ale

jeho román Klub Podivných

Vojtěch

knihy odtrlmnuti. Suďte sami. Aorut
vy ravuje Íakla činnosti klubu přistup
él'lo těm jenom. kteří si ovedou na
lézti způsob, úplně nový, dosud neví
daný své výživy. A tak před námi,
plnými zvědavosti až nemužné, se roz

Živ tančí bláznivý cyklus tahových podi

ností, vyilý v překladu až na něko vínů. soudce dobrovolného soudu zlo
lik drobností správném. J i ří h o Fou činců. zakladatele A entury pro Dobro—
stky v edici Knihy nové doby družství a Romanti u. která na ob
Studiem vydávané. by asi uvedl nešťast jednávku obkloptvsvého klienta lantas
ného dandy u vytržení svou smělostí a tickými a vzruáujíclmi příhodami. vy
hbitou pohotovostí v uměleckém lhaní.
Tančícího prolesioná
jazyka. orfanisátora
řízných odpovědí.
ních zdr
Anglický humor, ta zvláštní, jinde ne nálezce
viděná směs ztřeštěnosti a logiky. para žovsčů, agenta pro stromové vily To
doxů a roztomilostí. zdvořilostí a šal váe je vypravováno s počátku vždy
kovství je tu spojena s velikým umě s úplnou vážností, s přesnou kresbou
ním a jistotou klamání, s neúnavnou hovorů, dějů a scén, dokonale, řiro
vynalézavosti nemožných příběhů, vy zeně a náhle. ani ne ostřehneá ja na
pravovaných : takovou silou napína sadí neznatelným o ratem Chesterton
vosti a pozoruhodnou dovedností logic fikci. lež a když se postřehne. že čte
kého zamodrchání, že lze se stěží od náře lapil, tento hoří touhou zvědět.
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kam jej ze lži dovede. Je to nový způ
sob té, celkem dosti záhadné choutky
anglického ducha. vymýšlet neskuteč
nosti. bajky neuvěřitelné, ty Kalibany,
Ariely. Gulivery a mládě džunglí, ty
Morelly a domy Usherových. V románě
Chestertonově je jistě utajena satira.
snad na anglickou horečku zakládání
všelijakých klubů. ale všechna vypra
vování rozmarného cyklu. rý ajícího.
jakoby nevinně i do detektivní o bláz
nění širokých vrstev. sycených detektiv
ami & kiny. jsou prosypána větami,
které obsahují iadrné pravdy životní
moudrosti v slupkách paradoxů a smě
lých pošetilostí přednášených s nejváž
nějáí tváří. Život očima Chestertonovýma
pozorován je tak, jak jej denně žijeme,
samý opak. samá neškodná převráce
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Krlína. A jak by to bylo krásné. kdy—
bychom si tu almužnu i to poučení

mohli dáti v duchu evangelia. totiž ve
skrytosti (Mat. 6. 4., Mat. 18.. IS.) Tím

bychom oba nesmírně získali. Já bych
vzal odplatu za s'voji soukromou kritiku
Krlínovy činnosti překladatelské. kterou
jsem před rokem zaslal red toru .. '
vota" Janu račkovi. A Krlín by byl
poučen, že můj článek je pokračová
ním úvah uveřejněných ve „Vychová
telských listech". Avšak toto poučení
má cenu leda pro skrytost. „Pro veřej
nost" by se mohlo zdáti planou výmlu
vou. Rád tedy odpovídám a vysvětlují.
Krlín je velmi udiven nad slovem no
voidealism. jak patrno : jeho polemiky
s drem Kratochvílem. Máme mu vy
světliti. co vlastně novoidealism jest.
nost, samá metafora. přenesení vlast totiž prositi ho, aby uznal oprávněnost
ností jinam. Autor ukazuje tak. s prs slova toho. Je tklivo, zastává-Ii se Krlín
tem hodně groteskně zkrouceným, že scholastiky. U lidí. kteří jako on vidí
život je jen a jen relativnost. v níž my jen slova a ne. co jest jimi míněno.
vsechno bereme v dětské bez rostřed vzbudí se lehko dojem. že dr. Krato
nosti vážně, ač jsme si neuvě omili. že chvil zavrhuje sv. Tomáse a má vůbec
jsme vlastně na hony vzdáleni pravým jen tříčtvrtní mozek, Aváak neběží
a původním tormám života Je známo o slova. Běží () jejich význam. Co je
odjinud íilosoítcko-náboženské stano— novoidealism v umění? Váe, co je v u
visko Chestertonovo, ale v tomto cyklu, mění dobrého. Nepeku nového směru.
jejž v jeden kruh spínají stálí tři účast Nepředpisuji. Bojuji. Potíráme natura
níci všech výprav k fin ovanému tajenr lism. Snaha osvoboditi umění : výstřed
ství. je ku podivu blíz ý pragmatismu, ního naturalismu je novoidealismr Po
to jest jeho úsměvné víře () relativitě líráme expresionism. Snaha zprustiti
či lépe řečeno () absolutnosti ad hoc umění expresionisíické výlučnosti je
vleho dění světového. Je tu blízký ně novoidealism. Arnoát llello bojuje proti
kterým částem díla bratří Čapků. Tu Zolovu naturalismu i proti suhjektivnimu.
jako oni. bere vlastně pravšední n tuc romantickému idealismu Victora Huga.
tovou literaturou zdiskreditovaný motiv Má-li ten boj cenu, proč y mělo ne
utopístický. ab na něm demonstroval smyslným býti slovo, kterým jej ozna
omyly života. které tu pokládáme za čují? A proč bych nesměl tím slovem
nejjistotnějáí pravdu. (Jovoluje mu to označiti také dobrých zjevů v moder
jeho hluboké přesvědčení o podstatě m'm umění? Na příklad zdravého rea
světa. jeho uměnt říci prostou pravdu lismu Bazinova, nebo zdravého idealismu
jiskřivými protiklady slov a vět, jeho Fogazzarova? A proč bych si nesměl
dar humoru. převrácenosti vybudované přáti. aby pnvstal román novoidealia
tak, že si soudný čtenář snadno utvoří tický. to jest. román opravdu idealisující
normální a žádoucí obraz věci. ——
skutečnost a opravdu realisující ideál?
Zelinka
Réaliser l'idéal et tdéaliser le réel.
telle est la íonction de ' rt.
o
Novoí ealtstlcký román. V (:.9 10 lem umění jest uskutečniti ideál a
revue ,. ivot" činí Joseí Krlín mnohé idealisovati skutečnost. To jsou slova
výtky mému článku o románu novoide Hellova. (Le siěcle. p. 261) Bude Krlín
alistickém, uveřejněnému v Arše. roč. podezřívati Hella, že chce smíchati
XI. č. 2. Hned na počátku mne upo idealism a realism, tak jako já, jenž
zorňuje. zač mu mám býti vděčným: nevím ani. co je ídealism a realism?
„Snad mi pan Pecka bude povděčen, Nic nechce Hello smíchati. V essayi
dovolím-li si někde opraviti jeho názor. Le mouvement de l'art. : něhož jsem
či žádati lepšího vysvětlení“ tak píle. citoval. bojuje Hello proti špatnému
yslím si: oprava nesprávných názorů idealismu a proti špatnému realismu.
byla by almužnou pro mne, lepčí vy Tento boj nazývám novoidealismem.
světlení bylo by poučením pro Josefa Z ella mne nemusí Krlín poučovati.
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Znám
právě etak dokonale
jaok díla—Hellova
omiinik

prostých lidí jsou nejčastěji středem
ozornosti básníka a jeho průvodce.
o přivabuje vzpomínku na dva bás

Jammesova Kniha o Svatém Jo níky, jinak snad si protichůdné. ale jaté
setn. Těch několik vteřin, které jednou louž obdivnou láskou k prostým
zaplní nitro po každém přečtení knihy
citem prostouplé a které bývají neoce
nitelným ukazovatelem při rozboru hod
not knihy. jistě daruje i nová kniha

Jammesova,

(Pra a 1923, Družstvo

Přátel Studia). Náplň milých vteřin
těch nebude však z brusu nová. l tu je
Jammes lovcem. který ide pozorovati
cestičky a tajné stezky Prozřetelnosti
v nejrůznějších chvilkách svojich a blíž
níc . Nejde sám. Svou malou danteov
skou pout slzavým údolím žití koná pro
vázen svým
ergiliem, sv. Joselem.
kterého jako Musu vzývá. jsa tu pokor
ným žáčkem tolika věltců minula, hned
v provimiu. Rychle se střídají Jamme
sovy bleskové sceny z nejrůznějšího
prostředí. anekdoty
Jsou to avíclegen
epicřramatické
paraboly,
y. nímž.
vyloženým nebo rozuzleným přítomností
světcovou. připne básník. dobývající si
írantiškánské pokory a skromnosti až
i ve vztahu k svému díu. své: haec

tabu la d ocet často formou modlitby
A tu je podivuhodné. jakou modlitební
něhu a měkkost vypředl básník ze
svého srdce, které lásce ke vlem trpí
cím se horoucně učí. Víra s básnivá
schopnost se tu splětají v nedílný, slo
hově bezvadný celek. Prýátí se to jednak
z oddané touhy básníkovy, oajíti vztah
lásky a ochopenl k věcem a bytos
tem. o jicllž bratrství a blízkostí k srdci

jeho nehylod o nedá\ na ani potuchy. Ale

a blízkým jevům života. na Vildraca a
Demla. » Než ne všude u Jammesa je
sloučením transcendentna. činně v děj
zasahujícího neb aspoň skutečnost vy
kládajícího úst tesaře nazaretského,
zcela hladké. ěkde je světcova osoba
násilně. jen snad se zřetelem k důsled
nému přiznačnému motivu celé knihy
vtaženn.a ale Jammesova schopnost tvůr
čího modlitebního lyrismu, scbopnos
vytvořiti vždy novou modlitební kanti
lenu pro srdce toužící. rosící neho
bojící se je plnou náhra ou takového
minus. Jet to schopnost vzorného slou
čení víry a ingenia. A o to ide vlastně
sudbě Jammesově. Jammes jako bá sník

citem co nejhlubším chce pochopit
a ospravedlnit váechnu zdánlivou křiv
du života, hledá výklad její a věří,
že mu ji světec knihou oslavovaný
omáhá poznatí a pocho iti dokonale.
římto náboženským kro em stává se
Jammes jakousi obdobou některých bás
níků antických, kteří. jako on. hleděli

dojíti také poznání absolutního
mravního řádu a účelu bytujícíbo
vnadsmyslnu. VojtěchZelinka.

Jaroslav Kolman-Cantus vytěžil
ze svých válečných běd, útra

leností své „Povídky pro

a zku

aiéky "

totiž pro ty, kteří zůstali v „hinterlandyu“
(Praha 1923. Fr. Borový). Kolman je ro

zený ironik.
netrhá a nerve
zievy
ze zlobykterý
ne 0vlak
ze zaujatostí.
Spíte
osměchem zamaskovanou shovívavost,
Ea soucit vypěstovalo v něm peklo
íronty. Často prolomí objektivnost tím,
že komentuje své hrdiny a quasihrdiny.
Kolman dovede sevříti tu zvláltní, někdy
přímo ojedinělou změt duáevna ve věty
sporé a výrazné. nerozběhlé a praeg
nantní. v nichž vle má Své místo s ji
stotu. Prosy Macharovy mají v sobě
mnoho příbuzného a ostře modelovaný
mi odstavci Cassiovými. Velmi jistý je
Kolmanův přepis nálad. strany 37. a 57.
mohou býti doklady V dušeslovné ná
Ini knihy je mnoho nového a osobité
ho, jímavého svou prostotou. někde
snad danou podkladem. podle něhož
pracováno, srovnej črty „Milovník koní"
a „ s a"
rosy mají vesměs překva
pující pointy a na mnohých stránkách
lyrickétho,9svérázného
vidujevů
a sluchui
(srv. str. 90). A týkasil se
ve lm
je tu směle a čestně pověděno leccos
prostých právě tak. jako prosté osudyl významného a cenného o prostých lid

mocně tu působí i ryze umělecká síla

Jammesova. Jeho odstavce jsouúměrné

ěty mu nekypí v periody stále se
vzdouvajíct a rozrůstající v oblouky
smělých příměrů a metafor. Je přesný
a poklidný Ví o všech strunách. na
které musí proud jeho vět za své cesty
z čteného zažité udeřit. Je bezpečný
sílou svých krátkých. nezjittených írází
jako svou věrou. e moudrý a klidný
a tak nějak samozřejmé rozpukne mu
často věta v životní gnomu hlubokou a
průzračnou. Zůstává celým umělcem.
nebot nenutí se potlačili postřeh zrovna
porosený básnickou smyslností, aby
schválně hrdě, šedě a suše pověděl
pravdu. která by spoléhala jen na své
vnitřní poslání. l v této knížce Jam
mesoově jsou místa jedinečné krásy
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ských srdcích postavených v tu neoby
čejnou vichřici válečnou náhle a bez
ohledně. Kniha celá je řada poučných
takt a dat válečné psychologie a psy
chosy, zaznamenaných s jemným tor
málním smyslem a citem pro všeliké
osobité detaily. Soubor bych stavěl
rozhodně výše, než soubor „Chameleon
Bengár“ téhož autora. Kniha poctivá.
která nutí zamysleti se nad nevypočí
tatelnými sklony lidské duše i po pře
čtení. po případě vybizejíc i ke čtení

druhému. — Vojtěch Zelinka.
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Německa ve vítězství v první otřes ka
tastrofy: zhroucení německé fronty a
státní převrat německý. Maně se nabízí

srovnání s arbussovým „Ohněm",
heonovou .,Zpovědí".nebo s„Tře

mivojáky"JohnaDosPassosa.

Tito

všichni tři jsou organičtějěí a soustře
děnějáí Keltennanna. On sice dovedl
zalíti celek svůj jednotnou černí zou

lalství
trafiky,
scényděsivých
instalo
vané vazou
alýchhromadě
večerech,v
nocích. vsíleném třeáténí německé šlech
ty a soldatesky. ale ostře zakreslené

příběhy aprivileňůvaných.
jejich ústící
časté
Zelené šero. Československépodniky efektní
v kři avé kontrasty

tiskařské a vydavatelské v daly v Praze

zahrocení jsou jako ve íilmu naráz pro

Vrba lehce píže. Zadavět let co je činný
v písemnictví, vydal téměř vždy za rok
knihu dosti objemnou a vyvedl v svět
nemalou řadu venkovských postava dějů
viděných vždy v bohatém rámci pří
rodních scén a nálad a na základně
dravé často pudovosti. Přesně pracující
smysly Vrbovy. jeho ohebná síla vyprá
věcí a štastná náhoda života v prostředí
překypujícím iadrnými námětyisou asi
příčinami takové jeho prudce kypivé
tvořivosti. Lyrická schopnost zasnění.
ukrytá ve Vrbnvi, brání, ab nepodával
naturalistický odlitek. V „Zeleném žeru"

tastrof. opět kontrastujících s ději ze
zázemí, a pak lyrickými. apokalypticky
rozvedenými vidinami vsebratrskéhopo
chopení válčících národů, v nichž vlo
ženy jsou prudké protiválečné názory
autorovy. jichž tělesným nositelem je
posílený ideolog Ackermann při útěku

1923románJansVrby

.. elené áero“. loženy horečnými snímky bitevních ka

se střechy sestřelený. Troji pásmo dě—
jové a ideové. není stmeleno ani ke

konci. Jak se udál přerod v nitrech
davů, zůetává nevyletřeno a autor, Ně
mec. snad ani neměl odvahy zadívati se
bez vytržení do svědomí svého národa.
Nejplastičtěji vyllo ryze realistické pás
jako příznačný motiv děje () erotických mo. řada typů álechtického a vojenského
zkulenostech válnivého adjunkta .lanu Německa opět v trojím ndstupnění dvou
Sazamy se vine neudb tný přízrak de extrémů a bezcharakteruího středu. OI)
manické síly šumavského lesního áera. jektivlta oviem nahrazena bud trpkou
Ono hraje s mladým mužem, který sebe resignací nebo optimismem v dobrou
k tomuto zápolení přecenil. Tím vpra věc malého člověka. Dneáek viak dává
ven v pásma dějová teprve smrtí Sa závěrečné ka itule románu llOíIltkU-tra
zamova vrčícího principála dramaticky gický dověte. —- V. Zelinka
zvířená a zrytmovaná hlubáí příčinnost
Co ženy chtěji. Československé pod
a klad vyvažující některé neúměrné ná
stavky. k jakým svádí saní do romá niky tiskařské a v davatelské vydaly
nové přílohy denního istu. Vrba vidí jako XVll. svazek ., everské knihovny"
svéráz horských holčin divně vilných. s rozmyslem řízené
umanem román
ztracenců křivolaké tvrdoěiinosti velmi .m. asmussena
„Co ženy chtějí“
dobře. Odposlouchal znamenitě horácký v překladěM.Lesně- Krausové ne
dialektI skvěle se rozezpíval v popisech vždy zcela plynném. Středem kapitol
svého kraje a poctivě se snažil zdůvod románu. hrajícího proti běžné tradici
niti činy a katastroiy vnějáí a vnitřní. severského písemnictví v ltalii. jsou ero
jsa vždy blízko těch. kteří mu byli asi tické osudy zprvu cinguinisty pak vý
modely. Je přirozený. poněvadž je na tvarníka Siegfrieda Capranlcy, v jehož
půdě. kterou dokonale zná, vně i vnitř. žilách ie dvojí krev, germánská a ital
—
e in
ská, osudy. jež vyústívbanální sňatek
s chytrou a vilnou emancipovanou osůb
Devátý ltsto .d. .,Čin" vydal v dob kou. aě nevykvaěená osobnolt hrdinova
rém převodu
rause a Přikryla ro octla se v křižovém ohni všelikých snů
mán NěmceB. Kellermanna
„De a choutek různých typů mladých žen.
vátý listopad". Kellermann. autor po smyslných i chladných se sklonem k per
věstného „Tunelu“ volil za předmět versi. Všechny příběhy mosaikovitě k so
dobu svého národa věru osudnou, kdy bě řazenéa zalidněné hojnými episod
Nemesis zvrátila příierný klam víry nimi osobamiaději lze převésti na je
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MM

dinou lormulku Strindbergovskě ráže
bez ieií iízlivosti a mocného přízvuku
osobního zauietí. Pohlavní láska zůstane
smyslem ženina života. silou která ií
mate zdárný ieho rozpočet a součet.
Muž pak. který nemá vyrovnaně síly
prohlědnouti tuto ženinu sudbu. která
se občas stává ieií hrou a lstivou sáz
kou, propadá téže kletbě se svými lep
šími sklony srdce a mozku. Je věčně
nepřátelství a úkladnost mezi pohlavími.
ale ona od těch to vírů se nevzdaluií,
tragika ieiich ie totiž v tom. že isou
taženavstrhuiící vibraci protikladných
hodnot: láska a manželství. Rasmussen
prostě konstatuie. že tyto obě hodnoty
se nesdružuií. Jeho ziištění choroby
obecně lidske nepodává naděie v ná
pravu. Bez útěchy ie napověděn nový
„Tanec smrti" dvou bytostí sezdaných
pro svět a tělesně. ne pro věčnost a

dušemi._ V. Zelinka
*

Na kniha „0 následování Krista."
„Jho moie sladké iestl“

—- ta slova

a nevím
proč alepším.
ducha tišším.
pozvědaioí
aslyším
iimi iiž
se stávám
ie za mnou. zdá se zalehlou být bnií.
Svět útěch ty malě desky kryií a rosu
svěžesti m lě duši taií. Ten s vírou čte.
iá četl a poesíl, leě oběma nám zkvetly
iedny růže. to věčně zbývá. nechí vše
druhé míil. Jak bláh, kdo psal, a bláh.

kdokchápat
můžel
lic

"'

.

Jaroslav

' '

'1'

Vrch

oia

ang.

JaroslavuVrchllckému. Slyšte.kvě
tiny. oblaka, zřídla, pták. včela, vánek
i les. toho, ienž vašim rozuměl hlasům.
není už dnesl Odešel básník. Osudu
přízeň vy. ro něž člověk ie něm. vi
chřily. kve y iste. tančily. vřely. mlu
vily v Něm. Odešel básník. Však ve
svýchz ěvů mnohotvárný ial chór, co
hovoří zhlasy v měsíční noci. co ellů
sbor. Taiemný dare. k tisícům hlasů
v nitru svěm odpověd mítl Zázraku.
před naším děl isi se zrakem. neschop
ným zřítl ——
Otakar Theer.

Vrtvarnost
Něco
skulp
turá
ího |e v metalory.
Březinových
obrazech
iako b byly vytesány z látky postřehů
a zážittků už nepůsobíclch v nervy. nýbrž
zřených iaksi v proiektaci. za slěrou

subiektivního pocitování obiektivo

vaných. Nechvěie se v nich echo ná
lady. vlno bezprostředního doimu. nlc
nervního. Březinův psychický stav ke
skutečnosti. kterou se inspiruie, není

sensualistní.„_ Miloš Marten.

'llrlnn

k íílosoíii, římská k poesii. Kristus mys
tlky východní zve spekuluiící rozum
do ne ronlknutelných dálek svěho bož
ství, ristus mystiky západní se sklání
svou přirozeností lidskou k duši rozií
maiící. Východ líbá lem Krista Boha.

vznáše'ícího
jímá rista

s apoštolem národů. Jeronym ie z rodu
světců dobyvatelů. Podobá se moři zvi
chřeněmu větry milosti. iež biie lačnými
vlnami o břehy, trhá ie kus za kusem
do svých hlubin a tam je svou slání
rozpouští. Říci. že jeho duše ie stále
v neklidu ie málo; ona kypí, vře a
bouří. Slova Evangelií o království Bo
žím, iež trpí násilí a iež ien násilníci
urvou, zdaií se ražena pro ně o. -,.

e na nebesa, západ ob
lověka. sestupujíclho do

srdce. —Alois Lang.
Svatý Jeroným nenáleželmezisvětce
rázu Svatého Jana Miláěka kteří se
rodí s duší tichou a pokornou, připo
mínaiící studánku, skrytou v klínu les
ním. chráněnou vysokými hvozdy před
divokými vichřicemi a zrcadlící věrně
ve své stále klidně hladině sladkou
tvář Kristovu. Jeronymovi obíhala v ži
lách krev vlčice římské. Mimořádná
ieho záliba pro apoštola Pavla, potom
ka kmene Beniaminova. dravého to vlka.
ukazuie zřeiměna duchovní příbuzenství

Lyrik Sova
iesíSovův
citově ímrresíonlsm.
za nich. v teho lyrismech
má
příroda ostrou smyslovou chut u \ůni.
platl způsobem a silou. iak účinkuie na
nervy a ink ony na ieií impulsy rea
guií. Kolorit obrazu ie náladový, pří
zvuk má suhiektivně citová složka. —

Miloš Marten.

Básnlkovo přání. Co všecko chtěla
bys. ó duše moie? S lví tlamou zdob
ným klepadlem být, na němž kdys
unavené spočíval prsty božského psan

ce...

byal vLucce se tměly

ulice. v nichž lidí stíny v stín splývaly.
Tam unavený stanul, a bušil klepadlem
na iedny dveře, a Monna Gentucca mu
otevřela, a ráda uvítala zbloudilého. a
ráda krb mu otevřela teplý. Tam used
klidný a co venku vichr třás okenicí.
otvíral on před ní svě listy. cestu Očistcem
a Ráiem a blaze. volno bylo mu v té

chvíli. — Jaroslav

Vrchlický.
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ECHO
sel Miloslav

ZE SLOVENSK
Hurban
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Prvním
cestovatelem
pisce na
Slovensku abylcesto
Jo

- hned ve svých dvaceti letech. VšemčlenůmŠtú

rovy prešpurské družiny bylo povinností dobrovolně na sebe přiiatou. aby
seznamovali se všestranně s bratry Slovany a navazovali s nimi styky literární
i přátelské. Této myšlence sloužil také Hurbanův záiezd na Moravu a do ech .
a vynesl české literatuře — teh
nebylo ieště literární rozluky — zajímavou
knížku. iež pod názvem „Cesta dšlowáka ku Bratrům Slawenským na Morawě
a w echách" vyšla dva roky po vykonaném cestování. r. 1841. Obievila se
tedy právě toho roku. kdy svou velkorysou cestu podnikal Jan Kollá r, který
potom napsal objemnou knihu „Cestopis. obsahuiící cestu do Horní ltalie a
odtud přes Tyrolsko a Bavorsko se zvláštním ohledem na slovanské živly r.
1841 konanou". Dílo toto vyšlo před několika lety znovu ve dvou svazcích
„Světové knihovny" a stoií za čtení, isouc znamenitým pohledem do nitra velké
osobnosti Kollárovy. při čemž uchvacuie iak ieho láskou ke stopšm slovanské
minulosti, tak ieho nadšením pro nezměrné poklady italského uměnl. —<
stopách Hurbanových a Kollárových věnoval slovenskému cestopisu pozoruhod
nou část své literární činnosti Martin Kuk učin. Dokud působil iak lékař
na chorvatském ostrově Brači. podnikl několik cest do měst a kraiů jihoslovan
ských, stopuie Slovince až do _tyrského Hradce a Srby až na ernou Horu.
Doimy z těchto záiezdů uložil v řadě ..Cestopisných čr"t. iež uveřeiňoval
v letech 1898,1B99.190l a 1902 ve „Slovenských Pohladech. " Skvělou literární
lormou náležeií tyto causerie k neilepšímu. co má slovenská beletrie, při tom
obiektivním názorem na mnohonásobné problémy Jižních Slovanů i častými
poukazy na zavilé úklady a nepřátelské nebezpečí isou dobrým zdroiem správ
ného poznánl života našich pobratimů. na něž patřlme iednnu černými brýleml
vídeňské a budapešískě žurnalistiky. po druhé si je mnluieme duhovými barvami
sentimentalismu příliš idealisuiícího. l.ze ienom litovati. že tyto dokumentární
práce Kukučinovy nevyšly dosud knižně a neisou přístu ny našemu obecenstvu,
iemuž by při častých a stále hoiněiších záiezdech na slbvanský iih mohly býtl
spolehlivým inlormátorem.
Zuto vyšla nákladem Slovenské Matice nová
kniha Kukučinova. obsahuiící popis ieho cesty po iihoamerické Patagonii: „Črty
!. ciest", část prvá Je to velmi podrobný deník z cesty vozem a koňmn
v iihoamerických pumpách. při čemž bylo možno věnovati pozornost životu
lldl, zvířut i přírody. Kdežto ve starších črtách ze zemí slovanskýth převládal
ryzí živel beletristický. do mntický dialog a bíitký vtip, v novém cestopise
autora o dvacet let sestárlé o dominuje statický pnpls a líceb. Jako tichá voda
plyne tok vypravování. které snadno mohlo by se státi iednotvárným. kdyby
právé autor nebyl takovým mistrem prósy &nedovedl o všedních zievech psáti
tak poutavě, iak to Kukučin dokázal všude iinde a v této knize také. Osobního
kouzla dodávají líčení kraiů exotických a mim valně odlehlých časté autormy
odbočk. ve kterých porovnává poměry americké se slovenskými. iak byly za
časů ro oty v mladosti autorově. V těch partiích nabývá Kukučinův sloh zvý
šené vřelosti, svědčící. že ani dvacetileté exilium neoslabilo jeho lásky ke svým

a k otčině. »- Sebraných

spisů

Kukučinových,

které už po deset

let tempem dosti zdlouhavým ule poměry omluvitelným, vydavtl Knihtlnčiarský
účastinarský spolok v Turč. sv. Martině, vyšel po válce svazek VI. a V". Ob
sahuií řadu povídek a novel. honosících se všemi přednostmi mistrova pera.
Jsou tu pravdive pohledy do nitra slovenského lidu. živý. přirozený dialog, děi
rozvlieiict se bez romantik ale přece poutavě. nedostižná líceň charakteru. slovem
živoucí život slovenské dědiny. l v těchto črtách na vhodných mistech proie
vuie se nepokrytě hluboký cit mravní zodpovědnosti autorovy a ieho živé a
prožité křestanstvi. Zvláště zniímavým iest kritické stanovisko, jako v povídce
„Vianočné oplatky" zauiímá ke stavu učitelskému. k němuž sám několik let
náležel. nežli opustil oravskou dědinu a odebral se na universitní studia. Spi
sovatel především vytýká učitelstvu přílišné sebevědomí. stavovskou pýchu.
iakou máme u nás zejména z proievů pokrokářského učitelstva. „Ked chodil
do učitelského ústavu, učitel mnoho počůval a v knihách počítal o vznešenosti
svoiho budúceho stavu a ieho dnešnom hlbokom pokorení pred svetom. Pokorenie
to iavt savtom: že učitel musí organovat (hrát na varhany), spievat v kostole.

na pohreboch vyspevovat. .“ Na Slovensku dokonce musil učitel péci oplatky pro
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přiškoleně farníky. A když se tim cltil poniženým. domlouvá mu starý přítel
oukazem na pokoru. která oblehčuie zdánlivá břemena: „Ano. pokora. Slovo,

ktorémuíe tažko privyknútarozumiet. Ale kto sa horaz chytil. ten sa ho držíIVňom
ie naiva'čšia silal Pokora všetko promóže. Naučí ta. že srty ako |a— že ludia sme
rovni pred Bohem. To' le naša naidokonaleišia rovnoprávnost, ktorú svet zavrhuie.
Prečo zavrhuie? Preto, že bludi, zahodil krestanskú pravdu a ženie sa za lžou. no,

rovní sme si: a tá rovnost leží v tom. aby sme slúžili iedni druhým. Rozdiely.
ktoré diabol nasial medli ludi. pred Bohom nestoia. On zná takéto rozdiely.
ako vyriekol Kristus: Kto si naiviičšl. budiž ako naimenšl; kto si vodcom. budiž
ako služebník. S tohoto stanoviska blaďte na šestáky. ktoré vám církevníci za
oplatk pošlu: nebudu vás tie šestáky tak na duši pálit. .. V svete tieto nauky
sú odkopnutě. Ale máme ich i my zato odhodit? My, sluhovia církvi? Ja

myslim, naša úloha ie vznešeneišia, než pripodobňovat sa svetu tomuto...
Radšei trpiet, než pravdu zapriet. l.ebo ked bude sol zeme zmatená, čím bude
potom zem osolená? A tak trpme, snášaime svorne i dalei. čo nám naša služba
ukladá." -— Obrázek „Velkou lyžicou" poučuie, iak prostý Slovák hledí na
„p".ána Jaká to vrozená. zakořeněné. staletou porobou vypěstěná pontženostl
Proto Slovákům neide dnes do hlavy, když Čech a prostým lidem iedná jako
se sobě rovným a stýská se iim po nadutosti maďarské i maďaronské inteli
Eence.
——Smírným
duchem
víry vvesživot
posmrtný
iest
rásná črta.
.Dve cesty".
Z ní křesťanské
cituii tato slova
ického
laráře:. oživena
.Akí by sme
boli biedni. kebysme na tomto dočasnom. nestálom a vrtkavom svete chceli
budovat svoie. štastiel Prišly
časy. kde by sa nám otvorily oči. kde by
spadly s nich šupiny. ako spadly s očú Šavla —a loďka života nášho. bez

vesla a kormidla. zmietaná búrou života. nenašla by prístavu pokoia. Opravdové
štastie móže sa stávat iba na základe, ktorý položený ie — Ježíš Kristus. To
ie iediná trváca, pevná opora."
V téže črtě dí autor: „Človek prostý má
pred nami iednu prednost: srdce prístupné viere. Priitma iu ako dieta nepýta
iúc sa, zkadial prišla. načo prišla. Tú možno iba závidiet. l.ebo kým človek
učený hopká, behá. hlúdl sem l tsm. človek prostý kráča pokoine svoiou cestou,
často veru trnistou“ ——Pevný křesťanský názor životní hlásá celým dílem mistr
Kukučin. Proto by spisy ieho měly být i u nás všemožně šířeny a ledrovány.
Prospělo by toDr.
lepšímu
slovenské duše i mravnímu zdraví českého
čtenářstva.
los el poznánlí
Sví
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„Liubliansk

i Zvon" zahaiuiesvůi 43.ročníkstatí dra J. Clon ara „Okrásu é

'

Letošní
ročníkyluhlaňských
revuí.
Neistarší
slovinský městčník

kniz e". Relerent „Moravsko-slezského Deníku". kter píše vetšinou prostě na zá
kladě literárních zpráv slovinských časopisů a proto ve ice často nesprávně. napsal.
že Glonarův příspěvek iedná o krásné literatuře; ve skutečnosti se obírá Glo
nar vněišl stránkou knihy. t. i. gralickou úpravu. Ačkoliv ie nesporno. že ie
v malé slovinské literatuře poměrně méně špatných a nevkusných knih. nežli
v literaturách velkých. myslí autor. že ie na čase. aby se věnovala zvýšená
pozornost a péče grafické stránce knlhy. Především žell. že jsou slovinské
tiskárny zaplaveny německými hterami. iimiž v Německu iiž dávno slušných
knih netisknou. Podobné iako my a Chorvaté nemait ani Slovinci dosud liter.
které
by iež
tvořily
souladnýpůvo
organický
celek:
čárkyčtverce
a háčky
nad písmem
jsou
přívěsky,
překročuií
ní. přísné
hranice
latinských
plamen
a
nutí k novému řešení. V dalším upozorůuie Glonar na důležitost výběru liter

podle
obsahu
velikosti
stran,
na vzáiemnr
poměr
okraiůobsahy
knihy.od
na
paginaci
(patříknihy
nahorua podle
na vněišl
okrai l),
na tituly
iednot ivýcb
kapitol,
stavců a na signatury. Přiiniciálkách připouští pouze plochý. dvourozměrný ornament
a zavrhuie iakékoliv ornamenty figurální. které chtěií vzbuditi doiem. iako by
byla kniha ilustrována. Ilustrace každé knihy musí býti individuální a nesmí
míti nic společného se štočky. vyráběnými ve velkém. Zvláštní odstavec věnuie
autor sazbě básní a obšírněii poiednává o titulní straně a obálce. poněvadž se
tu neivíce hřeší proti vkusu. Svůi „malý pokus o tiskařský katechismus“ . vněmž
míní iinde pokračovati. zakončuie Glonar upozorněním. že na problém"u krásné
knihy slovinské. isou interesováni všichni. iimž běží o kulturní pokrok národa
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ne snad ienom sazeči atiskaři. —Zostatního obsahu prvních tří letošních čísel

.,Liublianského Zvonu" budiž upozorněno na výstižnou studii dra J. Priiatelie
o poesii „Mladé Polsky“. na zajímavoukapitolku z kontesí slovinského malíře.

zachycenouintervievemJanka

Kralies Franem Tratnikem. kterýje i u nás

dobře
znám,naprósyMariieKmetové.FerdaKozakmMiranaJarcealva
na
Zorce
a na básnělga Grudna. Frana Albre ta. Mirka Pretnara
a Stana Kosovla.
Památce
spo
lupracovníka
dra lvana
Tavčarasvého
chcespoluzakladatelze:dlhouholetěhověrného
„LiublianskiZ von" věnovati poslední číslo
letošního
ročníku.
samostatnou
publikaci.
která by
vyšla
k vánocům.
„ om in
svet“ pokpřípadě
který prodělává
iiž několik
let těžkou
krisi,
vrátil
se svým
šestatřicátým ročníkem k dřívěišímu velkému lormátu a bude vycházeli deset
krát do roka. Poněvadž slouží také výtvarnému umění, věnuie redakce zvý
šenou péči grafické stránce revue. maiíc na zřeteli estetiku i moment prak
tický. Celkem možno říci. že má redakce v tomto směru šťastnou ruku a že
se první tři čísla representuií již vněiškem docela dobře. Ale i vlastním obsa
hem stoií na velice slušné úrovni. Do beletristické části přispěl vedle F. S. Finž

gara především nadaný a silně svérázný dr. Ivan Pregeli, který tu uveřei
ňuie svůj nový psychologický román z dob protestantských. nazvaný „Bogo
vec Jernei". Vedle řad básní původních (mezi iinýnu isou zastoupeni Joža
Lovrenčlč. AI. Remec ařr, Vodnik) přináší „Dom in svet" okraěování pře
kladu Dantovy „Božské komedic". V části vzdělávací zasllíhuie pozornosti

především dra Isidora Cankara
duchaplný „Dialog o námětu a formě
[v umění)" a Pregel,ovy příspěvk ke kritickému ocenění Aškerce a Med
veda. Bohatě isou literární a umělecké zpráv a poznámky poslední části kaž
dého sešitu a hoině je též postaráno o výzdobu obrazovou. Celoroční přílohou
slibuie „l)ouí in svet" přinésti reprodukci cyklu .,Voina" . známého dila nei
populárněišího umělce olské romantiky Artura Grottgera.
Z domácích
starších malířů vzpomně „Dom in svet" letos už luriie Šuhice zdařilou re
produkcí roztomilěho novoročního přání a Mat. Langusa několika portrety.
iež isou současně názornými doklady k novému pokusu dra Fr.Stele o
vání Langusova portretu Prešernovy milenky Julie. Ale věren svým uměleckým
zásadám posledních let. seznamuie „Dom in svet" svě obecenstvo hlavně 5 před
staviteli nového slovinského výtvarnictví a přinesl již řadu ilustrací Fr. Kralie,

'l, Kralie a Božidara

lakce

vedle ukázky grafiky V. Pilona. Všecka do

savadní letošní čísla působí hřeiivým doimem dobrého vkusu a svěžesti &dou
áme, že se nynějším redaktorům,
_ r Koblarovi a dr. l'r. Stelemu
konečně podaří vleklou krisi, „Dom in sveta" trvale zažehnati
Třetí lublaňská revue, o niž se dnes chceme zmíniti. ie „
letos vychází

(sedmnáctý ročník) iako dvouměsíčník za redakce dra Jos. Srebrnice

a pí

šeme o něm, po prvých třech sešitech. Mezi vědeckými statěmi. pokud se tý
kaií domácích poměrů jihoslovanských. zasluhuie pozornosti úvaha Fr. R cgal
lyho o trestu smrti. Autor dospívá k názoru, že je dnes v záiuíu státu
i občanstva, aby se 7. nového trestního zákoníka iilioslovanského trest smrti
neodstranil. ale aby se omezil na čtyři případy. z nichž se týkají tří osol)
zaslmlživších si aspoň dvakráte doživotní žalář a čtvrtý neivýiimvčuěišiclí
poměrů. Při tom však autor předpokládá. že se dá soudci právo. al-y změnil
trest smrti v žalář. Zaiímavým příspěvkem ie také stat o zdravotních
poměrech Slovinska 1921; snad se podaří ieiímu autorovi, aby si pro příští
statistický přehled zaopatřil také příslušná data z Přímoří a 1. Korutan. aby

byl
obraz příspěvek
slovinskéhodrnzdravotnictví
K literárním
poměniuí \: Jugo
slaviiieho
přihlíží
J. Pregelie úplný.
„Nověiší
srbské pisemnictví".
o
dává zhuštěnou formou neidůležitěiší informace o vývojově linii nověiší srbské
literatury. o neivýznačněiších uměleckých osobnostech a neitypičtěiších srbských
dílech literárních. Za hranice vlastního. domácího kulturního života uvádí St.
Leben statí o nových cestách v dantologii. dr. V. arabon studií 0 obyvatel
stvu Ruska v l. 1851—-1910 a i. Mezi příspěvky druhé části každého sešitu.

nadepsané. .Z našeho kulturního života". isou vedle důkladných referátů 0 no
vinkách vědecké i krásné literatury také menší poiednání, iako na př. dra Fr.

Kniewalda

o národním iazyku při bohoslužběa dra Jos Srebrniče

o sta

roslovenském obřadním iazyku. náboženském životě a národní osvětě. Třetí část

,.Času“ je věnována „Kulturním drobnostem". — Dr. Bohuš Vybíral.
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LUZICK

l35532?'ŠŠV'ŠŽŠÍĚŽŠÍ'ĚĚÉŠ"
Úeů'fiíťoiyž

měrů. přece je každá nová kniha radostným úkazem. Kdybychom učinili si srov
nání dle toho. co vyšlo v lužické srbštině s naši krásnou literaturou v době
poslední. kdybychom přiložili zároveň měřítko k počtu příslušníků a čtenářstva
obou národů. pak by rozhodně dopadl soud v náš neprospěch. U Lužických
Srbů píší se básně. píáí se povídky historické vlasteneckého obsahu s ideální
tendencí; u nás by se takové věci nekupovaly a nečetly.
V úhledné úpravě vyšla v Budyšíně nákladem „Kola serbskih s isowačelow"

historickápovídkaSerbscy rejekowje od J. Lorence

alěského.

Pročítávaje tuto pěknou, uhlazeným slohem a čistou řečí psanou knížku o 135

stránkách, mimoděk jsem si vzpomněl na Kraszewského „Star ou báji.“ Doba
přechodní z p'rahistorie do historie, doba, kdy země srbská a slovanská byla
pokryta lesy i bažinami. doba zápasu mezi domorodým obyvatelstvem a ger
mánskými vetřelci jest podkladem práce slavného polského romanciera. k ní
obrátil se také spisovatel lužický. Srovnání dá se ovšem provésti jen takové,
jako mezi malým náčrtem a obrazem velkých rozměrů. Autor nedospíva ke
hlubší charakteristice a psychologickému rozboru jednajících osob. více se šíří
v líčení divoké krajiny lesnaté a močálovité. a toto líčení řírodní daří se mu
dobře. l po stránce kulturně historické jest dílko dobré. Sprbové brání se hr
dinsky proti návalu vojsk Jindřicha Ptáčníka, v boji osvědčí se síatečnějšími
a obratnějěími než Němci, ale proti přemoci nemohou se udržeti. Jejich zbyt
ky jsou nuceny poddati se vítězům a státi se nevolníky, jiní utíkají se do
úkrytů lesních, anebo hledají spásu ve v hnanství. Zajímavá jest osoba auto
rova. Jest obchodníkem se dřívím ve Sleepě v Dolní Lužici. studoval kdysi
v Praze na gymnasiu malostranském. Jest tedy potěšitelno, že : iirsích občan-»
ských kruhů také se objevují literární pracovníci. Autoru jest 49 let.
iný racovník. mnohem mladší žije nyní v Praze jako žurnalista. Jest to Jan
Skala. Bydal v roce 1920 sbírku básní Srjódki
(Drobotiny) o 60 stránkách
a nyní novou sbírku krě (Jiskry) o 26 stránkách. Obě knih vyšly v Bud
áíně nákladem autorovým a tištěn byly v tiskárně Smolerově. utor je samou .
Narodil se 1889 v Njebjelčicích. byl ze šesti dítek, neměl prostředků aby stu
doval. vyučil se malířem porcelánu. procestoval pak za prací Německo. vý
cary. echy. Zemřelý Franc Kral, redaktor. učitel a spisovatel povzbudil ho
k literární práci. Jeho dosavadní díla jsou lyrická, věnovaná rodinnému životu.
lásce. národu. domovině. llřeie : nich vroucí cit, nezkaiené srdce. l)ouláme,
ěe mladý básník platně přis ěie literatuře i pokroku svého národa a že časem
objeví se i s pracemi větáích rozměrů. Oba autoři pocházejí : katolické Horní

Lužice.

Dr. Jusel

Vinař.

Nákladem Družiny literární a umělecké. - Odpovědný redaktor Lad. Zamyknl.
Tiskne Lidová tiskárna v 01lcomou
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Kniha o svatém Josefovi — Dante Alighieri. Božská komedie a mnoho iiného.
Osobám důvěryhodným a v pevném postaveni povollme mírné měsiční splátky.

Moravsko-slovenska banka
centrála v Olomouci
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STUDIE,
NAPSAL
Dr.

AmonmMATĚJČEK
Gotické

malířství,

jak vyplývá z vnitřní príbuznostíobou

umění, pojí se sochařstvím těsný svazek a vše_,co se týká zo
brazovací stránky, jest oběma společné. Bylo již poznamenáno,
že monumetální malířství podřídilo se jako sochařství jednotě
gotické myšlenky, vtělujíci se v složitém útvaru kadedrály a že
se vzdalo při tom i svých tradicí posvěcených prostředků vý
razových. Malba nástěnná nezanikla sice zcela, jsouc však skoro
vyloučena z gotického chrámového interieru a jsouc pěstována
rukama malířů podřadného významu, kleslas úrovně umění ve
doucího. Ve velkých kadedrálách nebylo pro ni místa, barevné
okno, nahradivší zed' jako omezovací plocha, plnilo i umělecky
všechny požadavky, jež gotický princip světelný mohl žádati od
barvý. A tak se uplatňovala malba nástěnná jen jako koloristický
prostředek, užívaný k zvýraznění některých stavebních článků
v-přítmí chrámového vnitřku. Zato se ovšem uplatňovala malba

nástěnná všude tam, kde se stavělo zredukovaným systémem
gotickým a kde zed nabyla zase svého výtvarného práva. V pro
vinciálních kostelích, zejména středoevropských, v křížových chod
bách klášterních, v refektářích, ve venkovských kostelicích se
udržela malba v nepřetržitém vývoji a zejména se uplatňovala
v architektuře světské. Nebylo významnějšího hradu, paláce &
měšťanského domu, jež by byly postrádaly tradiční výzdoby ná
stěnné. V takovém prostředí klesala ovšem snadno malba ná
stěnnávúroveň méněcenného produktu řemeslného a jen v zemích
dávné tradice, jako byla Italie, neslevila nic se své umělecké
závažnosti, ba stala se dokonce oborem. v němž byly vykonány
největší umělecké činy v novém duchu gotiky.
Vlastním polem malířské působnosti doby gotické bylo severně
od Alp barevné okno. Malířství, přispůsobivši se jednotě umě
leckého celku, smířilo se s novou látkou, barevným sklem, jež
poskytovalo sice vprosvětlení maximum barevného jasu a pest
rosti. jež však se těžce dalo utvářeti ve smyslu malířském.
Aby nebyla zrušena barevná pestrost okna, bylo nutno upraviti
zvláštním způsobem malířské prostředky, uvésti vymezování tvarů
ve shodu s technikou zasklívací, ponechati zabarvení skla funkci
koloristickou. Lineární obrys olověného pásku a barva skla byly
hlavními tvárnými prostředky a ostré kresbě štětcem bylo vy
hrazeno doplniti hrubší soustavu olověné kostry. Z této techniky
a z této umělecké vázanosti vyrostl malířský sloh, jenž pojímá
formu plošně a jenž omezuje plastické vyvinutí forem na zdvižení
objemu pouhým čárkováním.
Všechna umělecká účinnost barevných oken gotických vyvěrá
z velkolepého dekorativního rozvrhu jejich plochy. Železná
kostra, zapřená o kamenné trámce a kružbu rozvrhuje oknovpole,
vytváří kosočtverce, medailony rytmicky seřazené. V této mocné
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síti rámcové rozvíjejí se drobné komposice malířské, obrostlé
bohatou ornamentikou, jež pojí jednotlivé celky v jednotu jak
rytmem svých linií, tak barevnou harmonií svých skel. Tvrdá
kresba olověných pásků vymezuje komposiční rytmus figurálních
obrazů, jež jsou navrženy v tvarech jednoduchých &přehledných.
V této tuhé vazbě rozvíjela se umělecká myšlenka gotická těžce
a tradiční přežitky trvaly déle než v kterémkoliv jiném oboru
umění. Ve srovnání se sochařstvím zůstává malířství ve snaze
o nové zhodnocení obrazu ve smyslu gotickém daleko za ním
a na výši jeho významu nedospělo, pokud bylo vázáno technikou
sklomalby. Nikdy předtím ani potom nebyla uložena umění
taková míra odříkání a skromnosti, nikdy nebylo bráněno hmot
nými podminkami rozletu výtvarné myšlenky tak tuze a vytrvale
jako v malbě na skle. A není bez jisté tragiky. že dekorativní
velikost a krása gotické sklomalby jest v úzkém vztahu k této
vázanosti a že velký styl její trvá jen potud, pokud neotřásá
malířství svými okovy. Ve XIV. věku, kdy chtělo malířství zlo
mit odpor techniky a vnutiti jí plnost plastického výrazu, pozbyla
sklomalba své monumentální dekorativní síly.
Uplně okenní výzdoby nedočkala se skoro žádná z velkých
kadedrál. I zde pokulhávaly možnosti uskutečnění za nadlidsky
vypjatou myšlenkou. Výzdoba taková vyžadovala nemenších ná
kladů než stavba sama a duševně i hmotně zemdlené generace
nestačily realisovati touhy svých předků. V centrech, v nichž rostly
kadedrály, bylo- povzneseno umění sklomalby na stupeň doko
nalosti, jehož nebylo nikde jinde dosaženo. Ale čím dále do
středu Evropy slábla umělecká hodnota malovaných oken. Drob
něiši okna malých chrámů jsou tam jen řemeslně zesláblý obraz
velkého západního umění. Na obvodě gotické kultury hájila si
vedle sklomalby malba nástěnná svoje právo bytí & v Italii,
druhém velkém centru gotického umění, neuplatnila se malba na
skle vůbec.
Opoždění gotického malířství za sochařstvím v oboru monu
mentálního tvoření mělo ovšem své důsledky i v ostatních oborech
malířské práce. Knižní malba neutrpěla v stínu velkého monu
mentálního uměni újmy, naopak, její činnost se stupňovala s roz
vojem knižního průmyslu. Šířící se zesvětštění duchovních statků,
vedlo k zvýšené poptávce po knize, ke vzniku laických dílen pí
sařských a malířských, v nichž vyráběny byly knihy od chvatně
kursivou psaných svazečků. od rukopisů zběžnými perokresbami
zdobených po nádherné cimelie, s pečlivou malbou miniaturní.
S rostoucí literaturou gotickou přibývalo malbě knižní podnětů
ilustračních a zejména literatura světského obsahu ukládala ilu
strátorům nové úlohy. Nádherně vypravené rukopisy knih ať ná
boženského at světského obsahu, bylyi v době gotické zjevem
vzácným, byvše pořizovány na objednávku vznešených osobností
doby, zokruhu'dvorského, světské i církevní aristokracie. Nic
méně tendence doby směřovaly v řemesle knižním ke knize
levnější, skromně ilustrované a tato snaha vyústila posléze na
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sklonku gotické doby v knize tištěné a zdobené grafickou re
produkcí.
Pro těžení poznatků o malířství gotickém mají cenu ovšem jen
nádherné rukopisy doby, na jejichž malířské výzdobě pracovaly
nejzdatnější ruce. Jen v nich lze stopovati tvořivé úsilí gotické
oby, jen z nich lze vyčisti rozvoj gotické formy &vzestupk no
vému pojetí obrazu a jeho výtvarnému vyjádření. Nedovídáme se
ovšem z malby knižní všeho, co by učinilo konec nejistotě &
zjasnilo představu o počátcích a vývoji gotického malířství, než
přesto nám poskytuje tento druh malby mnohé užitečné poučení,
jež památky monumentálního malířství odpírají našemu poznání.
Malba knižní zůstala vezdy vázána svou dekorativní funkcí v cel
kové výpravě knihy a není důvodné hledati v jejím systému více,
než souhlasí s tímto jejím posláním. Byla to právě gotická doba,
jež zdůraznila nanovo těsnou souvislost iluminace s grafickou
stránkou knihy, spjavši pevněji výzdobu s písmem, sloupcem a
stranou; malíř mohl jen v hrubém rámci zdobného systému uplat
ňovati tendence volné malby.
Knižní malba podává cenné příspěvky k poznání gotického
malířství v zemích severně od Alp a to zejména v době, než
vyvstalo malířstvínové pole působnosti, závažnější všech ostatních
— v malbě deskové. Tabulový obraz, jemuž se dostalo později
údělu býti nositelem vývoje, směřujícího k osvobození malířského
výrazu ak novému řešení malířského problému ve smyslu novo
dobém, byl s počátku součásti chrámového nábytku, zejména
oltářů, a jeho mluva byla stejně beznáročná jako mluva všech
oborů uměleckého řemesla,zúčastněných na zařizování chrámového
interieru. V XIII. věku stal se oltář tím, čím jestv podstatě po
dnes, stolem se zdobně vyvinutým pozadím, kulisou, jež se vy
vinula z drobných skládacích tabulek (triptych atd.) řezaných
v dřevě, v kosti, tepaných v drahém kovu nebo vyzdobených
emailem a sloužících pobožným úkonům. V podobě větších dře
věných násadců, jimiž býval oltář vyzdoben při zvláštních pří
ležitostech, zdomácnělo toto pozadí na oltář-i & stalo se jeho
součástí. Z této pevné kulisy vyvinul se posléze oltář křídlový,
archa, jehož střed nesl zpravidla řezaný obraz plastický a jehož
křídla, uzavírající vnitřní skříň, nesla řadu malovaných obrazů.
U kolébky deskového malířství stálo. jak se zdá, umění by
zancké, než jeho umělecký vývoj zapadal do dráhy, již pro
cházelo tou dobou umění západní. Do poloviny XIV. věku jest
vývoj tabulového obrazu v zemích severně od Alp zastřen našemu
poznání, od této časové meze vystupuje však již zřetelně. V té
době stal se deskový obraz předmětem soustředěného uměleckého
zájmu a v něm se vybavila tvořivá vůle gotická způsobem od
povídajícím jejím možnostem. Na deskovém obraze vybojován
byl zápas o vyproštění malíře z vázanosti středověké & dobyto
bylo prvních vítězství malířství novodobého.
S tímto rozšířením oboru umění malířského a se vzrůstem
uměleckých schopností vyjadřovacích měnila se v gotice i tech
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nika malby. Ne tolik v oboru malby nástěnné & knižní, jako
v malbě deskové směřovalo úsilí malířů k zlepšení technických
prostředků. Malovalo se barvami temperovými, nanášenými na
křídový povlak dřevěné desky, nebo na křidované plátno na
desku napjaté. Tempera, jejímž pojítkem na severu byl žloutek,
med nebo víno, byla nakládána na křídu v tenkých vrstvách.
Protože barevná hmota rychle zasychala, bylo nutno pracovali
hbitě a nebylo možno spojovati barvy, tvořiti jemné přechody
z barvy do barvy, z tónu do tónu. Modelace byla tvořena po
délnými, hustě řezanými tahy štětce vedle sebe, někdy i přes
sebe. Tupost tempery byla lámána nátěry fermeže, jež dodala
sice barvám lesku a svítivosti, snižovala však jasnost barev. Již
v XIV. věku neslo se úsilí malířů k tomu, aby byly překonány
vytčené nesnáze, ale teprve na počátku XV. století byly tyto
snahy korunovány úspěchem. Flámští malíři této doby učinili
techniku olejové malby, již dříve známou, služebnou malbě, jež
spěla právě k nové umělecké velikosti. a ve znamení nové malířské
techniky začal pro tehdejší svět velký obral ve vývoji malířství,
v jehož důsledcích se rozvíjelo malířství až do nedávné doby.
Slohový vývoj gotického malířství v obecných rysech uniká
zatím ještě našemu poznání. Technická vázanost malby na skle,
zánik malby nástěnné, méněcennost jejích zachovaných památek,
znesnadňují plné pochopení a docenění malby monumentální,
jejíž síly jsou jiné než ty, které se uplatňují v sdílnější malbě
knižní. A tak nezbývá, než vyšetřovati malířský výraz v jed
notlivých oborech malířské práce & těžili poznatky platné po
většině jen v mezích těchto oborů.
len tolik jest jisto, že gotické malířství chápe tvar a prostor
způsobem blízkým sochařskému pojetí. kludouc všechnu váhu
na tvarové vyvinutí figur myšlených ve volném prostoru, v němž
pozadí někdy zdobné vyvinuté, nemá jiné úlohy než tvořili plošný
podklad. V ranní malbě gotické tvoří postavy a tvary svéprávné
skupiny bez vztahů k reálnému prostorovému celku. Teprve v XIV.
stoleti přibývá znenáhla smyslu pro prostor a množí se pokusy
o jeho optickou organisaci. to však bylo, jak uslyšíme, zásluhou
země, v níž vývoj malířství šel cestou zvláštní, Italie. Na severu
platí v oboru monumentálního malířství do poloviny XIV. věku
zásady kolorované malby lineární, nabývajíce namnoze rysů
kresebné virtuosity, v níž vítězí snaha () jasnou, výraznou čle
nitost v ploše nad péčí o plastiku tvaru. Nadvládu tohoto stylu
nelze vyložiti jinak než příkladem vedoucího umění doby, malby
na skle. Požadavky ideové jasnosti, vyprávěcí sdílnosti, výrazové
určilosti a přehlednosti, jež byly nutnou podmínkou v malbě na
skle, byly přenášeny i v ostatní obory malířské práce, aniž se
postřehlo. že malířství se vzdává v oborech těch vlastních mož
ností výrazu, nedostihujíc při tom ani zdaleka účinku prosvět
leného barevného skla. Teprve ve chvíli, když pominula trans
cendentální vázanost malířství, počalo se obraceti k zdrojům
nového poznání ve skutečnosti, v přírodě, počalo těžiti smyslovou
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zkušenosti poznatky, usvědčující stará schemata: neživosti. stará
pojetí tvaru a prostoru z nedokonalosti a zaostalosti. V té chvíli
počal těkati zrak širým prostorem. zahližel optickou vazbu tvarů
v něm, vnímal kouzlo světla a barvy jím vázané. Tehdy dozněl
již gotický spiritualismus a nový člověk usiloval o vytvoření no
vého umění, v němž osobní počin nabyl již povahy tvůrčího činu.
Vývoj gotického malířství nebyl jednoznačný a již předem
dlužno upozorniti na dvojí proud, v nějž se rozštěpil. Zatím co
sever překonával pomalým krokem na základě se rozvíjejícího
realismu přežitky malby středověké. spěla rychle Italie k no
vémucíli. podporována tradicí východní. jejíž mluvě. zachovávající
antické nazírání. počala pod tlakem duchových sil doby nově
rozuměti. Toto naslouchání řeči dávné tradice. již domněle mrtvé,
vyneslo italskému malířství předskok před ostatní Evropou. zvět
šovaný působností tvůrčích jedinců, již se objevily jako rozhodní,
odpovědní činitelé ve vývoji umění. Tím vším zajistila si ltalie
již kolem roku 1300 nadvládu nad evropským uměním malířským,
jímž pronikaly její vlivy po různých cestách a v nestejné míře
po celý věk XlV.
Gotické umění. jež vzkličilov polovici Xll. věku a zaplnilo
jako umění universální zabíravosíi dvě další století, doznívalo na
severu ještě ve věku XV., jenž zahájil novou epochu v umě
leckém snažení lidském. Na jihu odpoutal se člověk humanismem
&renesancí od transcendentálních sil síředověkých, přetrhalsvazky,
vížíci ho k minulosti středověké a z nového názoru světového
budoval nové umění. | na severu objevily se v umění tendence
obdobné, i tam ztratilo umění počátkem XV. století svůj o
myslný význam a hledala nnvý smysl svého bylí. avšak or
mální kultura gotická doznívala tam ještě tehdy, když již byla

Rozbyla
své velké
duchovní
základny.
()přela-li
ltalie
v roz
odné chvíli
o antiku,
& postavila
li svoje
uměníse na
základnu
empirie & racionalismu, budoval sever svoje nové umění v po
kračování tendencí, vzniklých ve vývojové dráze umění gotického.
*
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NAPSAL
KAREL
DOSTÁL
ZAVŘETE OKNA!

Zavřete okna| Podzim nastává.
Tak prožíval jsem léto ve svém sklepě
iak v přírodě, v tak intimním s ní styku:
Muškáty živé hořely v mém okně,
zelené listy prozářeny sluncem.
a z venku zaléhal sem kdákot slepic
a čimčaření šedých vrabčíků
a ze dvora mi velký ořech šuměl.

Slunce mi svítilo, vzduch teplý proudil,
boiácně sice, do polovic iizby.
z dalekých zahrad vál sem výdech kvítí
a hlasy hudby. písně kolovrátků
a zněl sem výskot hraiících si dětí.
z blízkého chrámu varhan slavné pění
a romantické zpěvy zbožných davů.

Leč dnes, v den moiich narozenin. chlad
mi zavál v iizbu. prochvěl mými kostmi,
nastává podzim přírody i žití.
Teď zapalte mi v krbu měkké dříví,
al 0 borových lesích zazpívá mi.
kde žežulčino volání se hlásí,
tiše se kmitá motýl zbloudilý.

A deite kamnům kamenného uhlí,
at 0 pravěku zablčí mi píseň.
epopei slavnou o palmových lesích
o hust ch hájích přeslic neloremných,
v níž rouzdali se okřídlení draci
a mamutové drtili ie krokem.
Ať zpívá o přívalu velkých moří.
iež zaplavila v bouřném rozvlnění
svět předpotopní, prostý, gigantický
a pohřbila jej pro nás v hloubkách země.

Jak vesele to uhlí v kamnech praskal
Chceš na procházku? Dobře svrchník zapni
a proti prškám deštníkem se ozbroi

LUTINOV.
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a vzpomínej dnů krásných, letních. slunných,
jež protékat jsi mohl v horác , oech,
tys však je zabill Proseděl je v schůzích
v poradách nudných, správních, politických,
ve službách cizích, národa & cír ve.

Tak nejkrásnější's ubíl dobu žití,
propásl's chvíle. jež se nenavrátí,
svou šíji shrbil's, zakabonil's líce
& o deset let přiblížil ses hrobu.
Kus života jsi obětoval živým,
kteří se zatím omladili v lázních
a kráčejí ted' kvetouce kol tebe,
osmahlí, krevnatí & zbrunátněll
se diví, že jsi jako podzim —- žebrák.
Zavřete oknol Hu. ten chlad tak mrazll

KLETBA.

Na stráni podél cesty
stál rozložítý llk.
pil slunko, rosu, mizu
jak starý rozkošnlk.

'l'u Mistr uprášený
se s Apoštoly bral,
tak zlznivl a lačnl.
že hledět na ně žal,
I zvedají své zraky
na košatý ten strom,
zda najdou na něm plodů
co úkoj v žáru tom?
Leč strom tu stojí ustý,
ni jeden na něm fík,
on nemá žádných plodů,
on planý labužník.

'l'u stanul ve své chůzi
Pán, božský zahradník.
& zahleděl se smutně
a proklel pustý llk:

„Jen piješ rosu. slunce
a plodů nedáváš,

21. 9. 1923.

418

REVUE ARCHA

a proto zavržen isí
& kletbě propadášl"
Tu s fíku spadlo listí,
vítr ie v dálku vál,
strom zlomený & uscblý
tu iako hříšník stál.

29. 8. 1923.

RÚŽENECRADOSTNÝ.„mmm
KARELVRÁTNÝ.
Nebeských síní vyslanec
tajemství Boží zvěstuje
& Pannu

——Boží rodičku

milosti plnou imenuie.

Panna ide svoii příbuznou
navštívit, matku Janovu.
& dítě v lůně zavřené

přítomnost hlásá Kristovu.
Slovo, jež z mysli Otcovy
před všemi věky zplozeno.
ie z lůna matky panenské
smrtelným dííkem zrozeno.

Do chrámu nesou pachole:
Jenž zákon dal, iei skutkem ctí,
a cenou chudých vykoupen
ie Vykupitel obětí.
Máti, iež hořce želela
synovy ztráty, s radostí
iei nalézá. an učeným
vykládá skryté moudrosti.

Ježíši, Tobě sláva bud,
ienž : Panny jsi se narodil.
8 Otcem i s Duchem přesvatým
hoden's by všechen věk Tě ctil. Amen.

*
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NAOKRAJISLANDSKE
SAGY

Ten název vypadá zeyerovsky. A také se opravdu týká obrazu,
nalezeného v témže ovzduší, z něhož vytáhl kdysi Zeyer jeden
ze svých Obnovených obrazů— „V soumraku bohů".Je to ovzduší
islandské rodinné sagy, a Zeyerovi skytla nejhojnější látku Saga
o Njálovi, kterou z veliké části jen parafrazoval, ovšem podle
dánského překladu, jak se mi zdá. Můj obnovený obrázek je
vzat ze sag o norských králích (zachovaných na př. v rukopise
..Morkinskinna") a to ze sagy o králi Haraldovi Drsném [lOlS
—1066).V této saze se vypravuje také o Islanďanovi Halldórovi,
synu slavného náčelníka islandského Snorriho (ne dějepisce Snor
riho Sturlusona v 13. stoletíl). Halldórr byl kdysi s králem Ha
raldem v Cařihradě, a později s ním byl dlouho ještě v Norsku.
Je ostatně s podivem, že u něho vytrval tak dlouho. Halldórr
byl člověk neobyčejně svéhlavý a prostořeký, a král Harald ne
náležel k mírným povahám. Ale snad mu imponovala nejen sta
tečnost lsland'anova. nýbrž také jeho přímost, &proto mu mnoho
prominul.
e jsem si tyto dny na něj vzpomenul, k tomu dal
podnět lístek, jejž mi kdosi známý poslal : Trondhiemu, ze sta
rého Nidarósu. Byl jsem tam před mnoha lety & vz omínám si
na veliký jezerovitý ljord trondhjemský,do něhož vté a řeka Nid
(odtud bývalé jméno města Nidaróss
ústí Nidu) a který se na
západě otvírá neširokým průjezdem do Atlantského oceánu. Tam
na tom ljordu, obklopeném nevysokými ahorky, odehrálo se
několik )říhěhů ze života urputného lslaanma Hulldórra.
Saga krále Haralda Drsného vypravuje o několika potyčkách,
které měl král s llalldórremv Nidarósu a potom pokračuje:
Po vánocích dal král chystati své lodi & zamýšlel plouti podle
pobřeží na jih. A když byl král již téměř přichystán, nechystal
se Halldórr. Jeho přítel Bárdr, který obyčejně prostředkovával
mezi ním a králem, se ho tázal, co to, že se nechystá na vý
pravu. „Proto," od ověděl Halldórr„.že nezamýšlím jeti; vidím,
že mě řeči nejsou liráli příjemny.“ „Ale on jistě chce, abys jel,"

piravil
A hned
potom
králi
a pověděl
mu. dostati
že se
alldórrBárdr.
nechystá.
„Uvaž,"
řeklšel
mu,ke„že
ti bude
nesnadno
na přídu takového člověka jako je Halldórr." „Pověz mu tedy,"
řekl král, „že má jeti se mnou. a také mu řekni. že ta nevůle,
která mezi námi trvá již nějaký čas, není opravdová." Bárdr šel
k Halldórrovia pověděl mu, že se král rozhodně nechce vzdáti
jeho služby, a na jeho domluvy se konečně Halldórr přichystal a

plul
s králem.
když Král
pluli,řekl:
řekl Halldórr
kormidelntkovi
rálovské
lodi: Jedné
.,Uhninoci,
s lodíl“
„Pluj týmž
směrem ku
předul“ Halldórr řekl po druhé: ..Uhni s lodíl" Král zase poručil,
aby řídil lod' rovnou ku předu. Tu řekl Halldórr: ,.Plujete rovnou
na skaliskol" Hned potom vrazila loď na skálu tak prudce, že
se ulomil spodek & musili vynésti všecko na pevnou zemi. Také
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ostatní lodi se zastavily, a posádka postavila stany a spravovala
loď. Druhý den ráno se Bárdr probudil a viděl, že Halldórr váže
své věci do rance. „Co zamýšliš. přiteli?" tázal se ho. Halldórr
odvětil: „Chci jíti na kupeckou loď. která stojí nedaleko odtud;
nechci, aby král častěji kazil své lodi nebo jiné vzácné věci
mně na potupu, & mně aby se potom vedlo hůře.“ „Počkej ještě,"
řekl Bárdr, „co dojdu ke králi." A když král spatřil Bárdra, pravil:
„Ty jsi brzo na nohou, Bárdre." „Je toho také třeba.“ odvětil
Bárdr. „Halldórr se chystá pryč a má za to, jakož je pravda,že
jsi se k němu zachoval nešetrně. Jest opravdu těžko rovnati
vás. Halldórr zamýšlí nyní jeti na sever do Nidarósu, kde čeká
jeho loď, & odtamtud chce zpátky na Island. patně byste se to
rozešli. A já myslím, že sotva nejdeš druhého muže tak spoleh»
livého jako jest on." Král mínil, že se mohou zase ještě srov
nati. & že se proto na Halldóra nehněvá. Bárdr tedy šel a po
věděl Halldórrovikrálovo přívětivé vzkázánt.Halldórr řekl: „Nač
mu mám ještě sloužiti? Beztoho mi nedává platu v žádných pe
nězích.“ „Nehled' na to," řekl Bárdr; „myslím, že můžeš býti
spokojen s tím. čím musí býti spokojeni synové urozených lidi,
a posledně jsi se nezachoval v téže věci hezky. Hodil jsi peníze
na zem a zahodil je, a to můžeš věděti, že si to král pokládal
za potupu." Halldórr odvětil: „Nevim, že bych mu byl třeba jen
jednou tak nedobře sloužil. jako on nedobře platí.“ „Snad je to
pravda," řekl Bárdr; „počkej ještě, dojdu ke králi." Šel tedy
zase Bárdr ke knih a řekl mu: „Učiňte, pane. podle mě prosby
&dávejte Halldórroviplat v dobrých penězích; on si toho zaslouží."
Král odvětil: „Nezdá se ti to býti směloat, žádati Halldórrovi
jiných peněz, než jaké dostávají synové urozených mužů. a to
o tom, když tak potupně s mými penězi naložil naposledy?"
árdr odvětil: „Třeba hleděti, pane, na to, co má větší cenu.
na jeho statečnost a na vaše dávné přátelství. a pak na tvou
velkomyslnost. Ty také znáš povahu Halldórrovua jeho urput
noat. a bude ti ke cti. prokázati mu, co je slušné," Král řekl:
„Dobře mluvíš, Bardre a dones mu penize. “ Přinesl tedy llárdr
Halldórrovidvanáct grošů v páleném stříbře .n pravil „Tedy vi
díš, že ti král vyhověl “ Halldórrodvětil: „Ale přece již nechci
bývati na králově lodi, Chce-Ii, abych u něho zůstal, at mi dá
loď, kterou bych spravoval a jež by mi náležela." Bárdr řekl:
„Neslušt se, aby urození lidé k vůli tobě vzdávali se svých lodí, &
jsi přiliš ctižádostivý“ Halldórr trval na svém, že nedostane-Ii
lodi. nezůstane u krále. Bárdr šel tedy zase ke králi a pověděl
mu, čeho si Halldórr žádá. „A budou-li," dodal. „ostatní lidé v po
sádce tak stateční jako správce lodi, jest to veliká posila.“ Král
řekl: „Ačkoli je to hrdopyšná řec. nechc1 se vzdát: Halldórrovy
pomoci. 'Dal si tedy král zavolali Sveina z Lyrgje, urozeného
muže, a řekl mu: „Ty jsi člověk vznešeného rodu a moudrý.
Sveine; chci. abys byl se mnou na mé lodi a byl v mé radě."
Svein odvětil: „Až dosud jsi užíval jiných lidí více ke své radě
nežli mne a jsem k tomu také málo způsobilý. A komu chceš
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odevzdati mou lod'7" ,.Halldórr, syn Snorn'ho jí dostane," řekl král.
Sveine odvětil: ,.Nepomyslil jsem si. že by mi nějaký člověk
z Islandu měl tvým přičiněním vzíti správu lodi.“ Král řekl: „Jeho
rod není na Islandě horší, nežli tvůj v Norsku; a dosud mnoho
lidí bydlí na lslandě, kteří jsou blízce spříbuzněni s mocnými a
znamenitými lidmi v Norsku.“ Nezbylo, než učiniti po vůli krá
lově. i ujal se Halldórr lodi, král plul na východ do Úsló (v dneš
ním Kristianském fjordu) a byl tam po dvorcích na hodech.
Jednoho dne král seděl a pil, a mnoho lidí bylo s ním v jizbě;
byl tam též Halldórr. Tu vešli dovnitř jeho služebníci a byli
všichni mokří. Povídali, že Sveinn & jeho tovaryši vzali Halldór
rovu lod', kterou oni měli hlidati, anaházeli je do moře. Halldórr
hned vstal & šel ke králi a tázal se, má-li míti tu loď, kterou
mu král dal, či-li nemá býti to darování dodrženo? Král odvětil,
že ovšem má býti dodrženo, a hned zavolal svou družinu, aby
šla s Halldórrem; přikázal jim, aby se pustili za Sveinem se šesti
lodmi, dobře obsaženými. Učinili tedy tak & pluli za Sveinem.
Když ho dostihli, vyhnali jej s lodi i s jeho lidmi na zem do lesa,
Halldórr se opět ujal lodi a plul nazpátky ke králi. Potom, když
míjelo léto, pluli zase do Nidarósu. & zůstal tam kral přes zimu.
Sveinn z l.yrgje byl to zimu na svých statcích a vkázal králi
llnraldovi, že co se týče lodi. odevzdává to věc do králových
rukou; ale, že by nejraději loď od llalldórra koupil. kdyby se tak
líbilo králi. A když král viděl, že Sveinn odevzdává věc jeho roz
hodnutí, chtěl to urovnati tak. aby byli oba spokojeni. Nabídl
se tedy llalldórrovi. že lod od něho koupi, a koupil ji a zaplatil
hned celou cenu ve zlatě a v paleném stříbře, leč že mu zůstal
dlužen ještě půl hřivny zlata. llalldórr jej upomínal o tu maličkost.
ale král stále neplatil.
A když přišlo jaro, řekl llalldór králi, že chce v létě jeli na
Island, že by se mu hodilo, aby král zaplatil, co jest ještě (llu
žen za loď. Král se placení vyhýbal a bylo viděti, že se mu
upomínání Halldórrovo nelíbí; ale nezakazoval mu, aby nejezdil
domů. Halldórr si připravoval na jaře svou loďk plavbě. Jednou
pozdě večer. když již byl úplně přichystán, vyplul 7, řeky Nidu.
kde lodi stávaly. ven na fjord. Té doby začal váti příhodný vítr.
Halldórr sestoupil s několika muži do člunu & vesloval zpět do
řeky k přístavnimu mostu. Tam přistal zadkem člunu a nechal
tam jednoho muže, aby jej držel, ostatním pak poručil. aby se
děli u vesel a čekali tak na něj. Potom šel sám v plné zbroji
vzhůru do královského dvorce a vešel do ložnice královských
manželů. Jak vcházel. způsobil nějaký šramot, takže se král
i královna probudili, & král se tázal, kdo se to na ně v noci do
bývá. „Já to jsem, Halldór," odvětil příchozí. „jsem nyní připra
ven k odplutí, přišel dobrý vítr a jest čas, zaplatiti mi to, co
ještě zbýval" „To nemusí býti tak kvapně," řekl král, „počkej
do rána a dám ti to." „Chci to míti hned," odpověděl Halldórr;
„nechci tentokrát odejíti s nepořízenou. nebot znám tvou povahu,
a vím, že se ti nelíbí, že takto přicházím a upomínám tě, ať se
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ted' tváříš jakkoli. Také ti budu od této chvíle málo věřiti &ne
podobá se pravdě, že bychom se často shledali tak, že by mé
postavení bylo výhodnější. Chci toho nyní užíti. Vidím. že krá
lovna má na ruce náramek asi té ceny; dej mi jej." Král zaho
vořil: „Musíme se tedy oblédnouti po nějakých vážkách a zvá
žíme ten náramek." „Není třeba," odvětil Halldórr, „přijmu jej za
to, cos mi dlužen; tentokrát mne neošidiš. a dělej rychle." Tu
promluvila královna: „Dej mu ten náramek; či nevidíš. že stojí
nad tebou a je hotov ke všemu ?" ! stáhla si náramek &odevzdala
iei Halldórrovi On jei vzal & poděkoval oběma za zaplacení a
přál jim, aby se měli dobře. Potom šel spěšně dolů ke člunu.
Jeho lidé začali hned pracovati vesly co nejúsilovněji &veslovali
ven k jeho lodi. vyzdvihli pak hned kotvu & roztáhli plachtu.
A téměř v touž chvíli. kdy plachtu vytáhli vzhůru, zaslechli již
ve dvorci troubení. Poslední. co viděli, bylo, že tři válečné lodi
byly spuštěny do vody a pluly za nimi. Ale vítr vál silně & jejich
lod' plula mocně ku předu. A když královi lidé viděli, že Hall
dórr jim ujde, vrátili se zpět. aHalldórr vyplul na moře. a tak se
rozešli. Měl dobrý vítr až na Island a již nikdy se s králem
Haraldem nesešli.
Když řijel Halldór na lsland. zařídil si hospodářství v Hjard

arholtu. ěkolik let později vzkázal král llarald llalldórrovi, synu
Snorriho, aby zase přijel k němu do Norska a byl u něho, že
bude požlvati důstoienství, jakého nikdy neměl. a žádného muže
nepanovničího rodu. že král nepovyší v Norsku výše. nežli jeho,
přijme-li toto pozvání. Když Halldórr uslyšel toto vzkázání. od
větil: „Již nikdy nepojedu ke králi Haraldovi; at máme oba to,
co jsme získali; já znám jeho povahu a vím dobře, že by splnil
co slibuje, že by žádného muže nepovýšil v Norsku výše než
mne, kdybych k němu přišel, protože by mne nechal pověsiti na
nejvyšší šibenici. kdyby mohl provésti svou vůli." A když král
již velmi stárl, vypravuje se, že vzkázal zase Halldórrovi. synu
Snorriho i žádal ho. aby mu poslal několik liščích kožešin, že si
z nich dá udělati pokrývku na postel. nebot pry potřebuje ně
čeho teplého. A když Halldórr uslyšel toto vzkázání. to prý nej—
prve prohodil: „Stárne již kokešl"'Ale přece mu poslal kožešiny,
o něž ho žádal. Nevyjel pak Halldór z lslandu od toho dne. co
se rozešel s králem Haraldem v Trondhjemsku, jak bylo právě
pověděno. Bydlil v Hiardarholtu do staroby & došel velkého
stáří. — Tak se končí starodávné vypravování o Halldórrovi,
synu Snorriho.
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UMENÍ WILLIAMA BLAKEA. ESSAY
NAPSAL
Ruoour KASSNER.
PRELOZILA
MARIEKALA

SOVA.
Kdo čte po prvé Blakeovy verše, nabude dojmu čehosi nového.
nepřirozeného. lověku připadá, že jsou to úryvky z epopeje,
náležející národu, jehož žádná vůle nepudila ze snů do života.
teme o věčnostech, které se rozštěpují, o vršících v plamenech
& velikých vodách. pojicích se s ohněm; o řetězích zavírajících
prázdný prostor, o horách nespočívajících na žádné zemi, o údo
lích vznášejících se jako koše ve vzduchu, 0 hlubinách nemajících
mezi ni dna, o stínech nemetaných žádným světlem, o nocích
nenásledujících po dní, o oblacích nikdy nedštících. Povětroně
poletují nekonečnem jako ..neosvobozené vášně" a slunce se
zmítá neklidně jako horečně oko. Čteme o lidech, ne, o titanech
kráčejících o hvězdách &brodícich se oblaky a jejichž pád nemá
v prostoru konce. Nenávidí druh druha a chtíce usmrtiti, metají
otrávenými skalami. Hněv tryská jim z prsou jako oheň. jejž
hnětou v kouli hrotlcí se za letu v blesk. Synové povstávail proti
otci a jeho kletba nezkrotí jejich vztek. To vše jest psáno zani
cenou skladbou, slova se potácejí divoce, jako lidé jimž byly vy
klány oči. Avšak to ani nezarážl. cosi podobného se nalézá
i v starých epech. Ale tito titanové tvoří obrovská díla a čin
je zesmulňuje & nebyl jejich vůlí. Zavrhují co milují &pláči nad
svou zatvrzelosíl. .lson krutí jako lidé neslyševší nikdy () osudu.
Nevědí ničeho o klamu, z něhož jsou vinění, ničeho o hříchu. za
nějž pykajl. Stáří není jim požehnáním, jejich mládí neskytá jim
žádného světla. Žijí věčně a čteme-li. že umírají, na příští stránce
znovu oživují. Mrtvoly, připoutané ke skalám, svými pouty oživují.
A přece milují tito lidé a láska jejich jest osudná. eny hynou
jako stín v objetí mužové a jsou hned zase těly lákajícími
k lásce. ]inoši zmírají clonami tajemných žen. teme o pannách,
jichž čistoty hanba neporušila, 0 ne oskvrněných nevěstkách.
A vše se děje, jako by toho nechtěli. nemohou činiti nic jiného,
než co jest zároveň jejich osudem. žádný stesk neumoudří jejich
pošetilostí, jejich nejistoty jsou jako moře nezčerpatelné & svou
lítostí se zatvrzují jako skály. V jejich činy se vkrádají sliby
() příštím vykoupení a ozývají se písně o štěstí, proti němuž je
namířen všechen jejich vztek.
Člověku se zdá, jako by se díval na život kdesi na jevišti snu.
Stínové míjejí sem a tam, scházejí se a rozcházejí a nebylo to
ani jejich úmyslem. Promlouvají svá slova bez nápovědi a řeči
jejich se shodují čarovně. Dávají odpovědi na otázky jichž ne
slyšeli; odpovědi přicházejí odtamtud kam neřídili svých slov.
Míní lásku, odvetou je jim nenávist & oni to pociťují jako rým.
Jásají, bol je zkruší a oni to pociťují jako rým. Svou vůli metají
jako oštěp a osud ji lámea vtisícerých tříštích ji hází zpět a oni
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to pociťují jako rým. Jsou si. mimoděk. vzájemně osudem. Jest
to jako na jevišti, na němž herec herce nezná a druh konání
druha dle vlastního váží hoře. Nechápeme tento život a poklá
dáme vše snem, hrou stínů, představujících svůj vlastní osud,
až když si ujasníme. že nemáme před sebou lidi. nýbrž ..states",
stavy v životě národů. nálady v nás samých. Jsou to lidé. kteří
jednají, nemajíce žádné vůle. jako naše nálady, naše sny. To jest
něco naprosto nového. To jest Blakeova věčná sláva. Nikdo před
ním. nikdo po něm se nepokusil o něco takového. U Spencera
a jiných jednají ctnosti a neřesti jako osoby. nikoliv jako nálady.
ake a ti nejlepší lidé po něm. považují ctnosti a neřesti právě
jen náladami, které mohou býti přemoženy. Jeho estetika zde
plyne z jeho etiky nebo naopak. Jedině největšímu básníku
příštích dob bude dáno Blakea v těchto věcech doplniti & pře
devším objasniti. Artisticky toho v jeho zmateném díle ihned
nepostřehujeme a člověku jest zvláštním uspokojením Blakea
v těchto věcech docitovati.

Člověk _—veliké

jeviště

jeho nálad

»—to chci proká

zati na dvou jeho předních & nejbohatších básních ,.Ahania" a
„Visions of the Daughters ol Albion".
Fuzon udeří bleskem svého otce Urizena. Tento nastaví sy
nově zbrani široký diskos. blesk jej zasáhne v ledví & vyrazí
z nich Ahanii. Urizen zapudí Ahanii. usmrtí skálou Fuzona a
připoutá jej ke stromu tajemství. To jest stručně ..děj" Aha
nie. eším symbol: člověk se zde nachází ve stavu rozumu.
Urizen jest protagonistou. Jsou v něm ještě živé pudy volnosti
a projevují se co vzpoura. Rozum pokládá každý pud volnosti
vzpourou. Vzbouzí v člověku radost a rozum ji pojímá co svod.
Nazve ji hříchem a krotí pud morálkou. Fuzona &Ahanie by si
volný Urizen ani neuvědomil. Oba jsou odrazy padlého ducha.
těme nyní „Visions ol the Daughters ol Albion". Oothoon mi
luje Theotormona. Byla čistá a utrhne květ z údolí Leuthy a Bro—
mion jí přezdí nevěstek.Theotormon zesmutnl &Oothoon jej ne
může přesvědčiti () své nevinnosti. Spoutá ji s Bromionem hřbetem
k hřbetu. a lká nad svým bolem. Oothoon jest emanací Theotor
mona a Bromion jeho spektrem. Oothoon jest pocitem lásky
Theotormona, radostí jeho smyslů, prostomyslnou rozkoší pohlaví.
Theotormon, jsa pod moclUrizena, pocituje její prahnutí necudným.
zneplodni ji Bromionem »—svou ..fysickou vůlí", sloužící mu co
rozum f— spoutav oba hřbetem ke hřbetu a stává se bezra
dostným asketou.
To vše vypravuje Blake jako dobrodružství Oothoony a Yeats
& Ellis srovnávají je krásně s legendou o Evě a pohádkou o
Psyche.
Psyche a Eva si uvědomují svého ohlaví co vlastní vůle,
Psyche, jsouc poslušna svých sester. Epvahada To bylo jejich

pádem, nebyly již pouhou emanací, trpné, lemales...

there is

no such thing in eternity as a female will. Oothoon utrhla květ
v údolí Leuthy, duše její zřela krásu jejího těla a, spatřivši. že

Goliclů mullhlvl.
MOSAIKOVÝ KRISTUS V APSIDÉ.
Dóm v Cclnlu
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se odlišuje od Theotormona, pozbývá své prostomyslnosti. Kdy
koliv nabízí Erotu-Theotormonu svou vůli co otroka, nazývá ji
Theotormon nečistou a žádostivost, která mezi oba se vkra a
jako něco třetího, bude mluviti jako rozum . .. To jest Blakeova
veliká změna. Písmo dí: Adam a Eva byli neposlušni, žádostivost
jala se probouzeti mezi oběma, isáhli po ftkovém listu, aby za
střeli svou hanbu. Blake dí: Oothoon & Theotormon stali se ne
svobodnými, mezi ně vstoupil rozum. i sáhli po ctnosti a zastřelí
svou krásu.
Jako v pohádce o .,Dornróschen“ jest obsažen mythus o ger
mánském bohu slunci a Siegiriedovi, v dodrodružství Theotor
mona a Oothoon obsažen jest celý mythus Blakeův. Oothoon se
nazývá brzo Ahania. brzo Vala, Enion nebo Jerusalem, Theo
tormon jest brzo Urizen. brzo Luvah, Tharmas nebo Albion.
Jsou vždy činný nebo trpný živel v mikrokosmu. V okamžiku,
kdy trpný živel nabyl vlastní vůle, vstoupila mezi oba smrt. Smrt
se nazývá Fuzon nebo Bromion, jest vezdy žádostí &přehodno
cena sluje zákon, rozum, náboženství. Jest to, jak jsem pravil,
vůle Schopenhauerova. Nevím. je-li mi rozuměno. Ale mystikové
srovnávají ojmově co se shoduje spirituelně. Přikázání, jež za
kazuje hřích, jest negativním hříchem; rozum, jenž krotí naši
žádost, jest negativní žádostí; zákon, jenž ubíjl vůli, jest nega—
tivní vůlí. Náš život jest negativní smrtí. Proto je Fuzon záro
veň žádostí a zákonem. Bromion tysickou vůlí, jež plodí & mo
rálkou jež se zdržuje. konečně byl tužbou & hadem, životem a
smrti. Tak jako Blakeova etika, jež jest zároveň jeho estetikou,
nečiní rozdílu mezi dobrem a zlem, nýbrž jen mezi životem a
smrtí, tak i jeho íysika, jež jest také jeho metalysikou
meta
Íysika jest tysikou mystikovou » hodnotí dle záporu a kladu.
.leho etika nečiní rozdílů podstatných nýbrž hodnotných. Jest to
rovněž kterási morálka ,..lenseíts von Gut und Bose" a chceme-li,
můžeme z Blakeovy mystiky vyvoditi morálku Nietzscheovu.

Pravil jsem o těchto states,

náladách Blakeových, že jsou to

lidé, kteří jednají, nemajíce žádné vůle. Totiž, oni necítí vůli jako
něco, čeho jim Bůh může odejmouti a nahrnditi jiným. Jednají
hezvědomě, jednají svého Boha, konají svůj osud. Nemohou jim
se přihoditi náhody, přijali předem svůj život co vědění, svůj
osud co vůli. ijí svůj život tak, jako hvězdy jdou svou dráhou.
To, co skutečného člověka potkává na jeho cestách jako něco
cizího, co mu dovedou vyložiti jedině básníci, toto nesouvislě
konání & trpění jest ctností, virtů, mystického člověka. ije v něm
co syntésa velikého života, jehož se účastní — all the wonder
and wealth ol the mine in the heart of one gem — žije v něm
jako láska mužova v kráse ženy. jako píseň v duši básníkově.
Jako staré lékařství mluví o ctnosti byliny, tak mluví mystika
o ctnosti člověka a míní jeho konání. Jeho vůle jest jeho osud.

Koná svůj with;
Tento mystický člověk není nic jiného, než duševně přehod
nocený skutečný člověk, spiritualný člověk. Nazýváme-li, právem,
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báseň duševně přehodnocený život. jest život mystického člověka
básní a všecky jeho skutky jsou symboly jeho bytosti. To jest,
co vyrozumívám mystickým stilem a tím vysvětluji vnitřní pravdu
symbolu. Symbol není nic jiného, než vyložený, zbásněný, zhuš
těný život. Každý skutek, obsahující mou celou bytost, může zna
menati můj symbol. Mystický člověk nutně projadřuje celou svou
bytost každým skutkem, tak jako duše uměleckého díla se musi
cele projádřiti tvarem. První, nejdůležitější a vše obsáhlou zá
sadou Blakea a všech pravých mystiků jest, že není rozdílu mezi
duší a tělem — man has na body different from his soul. —
Soul a body, duše a tělo se studují jako vůle a osud, činné a
trpné, jako všechny protiklady o nichž jsem mluvil na tolikerých
místech. To jest moudrost mystikova a básníci nečiní nic jiného,
než co mystikové vědí a moudrost básníkova jest konáním mys
tického člověka. A proto jest život mystického člověka básní a
báseň člověkova mystickým skutkem. Symboly jsou skutečnosti
mystiky a clony života. Co Blake věděl. to provedli maliři jako
D. G. Rosselti a básníci jako A. Ch. Swinburne. Básník stojí
vždy mezi myslikem a skutky skutečnosti a snoubí v básni život
s mystikou.
Ale i Blake byl umělcem & chtěl, aby jeho umění bylo pojí
máno symbolicky, symbolicky v slovech i barvách.Těla, opsané
jeho linii, mají být dušemi. Nic podivného. Pravil jsem, že každé
umění jest symbolické. Slova našich veršů a linie. kreslená na
kameni nebo kovu, jsou znamení kteréhosi světa. vzniknuvšího
v nás, jsou přehodnocení. Všecky básně jsou metaforami života,
jako duše jest metaforou těla & veliké zdání metaforou barev.
Přirozeným. věčným zůstává přece tělo, duše a obrazy jsou
v pravém smyslu slova nepřirozeno, nadpřirozeno, okamžiky zá
blesku, jež naše moudrost a síla. naše pošetilost a slabost na
zývá věčnosti.
Přiroda emanuje v duchu, tělo v duši, bylo by nám říci, uží
vajíce mystického názvosloví Blakeova. slova života emanují
v metafory básníků. Co otřebujeme, jest čas, a věčnost jest jen
metaforou času. Nuže, lake u všichni přirození mystikově,
možno-li tak říci, cítí opačně. Duch a duše jsou přirozeno, ema
nují v přírodu a v tělo, a příroda jest jen metaforou ducha. tělo
metaforou duše. Věčný smysl padl ve všeliká znamení, ukazo
vaná přírodou, obrazy básnikovy ve všelikerá slova, promluvená
životem. Metafory jsou přirozeno, iluse jest příroda. Slova bás
níkova mohou nejen znamenati to co jimi chce říci, ale jsou tím
skutečně. Slovo „bouře", na příklad, může znamenati „hněv boží"
nejen v básni, nýbrž bylo původně „hněvem božím" a jest jím
dosud v obrazotvornosti básníkově. Básník může nyní & must
užíti slova bouře, kdykoliv míní .,hněv". Jest povinností básníka,
aby opět dal slovům význam jaký mají v říši fantasie. v Swe
denborgově nejstarší říši.
Jest velmi snadno zde Blakea vyvrátiti. Blakeovo umění jest,
pohříchu, namnoze pouze teoretickou mystikou aBlake byl příliš
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absolutni, aby o tom přemttal, že užitá teorie iest vezdy plochou.
Vděčime lidským okamžikům Blakeovým, že nevyvodil vždy po
slednich důsledků své teorie. Neiosobněiši u něho byla jeho
touha po ilusi a nikoliv iluse sama. Jeho drobné básně — Songs
of Experience. Gates of Paradise — isou modlitby o ilusi, 0 ne
vinnosti v zahradách duchovní lásky a říších snu. Vyznivá z nich
upřímně. iasně, iako chlapecké hlasy, bázeň tohoto dětinského
muže před temnými světnicemi života a zlatými sítěmi, iež spřá
daií smysly ieho duši. Uvádím zde dvě z nich:
THE GARDEN OF LOVE.
l laid me down upon a bank.
where love lay Sleeping;
l heard among the rushes dank
weeping, weeping.

Then l went to the heath and the wild,
to the thistles and thorns of the waste;
and they told me how they were beguiled,
driven out and compelled to be chaste.
l went to the garden of Love,
and saw, what l never had seen;
& chapel was built in the midst,
where l used to play in the green.

And
und
so I
that

the gates of this chapel were shut
„Thou shalt not" writ over the door;
turned to the garden of Love,
so many sweet flowers hore.

And ] saw it was filled with graevs
und tomb stones, where flowers should be;

and Eriests
black
gowns
walking
their rounds
and
inding inwith
briars
rny were
ioys and
desires.
ZAHRADA LASKY.

Ulehl isem na lávku.
kde ležt sptct láska;
zaslechl jsem ve vlahém siti
tkání. lkáni.
Tu vyšel isem na lada & step,
k bodláčí & trní pouště;
a ty mi děly iak byly ošáleny,
vypuzeny a odsouzeny k cudnosti.
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Vešel jsem v zahradu lásky.
a zřel. čeho jsem nespatřil nikdy;
kaple stála uprostřed,
kde jsem si hrával na trávě.

A brány kaple byly zamčeny
a „Nesmíš |" bylo psáno nad vchodem;
tu pohleděl jsem nazpět k zahradě.
kde tolik sladkých bývalo květů.
A zřel jsem, že je plna hrobů
a náhrobků tam, kde měly kvěsti květy;
a kněží v černých roušich tudy chodili
a brevtři spoutávali mé radosti a touhy.

THE LAND OF DREAMS.

„Awake, awake, rny little boyl
Thou wast thy mother's only joy.
Why dost thou weep in thy gentle sleep?
Oh wake. thy lather doth thee keep."
„Oh what & land is the land ot dreams?

_

What are its mountains and what are its streams7"
„Oh latherl l saw my mother there,
among the lilies by waters lair."
„Among the Iambs clothed in white,
she walked with her Thomas in sweet delight.
l wept lor joy, like a dove l mourn —
oh when shall l again return ?"

„Dear childl l also by pleasant streams
have wandered all night in the land ol dreams
but, though calm and warm the waters wide,
[ could not get at the other side".

„Father, O latherl what do we here,
in this land ol unbeliel and fear?
The land ol dreams is better lar,
above the light of the morning star."
ŘlŠE SNU,
Vzbuď se. vzbuď se, můj malý hochul
Tys byl jedinou radosti své matky.
Proč pláčeš v tichém spánku?
vzbud se, tvůj otec je s tebou.
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„Acb, jaká říše jest říše snů?
Jaké jsou její hory a jaké jsou její řeky7“
„Ach, otčel já viděl tam svou matku,
mezi liliemi u jasných vod.“

„Mezi beránky bělorounými
kráčela se svým synáčkem v sladké rozkoši.
Já plakal radostí, jako holubice pro níž truchlím —
ach, kdy se tam navrátím'I"

„Drahé dítěl Ja též poděl slastných proudů
jsem putoval celou noc v říši snů,
však, byt byla klidna & vlahá široká voda,
já nemohl přeplouti na onen břře
„Otče, ach otčel co tu ještě chceme,
v této říši nevěry a báz
ázně

Říše snů oč lepšíj je,
tam nad jasem jitřní hvězdy."

Touha jeho byla splněna, myslím, nebot lze-li koho nazvali
člověkem volným, byl jím Blake. Stal se volným — a neplodným
svými desilusemi. Jemu byla iluse nejvlastnější, byla jeho sku
tečností & slova jeho jsou právě tam, kde mají vyslovltí věci,
jichž si netroulal vyslovitl nikdo před ním, mrtva. Neboť každé
umělecké dílo, bez výminky, které se nejeví na první pohled
živým, jest mrtvo. Jest totiž jedna pravda, která stojí výše než
každá mystika: 'Naše slova žijí stejně našimi desilusemi jako
našimi llusemi. Uěastní se obou, ba žijí z obou jako stíny, které
Bijí
dvou
z jednoho
pramene života.
smrti,
olu,zetěla
a zpramenů
jednoho světlo,
jasného,
pramenetemného,
duše a volného
A jako se slovy, rovněž tak jest a barvami. jsou na obraze ra
dostí, protože život nám je připoutal k hnusu & zklamání. Čím
bolestněji jsme se dali jimi klamati v životě, tím jasněji září
v umění. Jejich radost žije z našeho bolu. lest to tentýž vnitřní
postup: mystický člověk jest metaforou skutečného člověka,
rovněž tak symbolický výraz. barva a slovo co symbol, jsou
metaforou slov a barev života. Ale jako duše nemůže být sym
bolem těla, nesmí být metalora symbolem slov a barvy. To jest.
jako bychom chtěli líčiti karakter mužův podle lásky, kterou na
lezal u žen, s nimiž se v životě potkal.
Zdá se, že Blake nalezl vhodného výrazu pro svou mystiku
v jediné linii. Mně jsou jeho kreslené ilustrace, černé a bílé.
mnohem milejší kolorovaných. Přede mnou leži velké vydání jeho
díla od Yeats & Ellise. Originály, jak jsem je viděl v British Mu
seum jsou zde fotografovány Vše je zde černé a bílé. Zřtme
nahá těla chvátati ohněm, tonouti ve veliké vodě. Krčí se v brlo
zícb, vznášejí se nad slunce, křičí z plamenů. Hadi se vinou kolem
nich & vlekou je v propasti. Geniové vylétají z květů, vystupují
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z oblak nebo spočívají na kalíšcích velkých vodních květů. Nazí
hoši a dívky krotí labutě a hady. Draci svazují těla žen v pod
prsí a když Blake maluje anděly. zříme jen dvě mohutných křídel.
lověk žasne nad touto obrazotvorností. vida tyto kresby po
prvé, jako nad puranskými božstvy v Indian Museum v Lon
dýně. Kdo studuje text. shledá je tak prostými. jako umění lndův.
Blake bere svůj text doslova a přenáší metaloru do linie. Poučným
příkladem jsou jeho ilustrace k Youngovým „Night Thoughts".
Youngovi, jako všem špatným básníkům, jsou všecky metafory
poetickými lrásemi, které si člověk přehodí jako smuteční šat
nebo domino, Blake je zažívá. U něho nebylo nic konvencio
nálného, on jest v anglickém umění první praeraffaelita. Jeho
ilustrace k Youngovi jsou umělecká díla, Youngovy „Noční myš
lenky" jsou špatné verše.
To vše vyjadřuje Blake nejlépe jednoduchou linií. Pro něho
se zdá latit co Max Klinger tak velikolepě vyslovuje v svém
spisu .. alerei und Zeichnung". Kresba lépe vyjadřuje ideu, malba
kladně postřehnutý život. Linie hledají. co barva dávno nalezla.
Uspokojují spíše sugescí. Kresba může věc. kterou vypodobuje,
tak isolovati, že obrazotvornost si musí sama vytvořiti prostor.
A přece není Blake z velkých kreslířů. jako byli Diirer, Hol
bein, Goya. ba ani jakým byl David Scott, nikoliv z vnějších
důvodů jako z kteréhosi velmi důležitého vnitřního důvodu. Čím
lépe chápeme Blakea. tím méně sugestivním se stává jeho umění.
Ano. čteme-li často jeho věštecké knihy, není tu na konec vůbec
jeho kreseb —mně alespoň se tak děje „„ nebo jsou atrným
důkazem mnohého, čeho zprvu člověk sotva si troulal ráti do
slovně. A tím pozbývají. jako všecky důkazy, veškerý sugestivní
síly. Jeho linie vynášejí co jest hlubokého na povrch, kdežto li
nie Důrerovy převádějí to, co každý vidí, do oblasti kam vniká
jen tušení. Do Blakeova umění ústí jeho mystika. .leho umění
je povrchové. Formálně je každé umění povrchové. ldeově vzato.
jest jím jediné umění mystikovo. Dotud byl vždy tvrzen opak.
nebot nic tak lidi nešáll, jako slovo mystika. Člověk není darmo
mystikem. Vidění jsou velikou jistotou člověka. ale špatnými sluhy
umělce. Činí : člověka světce a jest velkým štěstím umělců, že
jsou z lidí nejméně svatí.
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ŽEHUŠICKÁ

OBORA.
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ZÍCHDOUBRAVY.
NAPSALJOSEF POSPÍSIL.
Kol staré obory. již neobejdeš za půl dne.
plot mechem zčernalý & hrozivý se ježí,
v něm bílá myslivna vchod do obory střeží
& nad ní černých dubů mrak se tmí & k nebi pne.

Já kouzlil si, ta obora že gotický je chrám.
v něm dubů sloupoví jsem uzřel k nebi spěti,
& na něm viset klenbu rozepjatých snětí;
jich mřížováním zářil modrý nebes drahokam.

Kde srdce obory. tam v slunci louka rozkvetlá
se zlatě rozlévá & vlní široširá,
hráz umělá ji kolem pevným kruhem svírá
a po ní cesta ide & žlutě pískovaná plá.
.li duby lemují. již pamatují Žižku snad,
jsou duté již & proschlě, věky zpustošené,
zřím jejich korun mrak. mně nad hlavou se klene,
z něj na luka se řítí větví příkrý vodopád.
'ljma stínů leží na cestě & skvrny sluneční
v ní hoří sršící & bíle plůpolavé;
vzduch hedvábný má lesk & tóny zelenavé
& chladem vlá a šumem vos & much a cvrčků zní.

|)va dančí kozlové, jež spali v stinných íravinách,
mou chůzí vzbuzeni hned ostražiíí vstali
a dlouho nehnuíí mne prohlíželi z dali.
v hloub lesa až je zaplašil můj krok a náhlý strach.
Zde dub ční. obr kosmatý, jejž stokrát oral blesk,
je samý suk a strup. má stářím zrytou kůru,
z pně mrtvé ruce pahýlů se lomí vzhůru
a na větvích spí žal a stáří bezútěšný stesk.
Kde jeho první sněti zřím. až k louce svěšené.
tam visí smělá pavláčka jak hnízdo ptačí.
k pni dubu bokem lne a koketně se tlačí
a vzhůru k ní se točí úzké schůdky dřevěné.

V tom posedu. či v jiném některém kus cesty dál.
pán zvěře čekával, jsa vášní lovu vzňatý,
až daněk vystoupí neb jelen parohatý,
by třesknou ranou dobře mířenou jej k zemi sklál.
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I hosté, lovci šlechtičtí. když kývl honů čas.
tam skrytí sedávali s puškou na čekané
a na ieleny pálili. k nim honci štvané:
Kus mnohý kulí sklán kles' k zemi. zabekl a zhas'.
V tom posedu ted' já si hovím v stínu chladícím
a zrak můj na louce se očarován pase,
kde svítí osamělé břízy prostovlasé,
a smrčin černé ostrůvky se mračí mlázím svým.
Zřím bílou laň. iež chladila se kdesi v kališti,
iak brodem rozkývaných trav ted' k lesu plave
a nad ní v azuru se chvěie káně dravé
& tichým křídlem třepetá. isouc lačné kořisti;

tam bažant drnošlap si vyšel na paši
a zlatem zářící se pyšně nakrucuie;
iei ušák prohlíží & v trávě panáčkui e,
až náhle polekán hloub do luk skokem pelaší.

Je slyšet datla. biie do kůry & bubnuie;
kdes doupňák houká, soika neposedná žvaní,
kol hrdliček zní smích a sladké cukrování:
Mníš, celá obora. že s nimi hrá & cukruie.

Sem do té obory, když měsíc nad doubravou vzplál,
se často přes plot shoupl pytlák nelítostný.
by bažanta, jenž na hřadě spal bezstarostný.
bud' sirným kouřem udusil, neb větrovkou svou sklál;

neb aby po daňkovi nebo ielenu zde pas',
ienž z lesa vychází, když soumrak v kraj se snáší
a s ranním úsvitem se nazpět vrací z paši,
kde střeček sužuie & slunce sálaiící ias.
Zde mezi pytlákem a myslivci vřel věčný boj
a běda pytláku, ieiž lesník číhaiící
kdes tušil houštinou se plížit s kulovnicíl
Tmou výstřel blýsk' a nad ubitým zavřela se chvoi . ..

Je neikrásněiší obora, když podzim na ni dých',
když keře na pasekách rudě krváceií
a buk a iavor zlatem sálavým se skvěií
a šelestivé listí pomalu se roní z nich;
když měsíc tichou nocí
v houšt spících stromů
a ielen vychází zvát k
a soky vyzývá a vášní

jde a chvějně světlo své
leie ze stříbrné dlaně,
lásce plaché laně
rozlícený řve.
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l v zimě oboru mám rád, když čerstvě padlý sníh
stůl louky prostřel jiskřivými závějemi
a na smrky si sed', jim větve obnul k zemi
a do cest listím vystlaných si lehl v alejích;

kdy něžná modř, z níž nebes jasný baldachýn je tkán,
se nad bělostným ložem lučin rozklenula
a v lese, kde ni větévka se nepohnula
jen štěkot černých kavek zní & krákorání vran.
Však strašno je tu v oboře, když běsní vichřice,
& z mračen šlehá blesk & burácejí hromy,

když s druhem druh se začnou potýkati stromy
a hlavou třískat o hlavu & rvát se za kštíce
& praskat příšerně a řvát & sténat ve zlosti,
když náhlá tma v plášt černý oděná tu straší
a liják bubnuje, až od země se práší
& v hnízdě pták, zvěř v pelechu se třese úzkostí.

Když oboru se rodila * tak dávno tomu ližl
byl šlechtic státu pilířem & pevným valem,
měl slovo na sněmu, kde rád se přel i s králem,
svůj pluk sám vodil na vojnu, nes' berně těžký kříž,
a seda! na soudech a velké umělce si zval,
by s nimi snil & budoval své zámky skvělé
& obory & luzné parky přeumělé,
kde plála nahá bělost soch & snivý fontán lkal,

však s kultem krásy, již nám za věno dal Stvořitel,
rád snoubil svatou lásku, jež je víry květem,
chrám Bohu krášlil, školy stavěti dal dětem
a s církví () chudé a nemocné se starat chtěl.
Dnes šlechtě zbyl jen klub & úzké společnosti kruh
a sport a cestování, lovů kratochvíle
a hostina & hra, k níž svádí dlouhé chvíle
a obchod dřívím. pila, pivovar & mlýn a pluh.

Však jako dřív i dnes má šlechtic vypěstěný vkus,
už v předcích žijící & zděděný pud krásy,
jenž láskou k přírodě se ozývá & hlásí
a staré stromy mýtit za hřích pokládá & hnus.

Ač parcelací hrozí lid a kývá chudoba,
přec šetří alej lipovou a staré duby,
jež v polích dumají, ač stínem osev hubí,
přec šlechtic o zámecký park a oboru svou dbá.
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Vím dobře, že jen chudoby a populace tlak
a úzkost o budoucnost vlasti bez vy nutí
stát k parcelaci panských velkostatků nutí,
že bez ní z nové lodi státu zbyl by nám jen vrak,

však děsím se, že sedlák oboru nám zpustoší
a tam, kde javor žil a dub. že vsadí štěpy,
že louku přeorá, ji změní v lány řepy,
kde místo jelenů se budou pastvit hraboši.
S tou úzkostí dál kráčím oborou a mýtinou,
kde ostřice & sítí pod patou mi vzdychá.
jdu řece vstříc, jež na dostřel as plyne tichá
a na slunci se blýská vyleštěnou hladinou.

Ji černé olše lemují a vlašské topoly,
jež listem třepotají věčně ševelivé.
k nim habr druží se & smrky zádumčivé
& chvějná osyka, již každý vánek zabolí.
Spí tiše řeky hladina; jen vážka křídlem svým
ji slabě rozčeří neb vodní pavouk líný.
v ní les se shlíží ješitný a jeho něžné stíny
až na dně vod se mazlí s modrým nebem laskavým.

Sem padá vodní pták. když k jihu táhne v jeseni.
zde v náručí vrb spí a znaven odpočívá;
zde ryby prohání a loví vydra divá,
& v parnu léta k nápoji sem chodí jeleni.
Má Doubravo, tvou vodu. jež je symbol milosti
mne maličkého u nás ve Zbislavi křtili.
Kam poděl se mě křestní milosti šat bílý?
Já sám jej kdysi zpustošil svou podlou hříšností
a nyní pláči, na kolenou kleče k Tobě lkám,
můj Pane, božský slitovníče. nejvýš milostivý.
jenž na kříži Jsi konal božské lasky divy:
Mně odpust pro slzy, jež u nohou Tvých proléváml

Pruh světla stře se za pruhem, les řídne již,
zřím tlumy jehličin, lip lepe vodopády
& koše javorů a kaštanové sady
a bílé kmeny bříz. z nichž proudí chvějných vlasů tíž.

chci vstoupit do parku — jej od obory dělí drát -—
leč přísná brana zamčená mi vejít nedá.
mou stromořadí. které nad cestou se zvedá
jen hraběcího zámku bilou fasádu zřím plát.
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Můi Bože, rci, co boháč z Tvého požehnání má?
Jen pastvu pro zrak. to, že na zboží své hledí,
iež mnozí užívaií s ním a spolu jedí
a které v posled smrt mu vyrve zlýma rukama.
.lei mučtvává nečinnost a zívaiící splén.
iei děsí vyděděnců plápolavé zášti.
iež kolem ieho vrat se plíží v rudém plášti
a v ruce provaz má a v hlavě ničení a plen.

lá perel nemám, stříbra ani zlata. „Ty isi mál“
iá faře. kterou Bůh mi svěřil. nesmím říci;
mé není pole úrodné, chléb slibuiící.
mne místo ženy chudoba ien něžně objímá.
však s boháčem bych neměnill Mně patří celý svět
i s touto oborou. iež krásu svou mi dala,
i se sluncem, iež nad ní roziásané sálá,
i s hvězdami. iež bdělá noc sem chodí rozsvěcet.

Hle, náhon. který u splavu prch' matce Doubravě
& milku oboru šel obeimout kol pasu
a v lůno vod svých strhl ieil nahou krásu,
zde láskou nasycen se k řece vrací loudave.
Je přísná ieho hladina & hustých větví stín
svou inkoustovou tmou li černě zabarvule;
v ní místy blunkyt pla a modře světélkuie
& slunce dukáty svých paprsků ií hází v klín.

Slyšl Zdá se mi. že na blízku kdos tleská do dlaní
& kvtlí tlumené a přerývavě vzly 6

To voda z náhona se vrhá do rybníka
a pod korytem řve a zvoncem proudu vyzvání.

Sem s Francouzskou kdys plaché srny, dcery hraběte
se chodívaly koupat v červencovém žáru;
těl dívčích neičistšímu úbělu a čaru
ien duhy na břehu se kořívaly staleté.

Kde opuštěná kabina se nad rybníkem pne,
tsm vlídná lavička mi kyne k odpočinku.
Nu dohrál Pochutnám si tady na viržinku
a nohám pohovím a sladké prosním odpůldne.
Však doutník brzy zhas' a mouchy v sen mne uspaly —
V snách zřel isem smečku psů. iak za jelenem letí,
iim v stopách na koních isem viděl anstvo spěti.
Jek trubek zněl mi v sluch a zaiásalb Halali.
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Pak do děr u hráze. kde králík spává v pelechu,
zlou vretu kousavou jsme s revírníkem slali
a králíka, když : díry vylít' nevysp'alý
bud' výstřelem jsme zhasili neb jali do měchu.
Já hrůzou mřel, když ve snu se mi známý pytlák mih'.
jejž hajní s myslivci kdes chytli na průseku
& popustivše uzdu divokému vzteku
muk nástroji & kulkou mstili ticholovu hřích.
Však zatím nad lesem mrak sinavý & hrůzný vstal
& oborou šel spěšný vánek šelestivý,
jenž lípy rozechvěl a dubům čechral hřívy
a na rybníce s vlnkami si dovádivě hrál.

Já na lávce se probudil a k odchodu se zved'.
Pak cestou po hrázi, jež dále kruhem běží
lip temnou alejí a dubů, jež ji střeží,
zpět k domovu jsem vykročil a ostře chvátal vpřed.
Můj krok šel kolem hájů, které vyrůstají : luk
a clonou větví svých zvěř proti slunci brání.
Z nich zazářila na mne vlahá světla laní
& posupně mne měřil pyšných paroháčů pluk.

Frrrl Kokoko-ko-ko-kól Pod nohou mi bažant vzlít'
& křik' a mně se hrůzou srdce zastavilo
jak kdyby šlehl blesk a uhodilo.
Co jsme, když ptáka bědný křik nás může usmrtit?

Dál v kmenovinách zřel jsem kolny doškem pošitě,
kde krásnou zvěř svou krmí lesník starostlivý,
když v oboře dlí mráz, pán zimy pustošivý
& pastviny jsou peřinami sněhu přikrytě.

Mně radost zajásala v duši: ..Tralá, tralalál"
Já smál se šťastný s hrdličkami, roven děcku,
já na žal zapomněl & kříž a trýzeň všecku
a zřel jsem krásu jen, jež zevšad na mne kývala.
Však tamhle stromů sloupovím už svítí myslivna.
je čas se loučit s oborou a domů jíti.
Zda Bůh mi dopřeje, bych znova mohl píti
mok krásy z číše její nádherné, jež nemá dna?

Má oboro. snů luzných útočiště, s Bohem bud'l
Až někdy se mi slunce zatmí před očima
a hrůza rukama mne sevře ledovýma,
přijď ke mně s krásou svou a potěš zarmoucenou hrud !
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Nevysoko již je slunko, položí se za chvílenku do zlata a do
brokátu na vysokém loži opců — a noc. matka, dýchne chlád
kem nad tou jeho postýlkou. Hle, již šeptl, již se kdesi zdvihá
nedočkavý větřík, ptáčata již cvrlikají, sladčej voní všecky trávy
— honem, báby, venl Pospěšte si, již to bude! Jak by se to
obešlo jen bez vás, báby na čumendě?
Ale také je co říci! Jaká čest a jaká pýcha městečku. na loktech
skály, na úpatí Amanyl Což je málo takých koutů ba měst slavných,
hrdých zámků na výšinách, po údolích v žírném kraji, po vší
zemí, které tam ze svého hradu vládne milostivý král?
Sedi na svém trůně zlatém, sedí, starý, s bradou bílou——ah.
: nás nikdo neviděl ho, leda z našich otců snadl — Sedí na svém
zámku Eden, tam na Věčných Horách kdesi, ještě výše nad Li
banem —-ah, : nás nikdo nevkročil tam, jenom naše báje praví —
že snad jednou ——
jednou — kdysi — až tam bude uvedena nevěsta
zas vyvolená
uzří onu krásu všecku ti, kdo budou šťastnější.
Sedí, hledí, všecko vidí, osudy tká všechněch lidí, odtud všecko
moudře řídí
ale sám již dávno, dávno mezi lid svůj nepřišel.
Nestojí on, zda se, o nás, zmrzel se mu národ asi . .. Syna má
však zafné krasy, zlatého jak Slunéčknl . , .
„Což je málo měst a zámků
což je málo krásných panen
v celém jeho království? Ale ba, už tak je tomul Není žádné,
žádné také, jako ta, již mezi námi vyvolil si kralevic naš, skromná,
bílá Miriam. Krásná

jest jak plavá

růže - —ale, Bože, teta

chudá, jak ten šípek na mezi! Že to byl rod slavný kdysi? Ah
to dávno nikdo neví, to už ani pravda není! .lejí táta, starý Adam,
však to víte, měl tu chatu, vinný kmen a pár těch líků &na dlani
jenom trochu mozolů jak my “
„Její matka, stará Eva, do kostela, pravda, chodí, řečí moc už
nenadělá, šedivá a přihrbená při svém kolovratě sedí, brouka
houká — ale celá ve blažených slzách září, když ty staré šedé
oči spočinou na Miriam."
„Jaká čest! Kdo by byl tušil! vždyt my ho tu ani tuze neznaly!
Kde vyhled si jen růži ze zahrádky naší »—
bez nás, tety, to je divnél
Ale ted' již vše je jisto -— ostříhaná je již myrta, co se v okně
zelenala, ověnčený jsou již dveře. chodník pískem vysy aný ——"
„A , to bude podívanál Ale, báby, rychle, rychlel řijede a
vezme dívku & již zase je s ní ten taml Může tu být každým
mžikeml Odveze ji na svůj zámek a my zbudem ve městečku,
jenom s tou svou ctí a pýchoul"
„Ba ne, kmotra, ba ne, tetal Mnozí taky na tu svatbu z okolí
jsou pozváni —“
„Ták? A kdo? ——
A který ještě? — lnu ovšem, ovšem, ovšem
-— ale já, já bych se přece ostýchala toho panstva —"

No, však tebe nezva 'l"
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„A snad tebe? Koukejme se| Kopytníků, kteří šijí nečistými
štětinami, těch tam třeba ——

„Ale aspoň střevíčků jich —'
„Chich, to se máš z čeho těšitl — Ale, pravda, je co říci! Všecky
svoje družky zvala — nestydí se ještě za ně! Ah, můj smutku —
kéž jsem mladší!"
„Nu, ted ticho, báby, sojkyl Hle již jdoul Váš skřehot splaší
ještě naše holubicel"
Ticho. Oči vykoulené. Jako květy orosené, jako stádko hrdliček,
kráčí ve svém kouzlu němém před slídících kmoter sněmem řádek
dívek, družiček.
Kráčí Rachel v bílých šatkách, copánky má natočené na uších
jak ovečka. Hadassa, prut myrty křehký v zelenavé říze šumí.
Noemi, jak zlatý klásek, Magonda, květ granátový, a jak růže
jerichunská usměvavá Abigail.
Kráčejí tak vážné, tiché, každý krok je nese výše, tak jako by
k svaté službě po schodech šly chrámových. Nesou lampy, lampi
ony, které mají zazářiti, až se večer z domu svého ve průvodu
Ženichově vydá štastná Miriam.
Mlčí báby. Ah, jaké jen jsou to dívky, o nichž báby nemají co

povídat?
Ale hejl tu chumáč jiný: Thamar, štíhlá pružná palma, Ribka,
koketní a luzná, Sella, Dina, Lajla tmavá. poupata tři, kotata tři,
hopkají a žvatlají.
mypřed
skoronámi!
jdemNajižzdar,
pozdě.
Hle, ty panny růžencově, ty
iiž „lé
přišly
holky!"
o, teď vřava.
„Málem jsem již zapomněla zrcadélkol"
„A já pudr

——"

„A já vějíř »"
„Ukaž, ah ty budeš míti nejkrásnější lampion ——"
„To si myslím. Však jsem se ho po všech židech nashaněla. Já

ho rozsvítím již, ano?"
A již Sella rozžíhá & jeji velký lampion je jako bájný oranž
zralý, jenže na něm malováno černé dráče jak své drápy na
vše strany roztahuje ., —černý červ v tom plodu zlatém.
„Báječnél“ vydechnou družky.
Bradatá však Lia šilhá po sousedkách na čumendě a slazeným
hlasem šišlá: „lnu tahle malá Sella, to je též takový drak —
Ale již i Dina svítí — ah, ta záře fialová, ah to čarodějné
světlo, dráždivé i apartníl
,.Ale. děvče, je to sice báječné — však přece zdá se, že se
to k tvým šatům, vlasům. vůbec k tobě nehodíl"
„Tak? Kdo takou hloupost mluví? Sezvaly jsme s mámou přece
ulice půl na komisi, jediný hlas chvály zněl a — nyní — vy —
vy závistivél"
„Ba, ta poškrabe je brzy ——
vidíte jak v panenkách jí hoří taky
takovéto fialové ohníčky — oh tu všechny dobře známe,“ praví

Orla nosatá.

Gauch nnllhlvl.
Bonnvcnlun Borllnlbicri

svnY

FRANTIŠEKSEMFINSKÝ.

Obtu duhový.
S. Frmcuco v Puccil.

REVUE ABCHA

43

Ale v tom již Ríbka luzná rozžíhá svůj lahodící. jako víno opo
iivý. jako dotek svěžích květů líchotný a laskající. karmínový
lampion. Jak když malinová šťáva do průhledné číše vody lá
kavou svou vlnou vproudí—
Vousatá však Rahab s gustem sousedkám již v uši šeptá: „Víte,
pani, že již zase má ta koza jiného? Ah. ta jich již obloudila —
ale kdo se jednou spálí, nu. s tím budiž Hospodinl"
„Ticho, báby, ticho vrányl Jeden zub má sotva v hubě. ale
ten ji pořád lehtál" horlí černý Dalajáš.
„lnu. ševče ——tot že ševci přišli též dnes na čumenou. tak si

žmol jen svoji tajíku a nám babám nechej žmolit zase něco
sladšíhol"
Rozžthá i hrdá Thamar — svitne odtud utlumena jemná barva
malv a od ní rozsype se. rozvlní se. rozkřídlí se, rozhemží se
jako hejno motýlů . . .
Ahl Tu báby přisednou. až bezzubá jim ústa zejí — ale hrbatá
přec Hagar vzchopí se a křivou rukou na ústech si křížek vrtíc,

pološeptem povídá:
„Já nic neříkám, já nechci. by z toho bylo peklo — je ta Thamar
vskutku krásná, ale na parádě její _ věřte mi to milé ženy. lpí tak
mnoha slza lidí, kteří u nich do úpadu dřou a vyjdou s prázdnou
dlaní
a ta slečna, bude horší nežli staří dohromady „_u
„Nu, tak. Lajlo. ukaž také, jaký zázrak ty si neseš7"
„Oh, a tot ie divný nápad » vždyt más jakýs černý balon - —
jak pak ten ti bude svítit7"
„Chi. ty blázne, tobě vždycky řeskočí v té kudrnaté
..Počkatl Aj
to není spatnél gtříbrné a zlaté hvězdy v černé
kouli prosvítají -—inu Lajla. Černá [,ajla, dítě noci zadumaně
"
„Jenže usne tam. kde stojí „ —ve dne horkem, večer chladem »—
u když nespí, jisté žvýká —chacha. chacha * " smíchem babám
bříško se až natřása.

„Ticho. báby, ticho, strakyl Téhle panně není hany. ode mně
má střevíčkyl"
„Jen zda také zaplacené? -—“
„lnu. s bábou těžké řeči — "

Rozběhly se. roztančily. lampiony v kruh se honí, smíchy zvoní,
nožky letí. lelíky jim poletují, čtveračivé oči bokem po družkách
jim okukuií.
„ led'te. jak ty panny svaté stojí tam jak stádo husí, hledte.
jak ty růžencové dělají dnes drahoty. Nemluvt, jen sepotaií, ne
ukážou nám svých světel — no, to asi bude cosil"
„Hola, holky, chich. vy asi lucerny jste vzaly od krav? —-Ale
co je pravda — každá baňatku má s úzkým hrdlem jak by šly
na Svatou Horu —"
„Inu, ono jest to na hrad odtud přec jen daleko —
„Právě proto! Když ten ženich takový je bohatánský, tak si
může taky přivézt třeba vědro olejel —'

„Kdo by se se džbánky tahali Což'jsme služky? Já jsem raděj

vzala sáček bonbonů —. Nechceš Dino7"
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„Hodná Lajlal — Ale pravda, raděj zhasněme ta světla, plýtvat
věru není číml"
Skotačily, pobíhaly, hrály, smály, škádlily se, větřík vanul. Her
mon, Sanir dávno zhasly na obzoru — ale Ženich nejde — nejdel
„Je to přece jen kus cesty —"
„Kdo ví, zda tu Miriam pyšnou nenechá na konec sedět. Bože,
to by byla jundal"
„Aby se tak něco stalo!" ustrašeně vyvaloval králičí své oči
krejčik. čtenář kronik Jasiel.
„l, co by se mohlo státil Pořádek je všude vzorný a za každým
rohem stojí s halapartnou pacholek —“
„No, no, víš, jsou divní lidé — zvláště dneska tuze moc je
synů Belialových.

——Ti i proti králi brojí —"

„Ale bajkyl Kdo by na to o svatbách chtěl pomýšleti -—"
„Nu & co? Co již se stalo také jednou o svatbě? Ovšem, to
zas bylo jinak, to zas naši mordovali. Bylo za dnů otců našich, za
hrdinných Makabejců. Jonathan a Šimon slyší, že synové Jambri
činí svatbu velikou a vedou nevěstu až z Madaba. dceru z knížat
kananejských. Tu pak Jonathan a Šimon chtějí mstil krev bratra
svého. jehož krátce před tím byli lidé Jambri zajali. Ukryli se
v stínu hory. Aj. tu ženich, bratří jeho, lidé jeho, celý zástup,
s bubny. cymbály & zbrojí. [ vstali na ně ze zálohy — poslou
cháš? ——nu na mou duši. pobili je, rozprášili.

—-—
V pláč se svatba

obrátila a zvuk hudců v naříkání —"
Stanou dívky, poslouchají.
,.Br, jaké tam vypravuje Jasiel zas kronikyl Ale ne. dnes přec
jsme jiní, není takých hrubých časů, ba snad ani nebylol Kdo by
starým

biblím

věřil -——“

„Ale. že tak dlouho nejde. to je pravda. Hvězdy dávno vy
skočily v černém nebi, měsíc vysoko již stojí. slavík v mlází tluče,
že mu sotva

stačí hrdélko

——“

..l na mou tě. to bych musel být jak tuhle naše báby ——pro
mne lepší je již Slamník. moh jsem mít již první verši" „__bručí

do svých smolných vousů přetrhdílo Dalajáš.
Dokonce i báby mlčí. Dalajáska nehubují. Děvušky již posedají,
Lajla ještě bonbon cucá, rudá ústa umlkají, černé oči zhasínajl —
ah, nu zdřímly, pokoj s nimil
Za horou, za lesem, přece již se sestavuje, přece již ten slavný
růvod na cestu se vypravuje. Zdržel se tak dlouho doma, tolik
bylo dlouhých příprav, tolik hostí se již schází, tolik v podzámčí
jich čeká — ale teď jdou již, jdou. S věže hradu prapor vlaje,
svatý prapor trojbarevný, bílý jasem věčných světel, modrý hloub
kou věčných tajů, rudý krví věčné lásky. — A již cestou klikatou
po horách a po pahrbcích svatební se průvod vine.
V čele řady kdo to jede! andělů voj nemohl by býti stkvělejší.
Ale třesku zbraní není — je jen svaté touhy pění. je jen slávy
zvěstování a všem lidem pozdrav míru. Potom hosté nejvzác
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nější, králové a pěvci. kteří toužili den tento uzřít; a pak řečník
svatby, kráčí pěvec král. hle. s harfou zlatou. možná sám to David
svatý. lsaiáš, jenž ohněm mluví. alomoun jenž každé slovo jako
zlaté jabko rajské na stříbrný talíř sází? — — —
A pak on. pak sám již Ženich: na oslátku bílém jede. spanilý
nad syny lidské; milost teče se rtů jeho. — Aj. on mluví:
„Vstaň a pospěš, přítelkyně, holubička, krásná má. a pode Neb
již zima pominula, prška přestala a kvítí vypučelo v zemi naší.
Čas řezání vinic přišel, hlas hrdličky slyšet všude. Fík vypustil
kolíčky své. vinice vydaly vůni. Vstaň. přítelkyně má, krásná má,
a pojď : holubičko má v rozsedlinách skalních. ukaž mi tvář svou,
ní zní hlas tvůj v uších mých. nebo hlas tvůj jest sladký a tvář
tvá spanilá <--"
Kdo kol ženicha to spěchá? Aj toť družbové jsou jeho: muži
prostých, lněných sutan. muži prostých. tvrdých tváří, muži pros
tých, měkkých očí. .ldou a ještě přicházejí, udýcháni vracejí se
z posledního poselství. Přistupuje jeden, starý, ale jeho hlas se
chvěje, zmatený a zahanbený takto žal svůj vyznává:
„Pane, já jsem věrně splnil poselstvi tvé, pozvání tvé, celým
srdcem jsem mu mluvil. že již vše jest připraveno, že již čas jest,
že ho voláš - ale on, on řekl temně: „Dvůr jsem koupil, musím
vyjít. prohlédnout si kolik nese, nznáš, že to potřebnější, nežli
svatbu tvého pána, rci mu. at mně omluví.“
enich mlčí. jenom kyne. stařečka v svůj průvod řadí. pojede
se rychle dále.
Ale vtom již jiný posel, ohnivý & rozdurděný, tajně šeptá
v ucho králi. nebot jest to hanba mluvit: „Pane, já jsem věrně
s lniI s číms mne poslal, že již Čas jest. že ho zveš & že ho volaš *—

ale věř. tak vše se ve mně obrátilo, vše se třáslo, když ten bídák
takto mluvil: „l)stero » —prý — spřežení jsem volů koupil. To je
starosti Musím jít je vyzkoušeti. tedy promiň" -- nu. můj pane,
na takový (lohyíek by věru slušel bičl“
enich mlčí. trochu zvážní, ale pak i jemu kyne: „Již se utiš.
milý Petře „_ ale ovšem, kde je poklad, tam i srdce -—kdo u volů
má své srdce, není hoden svatby naší,“
Jde se dále. Ale ještě jeden běží: jako orel vzletný, ale teď,
teď sesmutnělý: „Pane, já jsem nepochodil. Vroucími jsem slovy
mluvil ——ale on mi řekl s chechtem, jemuž. pane. nerozumím:
„.la svou ženu mám. já taky nedávno se teprv ženil, já. já přijít
nemohu." Chtěl jsem říci. milý pane, že ti jistě vítán bude i stou
družkou srdce svého ——ale vtom již ona za ním. taková, já
nevím jaká, že mi krev až ve tvář šlehla ——
a když ona ještě děla:
„Co nám do cizi je svatby. at je třebas králova“ — tu. můj pane,
pochopil jsem, že je pravda co on řekl: „já. já přijít nemohu! —"
Mladý posel rozplakal se. zasmušíl i sám se Ženich — ale
potom řekl poslu: „Ty se nermuť, milý Jene. Přijde pozděj na

vás mnohá taká bolest. Ale nyní nesluší se, byste pro to
smutní byli, nyní dokud Ženich s vámi. Teď je svatba, teď je ra
dostl Spusťte. hudci, veseloul"
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Zazvučely struny, zaječely dudy, zavířily bubny — a již průvod
letí dále. a již průvod cestou v skále, zatáčí se po úbočí. Ah,
jak báby hupky skoěíl Ah, jak protírají oči dřímající panenkyl
„Vzhůru, vzhůrul V ústrety mu všecky jděmel Rychle v řadul
Honem oheňl Rozžít světlal Hle, již září lampionyl"
Abigailin je jak ranní červánek. když v růžích vstává slunko
a den dobrý dává jahodám a vřesům v stráni, růžovými prsty
klepá do oken, by děti vstaly, u postýlek poklekaly a se zvonkem
z věžní báně, modlily se Anděl Páně.
Pozdrav nebes, který budí novou sílu srdce v hrudil Tu zem
celá osvěžená travičkou se zazelená; jinak v boru, jinak v háji,
jinak polem, jinak sadem, ale všude v jasu mladém, zelenými
odstíny, jako smaragd jediný, zem na pocel nebes živá rozkvětem
svým odpovídá. Ratolestmi tuch a snění, mladá duše v opojení
nadějemi zajásá — jak ten svit, jejž zanítila ve své lampě družka
milá, naše myrta Hadassa.
Ale výš se slunko nese; ve zrání a v žáru dne širý kraj je
sklízní bílý; v chvatu práce klopotné pšenice a žito žne se; bělají
se cesty v dál, jimiž poutník spěchá k cíli, koho kam Pán po
volal; všechno hoří, všechno svítí, slunko v zenit. člověk žití do
stupuje vrcholu, v čisté lásky plápolu do bíla až rozzářený; mořem
světla pohlcený ustupuje každý stín; to je pozdrav Noemin.
A již Magondin tu hoří rubín západových zoří. 0, což slavně
přivítá Ženicha tě barvy pláníl Ah, ta barva uzráváníl V ní se
štědrý podzim sklání, krásný den svou všecku slávu, život ví
tězství svá skvělá do jejího halí hávu. -——
Že jsou trochu zkrva

vělá? Ah, vždyť krev má na to asi barvu také slavné krásy, aby
byla vylital
A ak modř + 6, modrá zářel Svatá noc, kdy nebem jdou
obláčky tak za sebou jako oveček ílum bílýl Páry tkají lehké
šláře, salírem se zdobí skála. v lesích, v tůních, v očích tiše otvírá
se tajů říše -—hvězdy všecko prozářily svatou touhou nebeskou
,„_modrý květ, po němžto v dáli myšlenky vždy toužívaly, : blízka
dýchl do ticha, okna jsou jím plna doma '—Rachelko, ty ovečku
má, dobře jsi jím uvítala mystického Ženiclial
„llleďme jen, hledme, jak jim to svítit"
„Nemohly jste se ochlubiíi7"

..Rozžete rychle! ale, herold již kynel“
„Co pak to děláte, ospalé, líné7“
„Běda — ó, běda, můj oranž mi hasnel"
„Fialy mé mi chřadnou & vadnou."
„Lajlo, tvé hvězdy zář nemají žádnou."
„Ribko, tvé víno není tak jasněl"
„Thamar, tví motýli padají k zemi!“
„Rychle nám olejem pomozte, sestryl"

„Já ti dám bonbonůl"
„Já šáteček pestrý."

„Víš, jak jsme byly přítelkyněmi7"
„Hasne nám všechno, oleje není."
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„Jaké to trapné zahanbeníl"
„Pomozte přece “
„Ne. možné to není. Nevystačilo by nám pak, ani vám. Jděte
raděj rychle. kupte sobě ještě. Než Ženich vyvede z náručí matky
nevěstu. můžete tu býti zpátky.“
Vyběhly zadními vrátky.
A již Ženich tady stojí. Již ho vedou stezkou k domku. již se
kolem něho staví. -——
Děkuje jim, přelaskavý — ale jeho mírné
oči s otázkou se kolem točí, kde jich víc jest, jak se sluší k svatbě
jeho Miriam —

Ale běda, družbám jeho dolétá až samých uší bab reptánt roz
horlené:
„To je pěknál"
„Vždy! jsem řekla: jsou to kozy učiněnél"
Ale enich na zavřené dveře myrtou ověnčené. prstenem již
toužně klepá.
„Otevři mi, sestro moje, přítelkyně má, holubiěko má, nepo
skvrněné má — hlava má jest plna rosy. vlasy plny kapek noč
ních. Otevři. což také spíš7"
A z vnitř se rychle otvírá a ! vnitř se sladký hlas ozývá:
„Já spím, ale srdce mé bdí » duše má rozplývá se na hlas
milého mélio."
„Jak jsi krásná, přítelkyně má, jak jsi krásnál Oči tvé jsou
holubičí. Jako šarlatová stužka rtové tvoji, líce tvé jak granátové
jablko rozkrojené, Plast medu jsou rtové tvoji. mléko a me
v ústech tvých, viině odění tvých vůně kadidel. Ranila jsi srdce
mé, sestro má, ranila jsí srdce mé jediným pohledem očí svých.
jedinou

kadeří šíje své ——“

„Osvěžte mne kvítím, občerstvete mne jablky, nebot láskou
umdlévám."
,.Pojd' z Libanu, choti má, budeš korunována. pojď s hory Amana.
s hor Sanir

& Hermonu

-- - vstaň

a pojďl

r—-———“

A již starosvat tu stojí, řečí. z níž se moudrost line. den ten
slaví, obřad koná:
..Poslouchejte, neb o věcech velikých mluvitl budu. Lepší zajisté
jest moudrost nad všecky nejdražší věci. Ten. jenž z jednoho
učinil pokolení lidské, muže a ženu učinit je. řka: Není dobré
býti člověku samotnému, učiňme mu pomocnicí podobnou jemu.
Protož opustí člověk otce i matku svou &přidrží se manželky
své. »—Ženu statečnou kdo nalezne? Z daleka s z posledních
končin jest cena její. — Síla a krása jest oděv její »—slavný bude
v hranách muž její. když zasedne s radními země. Povstanou
synové její a za nejblahoslavenější ji vyhlašovati budou———
Tak již všecko má svůj čas a svým vyměřeným během jdou
všecky věci pod nebem: čas pláče & čas smíchu, čas objímání a
čas vzdálení, čas boje a čas pokoje. A ůjde člověk do domu
věčnosti své a choditi budou vůkol po u 'ci kvílící. Ale prve než
se přetrhne provázek stříbrný a zpět padne lampa zlatá a roztříští
se věderce nad studnicí a rozláme se kolo nad cisternou: Vykonej
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všecko
svůj čas;
boj a přikázání jeho ostříhej, neboť to
jest celýve člověk
— Boha_se
—
as, časl Je čas vyjíti—
z toho domu dětských her; je čas opustili
zahrádku, kůzlata i holubice, kdyby v tom i byla slzička pláče
a zápas váhání, iest čas — —
A Miriam již ruce spíná a Miriam již před ní klečí a hlavu
tiskne v pláče křeči v záhyby roucha mateřina:
„Děkuji vám, matička má, za váš chléb a vaši lásku. —-—
Líbám

vaše šedé oči, které mne jak poklad střehly, libám vaše zlaté ruce,
ty které mne odchovaly, česávaly, hladívaly — líbám vaše scvrklá
ústa, ta která mne líbávala, tisknu se na vaše srdce, jez mi duši
živ o —-"
„Pane králi, co vám dávám, to je výkvět všeho, všeho, co jsme
měli, co jsme byli, co jsme chtěli — 6. že nebožtík můj Adam
toho dne se nedočkal! Vstaň, mé dítě, jdi svou cestou, za svým
štěstím, do své výše — Hospodin, Bůh Abrahamův, Bůh lsakův

a Jakubův, buduj vám ten život nový— šťastnější než našl"
„Milý můj jest můj & já jsem jehol"
A již v struny uhodili, svatebčanů z ěv se nese:
„Blahoslavení

všichni, kteří se bojí

ospodina

————— Nebo

z plodů rukou svých jísti budeš — —"
(Pějí všichni, jenom jeden, mládenec Jan, v zadumání, hledí,
vidí, jak by ženich ve svých dlaních nesl plody, velké plody kr

vavé—

o„Manželka tvá jak kmen vinný, úrodný po bocích domu tvé
o[Pěií všichni, jenmn jeden, mládenec lan, hledí, vidí, jak ten
vinný kmen se vine jako svlačec po pahýlu zoufalém a osamělém —»
)
„Synové tvoji jak mladistvé olivoví kolem stolu tveho —-——"
[Pějí všichni, jenom jeden, mládenec .lan, hledí, vidí, zástup
nesčetný z všech lidí na hostině Beránka ——
—)

A teď vzhůru, slavnou cestoul Vše se řadí za nevěstou, která
v zlatý vůz si sedá, vše se hýbá, heroldové, zářné vojsko, druž
bově
a mezi nimi pět družiček s lampiony.
Rahab, Orla, Hagar, Lia, všecky báby na čumendě s lítostí si
šepotají: .,Ale je to přec jen hanba —-co pak řeknou o Amaně, že tam
není více panen, aby byly drůžičkami, při takové slavně svatběl"
Vyjíždí již svatba z brány. Poutníčka tu potkávají, neptají se,
kam a odkud, ale zvou: „Pojď, bratře, s námi!"
Jedou vsí. „Pojď, kmotře taky, pojď sedláče, vždyt z tvé ruky
přijde chléb na stoly naše, sedni si k nim taky s námil"
Jedou. Tichý monastýr tu sní a dumá. „Pojďte mniši, pojďte
bratří, zazpívejte nejkrásnější Magnificat."
Jedou podle zámku kdesi. Lazar před vraty tu leží, taký bědný.
o uštěný, že i psy již se ho straní. Ale enich sám mu kyne:
„Bojď, Lazare, v radost naši, polibkem tě uzdravim."
Jedou městem: „Pojďte věrní, kováři, dost nakuls hřebů, ba
kaláři, zdvihni čelo od svých starých pergamenů — i ty pojď a
vezmi štětce, pojď čtveráku malířil"
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„Pojdte panny. pojďte děti—pojď děťátko. batolátko. z rukou
matky utrápené — pojď, neb z ústek nemluvňátek připravil si
chválu Páni"
Jedou, průvod tisíchlavý. Všechny zvou, a mnohý nechá všeho
co měl ve svém domě a s jásotem s nimi běží.
Ale jiní se jen mračí. Matrony si povídají (kdož pak zná jich
sladká jménaljz
„Krásná jest — však mohla míti přec těch drůžiček jen více
--—k takové se svatbě hodí aspoň deset lampionů —“
„Bude ona asi taky! Namají ji asi rády —"
„Nebo pyšná jest a ani nepozvala chudších družek —"
„Ale. kdo ví z čeho jest a — snad ani jít nechtěly -—"
Slyší Miriam a rdí se, aby víc pak neslyšela, Ženich vroucněji
jí šeptá: „Jedina jest holubice má, dokonalá má. jediná jest matky
své, vyvolená rodičky své —"
.ledou průvod tisíchlavý — všecky zvou & mnohý běží ——
ale
jiní se jen mračí. ——Posupně tu muži stojí (kdož pak zná jich

hrdá jménall
„Ale mohli mu tam také vystrojit těch děvčat více, bude to
na pěkné hnízdol"
„Myslím, spíš. že nejsou tuze spokojeni s jeho vládou. jak i my
zde - -"

„Ba, mohl by občas poslat kozí měchy plné vína "—
ll
„Tabáček by měl být levněj, starym lidem vlastně zdarma
Slyší Ženich, ač mu Miriam vroucí slova zbožně šeptá: „Milý
můj je jako kvítek. bílý a červený, vyvolený z tisíců"
Mnozí jdou, mnozí se mračí. ale mnozí se jen táží: Kteráž jest
to, jež se nese pouští jako proutek dýmu z vonného koření myrh ?
Kteráž jest to, jež tu kráčí jak dennice vzcházející. krásna jako
měsíček a jako slunce vyvolená'f"
Táží se, však z míst se nelinou. Ba jsou mnozí, kteří syčí:
„Pojďme, puložme jim lěčku. rozptylme jich shromáždění, pojďme.
hijme, vylupme jel"
Jedou. Noc jak černé moře mlčením je obklopuje. Jedou. Černá

propast
hladově je pozoruje. Jedou. Kdesi dole temné vody
ouřlivě vedle
si hučí.
le on ji do náručí tiskne tichou, odevzdanou.
„Polož mne jak pečet na srdce svě, jako pečet na ramě své,
neb silné jako smrt jest milování. Veliké vody nemohou uhasiti
lasky. ani řeky zato iti ji -—"

„Milý můj jest jakollytička myrhy, mezi prsy mými položen bude."
„Sestoupíme do zahrady ořechové. půjdeme a pohledíme, kvete-li
vinice. pučí-li jabloně granátové.“

Báby hledí. Dávno zmizel slavný průvod jako báje — měsíc
přešel klenbu nebe, báby, čas je spát!
Ah, tam ještě cos se kutí — ah. tam ještě nová světla vynoří
se na zákruti křivolaké uličky.
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Ah, toť naše milé pannyl Dina, Sella, Lajla tmavá, luzná Ribka,
hrdá Thamar.
„Lejba, ten spí jako dřevo, Meilich otevřít se bojí. oh to bylo
kupováníl"
„Škoda, že ten Mossolam tam neměl také bonbony —"
„Ano, pořád na ně mysli! — Kde je svatba? Oh my bědnél"
„Škoda mého lampionu."
„Škoda je mých nových šatůl"
„Je to srdce? Proč nám jenom nechtěli dát ani trošku z pro
tivných svych bandasek7"
.,Ah, co teď — ah, jaká hanbal“
„Já snad doma budu bital"
„Co tu čumíš, Kedmiheli, ošklivý, co zde se pleteš ?"
„Pomalu jen, milá slečnol Může-li kdo pomoci zde je to jenom
Kedmihel."
„To bych také chtěla vědět —"
„Ba již tak. Můj vůz tu stojí, mohu slečny naložiti a za svatbou
poletíme. — Ale co -— a nač ——vždyt já jsem ošklivý jen Ked
mihel. — Vždy jen koš —"

„Nu, mily druhu. nerozumíš žertu trochu? To tak bylo jenom
líc."
„ rosíme tě, zkus to tedyl“
„Prosím pěkně. prosím, rosíml"
A již rytíř zneuznaný,
edmihel ryšavý spěchá, & již slečnam
dlaně staví. aby vhouply do vozíku. Vousiska mu žalně visí, z pod
obočí bije plamen. Tuž se, milá herko suchá, břímě tvě je sice
od

lehké, ale jho je kruté, krutě ——
Kedmiliel chce vyhrát mnohOv

bije hlava nehlaval
Pane. přivézt Lajlu k avatběl Oli, to není dostat bonbonl Za
to může se i dostat bonbonová panenkal
A tož hyl Cestou, necestou ——
honíme svatbu s nevěstou! Šlo
by to skoro s veselou, však hubičky at nemelou 7—jazyk je ženě
drahá

věc. a vůz

——tak skáče, prašivecl

„Tak, teď dobrou noc již, bábyl Již je konec zábavě -——"

..Dalajášku, střevíčky tvé budou přec snad na svatběl"

Do edenských zahrad vjíždí s nevěsíou svou mladý Král. Slu
žebníci vybíhají, na cestu jim rozkládají koberec ze samých růží.
Aiiž rajská hudba šumí,pážata jim posluhují krásná jako andělé.
„Příteli, posedni vyšel — Vítej ze své lesní chýše! — Vítej,
sivá babičkol — Vítej, včelko, dělničkol — Vítej, kněže, ty můj
černý! —- Tys tu také, diblíku? Zdráv buď služebníče věrnýl —

Vítej
chludý
básníku! Ah, můj šumař hrbatýl— Vítej, zdrav buď
ty
a ty
"
Všecky vítá, všecky hřeje starý král i jeho syn -—nevěsta se
štastna směje & kam její úsměv padne jak by padl rozmarýn.
Ale venku před zavřenou branou, celou'pozlacenou, tam své
uši natahuje, do notesu zapisuje co kde zachyt, co se šustne,
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čilý novin reportér. Dovnitř? Ah. to raděj ne. Z novin nesmí do
vnitř řádka! Tam jsou kšefty prašpatné. Kdyby raděj ňaká hádka.
-—Hola! Tady zakročme! Hezky péro namočme! Libovůle tady
buii ——
zdeť někoho

vyhazují!

„Přítelí, jak tys sem přišel? Kde máš roucho svatební7"
Oněměl. A již je venku. Chodbou zní hlas kročejů. Reportér
již jak lev řvoucí, začíná své interview.
„Stala se vám křivda, pane! Náš list to tak nenechá! Tot je přece
neslýchané! To tě holá neplecha! Napřed zvát a lákat hostí a pak
vylít bez lítostí -— za to. že tu chudas bědný nemá podle dvora
šat ——No. to se chcem podivat — následky jsou nedohledny!
Vy jste si snad nohu zlomil?"

„Kdybys raděj nedrmolil! Což mně neznáš? Byl jsem rád, že
se tam smím podívat. Šaty ovšem byly bídné, ale jeho Milost
král, ve své laskavostí vlídně, sám mí oblek poslat dal. Ale já
jsem bídný chám ——
ostatněs mne svedl sám. Do šenku jsem stebou
vpad. začal pít a začal hrát, s holčičkami lumpačit ——a ted' má

mé šatky žid. Sám tys ze mne pumpoval — tak co bys ted mu
droval. __ Jdi mi s cesty, neb jsem v ráži! Vari var ——ty —
novináři !"

..Kedmihelí, milý hochu, švihni ještě herku trochu
hle. vždyt
jsme již u hradu. ()kna září do sadu bíle jako po nebeské obloze
ty hvězdy tam. Bude to mit Miriam tady vskutku tuze hezké ___-
Seskákaly, k dveřím běží
ale dveře zavřené. Tlukou buší,
pěstky
uvnitř jistě slyšet stěží při té hudbě šílené, při
mvoru, bolí
při veselí.
,.Kedmiheli, Kedmihelí. zabuš svého biče holtl"
Bušt všechny a Kedmíhelem. Tu na prahu v kruhu skvělém
stojí Ženich, jeden jas.
„Co tu chcete nezdvořilé ?"
„Pane

„_ Pane

——my jsme

——jdeme

--»—

„Amen. pravím, neznám vás."
Padly zase dveře v ráz, okýnkem jen Petr kouká, do šedivé
brady brouka,
„Ah, tot pěkné drůžičky! Teď mi přijdou! A já pořád, že jich
mělo býti vic. Miriam jich zasloužila. A náš milý enich teprv.
lnu. dívky, co ted' chcete? Na té dlouhe cestě sem. každý svit
svým olejem! Neplatí zde cizi peří. — Ted mi jděte ode dveřit“
„Kedmiheli. pojedem !"
Loudajt se cestou v lesy. Kedmihe! jen hlavu věsí, herka už
jen klopýtá

— dívky mlčí, rosa chladi —»už by byli doma rádi. ——

Jak je máma přivítá?
.,Hola! Teď se. Kedmiheli. v rytířský boj za nás stav! Slyštš
lesem třesky zbraní? Ach, tvůj bič nás neuchránt — škoda našich
mladých hlav! Loupežníci. lesni škůdci, zmordují nás, uchvátí —"
„Já bych byla ženou vůdci."
., e, Lajlo. o čem sní? —"
Kedmihel jen s matným vzdechem srázem, spádem. štěrkem.
mechem ujíždí a ujíždí.
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Zase trochu ticho v háji.— Za pařezy, za pahýly, šotci se jím
posmívají — v kapradí, ve tmavém býlí, jedovaté oči hrají, křídla
šustí mezi buky —
Ale slyšl zas nové hluky — zbraní třesk zas v lesy stmělé
— zvuky polnic, vojsko celél —

„Bože, to je cestováníl"
Nikdo ani nedýchá — Herka, slyšíc koní ržání zahýkne též do
ticha — „Aby ras tě pohlád za t"ol
A zas chvíli v houšti stát — a zas, milá herko. aloul — Du
šičku, již tuze malou, možno tady vytřepatl
Ale s ranním svitem přece přihodrcal vozík k řece. Jak ty
strachy byly marnél Aj, vždyť je to vojsko švarné pana krále!
acahvše strany je ho plno po cestách — tolik šumných hochů —
Oživnou hned naše panny. Upravují vlasy, šat —
.,Ah, co mohlo vše se stát. —- Tuze romantické, věrul Měly
jsme v tom nočním šeru jimi dát se zachránit, na krk padnout, plny
díků. některému důstojníku — mohla z toho svatba býtl"
„Je?
kdo7 z nich by kterou chtěl -—"
»—
„Na to zmoh se -- Kedmihel?

——"

„Kam jen jedou? Jdou prý trestat, jdou prý mstíti, jdou prý
města zapáliti oněch urputníků tam, kteří v pýše — kdož to ví? ——

stali posly královyl"
„Vede prý —-—
tak kdosi děl, velký maršál Mikael —"
„Oči jim všem přísně svítí. — Ale jinak, není hany —"
O vojácích vždycky panny umějí cos pěkně říci ———
Ale —- prask & žbluňk a jekyl Vůz se rozpad prostřed řeky _?
tonou

dívky

volající

——

Ah, jak rytíři tu skočí — jak jsou jemni v službě daml Ale
ty než protřou očí - rytíř je již zas ten tam.
Rozmokly jim lampiony, ujel pytlík na bonbony, pudr, vějíř
všecko pryč --—zbyl jen Kedmihel a bič.
.,Ale byl můj rytíř šumný

—“

„No, ted', holky. pěšky
humnyl“
Bože zase neštěstíl Stará Orla s Dalajášem musí přilézt do

cestyl
Kéž tu babu suché dřeníl — Jak to praví krákavě: „Dalajáši,
střevíčky tvé nebyly přec na svatbě."

Ale v zámku svatba šumí. Zpěv se zpívá dokola nejkrásnější
co kdo umí. — Co tam všecko nosili, to ví Pán Bůh přemilýl
Jaké víno nalévali, co do něho namíchali, to snad ví jen zlatičká
enichova matička: nebot ona s úsměvem chodí pořád tam a sem,
dbá by všude plná číše s iásotem se nesla výše. Nejvíce však
od radosti přetékala srdce hostí: neb z těch vzácných drůžiček,
z paní, tetek, babiček, z družeb, pážat strýců, dědů, i z těch dět

ských neposedů každý byl tak přeštasten, jako ve své svatby den.
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Já tam taky byl jsem. med a víno pil jsem -—Ale poslali mne

zase dolů. abych o té kráse, vypravoval kde jen dá se: u pan
stev i u holoty. na pastviskách. mezi ploty ——
a na místo prve

zvaných děvčátek těch zpovykaných přived k svatebnímu stolu
hodně jiných hostí spolu: žebráky a vandrovníky. krysaře a drá
teníky —

Starý pan král sám tak děl.
Proto jsem vám vyprávěl.

SVATĚMU VACLAVU. mm mm JAN
SAJÍC.
Legendy dávné věnčily Tvé jméno kouzlem poesie,
otcové naši živili Tvým jménem svoji naději,
země pak naše v podzimní Tvůj svátek pěla melodie
posvátných písní k slávě prolitych Tvé krve krůpějí.
V Blaníku zadumaněm tušila Tě lidu mého víra,
majestát vladařů vždy zdobil knížecí Tvůj diadém;
staletí přešla nad zemí. kde láska k Tobě neumírá.
ve které lidem dobré vůle největším jsi pokladem.
Na bílém oři s praporem, jenž vlaje jako závoj slávy,
v modlitbách matek naších žll jsi, hrdino ná! zářící,
zázračná aureola planula kol mladistvé Tvé hlavy,
slunce když svítilo neb hrom se utkal s hněvu vichřicí.

()dkazům svatým pradědů svých věrni, vlast svou mílujíce
oddanou láskou mužných povah z bohatyrských prsvěků.
pod prapor svůj se sdružuieme. sbratřeni vždy víc a více,
voláme od úst k ústům českým. od člověka k člověku:

Václave Svatý. dědici a vládce. kníže České země.
koruno věků našich. snítko míru v ráji kvetoucím,
pamatuj v urputných a krutých bouřích na své věrné plěmě,
zahynout nedej lidu svému, nám ni našim budoucíml

*
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CHVÁLA TVORSTVA SmanoFRAN
TISKA

Z ASSISI.

z PÚVODNIHOSTAROITALSKÉHO

TEKSTUPRELOŽILOTTO FRANTIŠEK BABLER.
Nejvyšší, všemohoucí, dobrotivý Hospodine,
Tobě náleži chvála, sláva, čest a všechno požehnání.
Jedině Tobě, Nejvyšší, náleží,
a nikdo není hoden imenovati Tebe.
Buď chválen, Hospodine, vším tvorstvem Tvým.
zeiména panem bratrem sluncem,
které nám ve dne rozsvěcuieš,
& které iest krásné a zářící velkým leskem,
Tvé vznešenosti nesouc podobu.
Buď chválen, Hospodine, hvězdami & sestrou lunou issnou,
kterým dal isi záři vzácnou a krásnou.

Buď chválen, Hospodine, bratrem větrem,
vzduchem, oblakem & každým pověth,
itmž udržuieš život tvorům svým.
Buď chválen, Hospodine, sestrou vodou,
která jest velice užitečná, pokorné a cudná.
Buď chválen, Hospodine, bratrem ohněm,
kterým osvětluieš noc
a který iest krásný, radostný, iarý & silný.
Buď chválen, Hospodine, naši matkou zemi,
která nás udržuie & námi vládne
& která rodi rozličné plody, trávy a květy ladné.
Buď chválen, Hospodine, těmi, kteřt pro 'l'vou lásku
mnoho ztratili & zakusili protivenstvl & strasti:
Blahoslaveni ti, kteří to snáší v míru.
neboť Tebou, Nejvyšší budou korunováni.

Buď chválen, Hospodine, naší sestrou Smrti těla,
které nikdo živoucí neunikne:
, běda těm, kteří umírsit ve hříchu smrtelném,
& blahoslavení, kdož vůli tvé se odevzdali zcela,
iim druhá smrt nic zlého neudělá.
O, děkuite & dobrořečte Hospodinu mému,
a pokorou velkou služte Jemu. — AMENl

REVUE ARCHA

RAVENNA.

455

ESSAY
NAPSAL
MILOŠMARTEN.

Více a osudněji než severní Brugge, které v soustředěném
tichu Béguinage vždy ještě cítí tepnu svého dávného mysticismu,
jeví se Ravenna mrtvým městem, bez vlastního vnitřního života.
bez onoho residua minulosti, jež nazýváme duši míst, a jež působí,
že tak důvěrné, téměř lidsky hovoří kameny benátské nebo
sienské.
A přece není v Italii města, které by si bylo určilo pyšnější
ctižádost. Po staletí byla Ravenna soupeř Říma, města-středu,
vyrostšího : drsného pudu moci, vyhlásivšího světu v tvář svou
neúchylnou „panskou morálku", vztýčivšího se samo jako maják
na tajemném pólu síly latinského světa. Ale neschopna vytvořiti
—-jako Řím — ze sebe, z krve a morku svého lidu ideu, jež by
soustředila její úsilí. ani v rozhodující dějinné chvíli zroditi hrdinu.
aby ji zosobňoval. přijímala Ravenna střídavé slabochy a do
hrodruhy, severní barbary a byzantské dobyvatele -—po Ho
noriovi Odoakra, po Theodorichovi Narseta a Belisara, po papež
ském poddanství, poddanství Nejjasnější Republiky, která uměla
rdousiíi nebezpečná města stejně dokonale jako nebezpečné
jedince.
.lisíé, oni vladaři, elemérní, jako byla elemérní velikost a nád
hera, kterou přinášeli, měli své dějiny. Dějiny dramatické, setkané
: války a vraždy. vroucí krutostí a lstí. násilí a vášní. Ale tyto
dějiny nebyly dějinami Ravenny. Řím, Florencie, Benátky žily své
dějiny. V jejich činech i vinách, v jejich slávě i ponížení se usku
tečnil hromadný osud. Celé. jak velké bytosti jednotné a živoucí,
chvély se vítězstvím nebo utrpením, jako z krve si vyrvaly vůdce
i nepřítele, hrály v každém okamžiku vašnivé o své bytí, určované
vědomým neho tušeným posláním dějinným, Ravenna nemá
svých dějin v tomto smyslu. Sdílela dějiny lmperia. Ostrogotů,
Langobardů. Byzance, a když se stala sídelním městem západo
římské říše, i když viděla odcházeti do vyhnanství Polenty, jediný
svůj rod, vypovězený Benátčany. byla stejně neúčastna, jako byl
stejně tichý šumot Pinety. ať v ní umlral gotský král neho snil
hásník „Božské komedie".
Proto také největší stíny, které potkáte v Ravenné, jsou stíny
cizinců.
Cizinka byla Galla Placidia, krásná & vášnivá světice, jejíž
život sestry Honoriovy, ženy Athaullovy a Konstantinovy, mat y
Valentinovy, obsahá drama boje a smíru mezi starým světem la
tinským a mladými germánskými rasami. celý vnitřní děj du
chovního přerodu západu. Theodorich, zaplavivši Ravennu krví
a přepychem, byl cizinec, a cizinec byl Dante. jenž sern přišel
zemříti. psanec. kterého Polentové přijali jak v předtuše vlastního
vyhnanství. Jeho ostatky aspoň zůstaly, byt v hrobce, vystavěné
Benátčany; kdežto tělo Placidiino shořelo nesmyslnou náhodou
v mosaikovém šperku její hrobky, a ariánské kosti Theodorichovy
byly vyhozeny byzantským dobyvatelem z mausolea, jehož temná,
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těžká massa se zdá stigmatem severní těžkomyslnosti v slunném
jasu jihu, na čas přemožené o.
Nikdo z nich nepatřil Ravenně tak, jak patřil Lorenzo il Magni
fico Florencii, Can Grande della Scala Veroně — hlubokým sply
nutím osobního osudu s bytosti města, individua s komunou.
A tak, zdá se, nepatří Ravenně ani umění, stajené v stínech
jejích basilik. Nestvořila ho, jako na příklad Siena. jejíž kostely
a paláce, obrazy a sochy jsou proniknuty zvláštním. zcela jejím
duchem, jejíž umělci se jeví mluvčími idejí a vznětův obce. Ra
venna také umění přijímala — ale zase: ne jako ím bral a pře.
tvořoval umělce i díla, vtiskoval jim nezrušitelné znamení, takřka
novou rasu duchovní. Přijímala je trpně, bez tvořivého zaujetí,
nejinak nežli nechala Danta ve svých zdech dozpívati epos duše,
aniž ho ovanula svým vzduchem, pronikla a poznamenala něčím
ze své bytosti.
Ravennské basiliky s pokladem svých mosaik jsou dar, dar
íma a Byzance městu, které zapomínalo tvořiti svou krásu,
oslněno cizi krásou, jako nedbalo žíti svých dějin, protože bylo
příliš jevištěm cizích dějin.
Pouhý dar — a přece dosti, aby se stalo nezapomenutelno
melancholické město, klesší, oloupené o své moře, jak o dávnou
velikost, žijící již jen památkami úžasné mystické krásy. která
v něm vyrostla v nejchaotičtější době Evropy
Mimo Řím Ravenna jediná zjevuje tvoření lV. až Vl. století.
doby, kdy se přetvořovala nejen konstelace národův, ale i sou
stava duchovního života v dnešní kulturní svět. Jen v ní lze po—

chopiti ono mocné slovo náboženského cítění, které znamená
mosaika. jeho smysl a jeho krásu.
Byt sebe mocněji působila světelnou polyfonií emailu a zlata,
hořících vysoko nad mramory, ztlumenými v šeru chrámové
lodi, mosaika Sv. Marka v Benátkách zůstává záhadná. Právě
proto, že vyjadřuje tak plně, co vyjádřili chce, že vyjadřuje
tak mnoho, všecko, co obsahuje imaginace a symbolika křesťanského
Východu, uchvacuje. překonává rozpětím skladby, vznešeností
a přepychem motivů. Rozkošná prostora Stvoření, drobných
scén biblické idyly, vypravované poctou-dítětem i majestát nebeské
hierarchie, nadlidských postav asketických, vzbuzujících úctu &
hrůzu. tvoří mystický chorál, grandiosní, ale vzdálený, téměř
ne njatelný.
Ravenně, v basilice Sv. Apolináře in Classe, můžete pro
cítiti, praniknouti jediný, prostý a jasný akkord této hudby.
Prošli jsme tichem střední lodi, uzavřené pilíři, zešeřené nahými
cihlovými zdmi, jež Malatesta z Rimini oloupil o mramorové
ostění. A náhle v hloubí zářící mosaika před vámi jak okno,
otevřené dokořán do pohádkové krajiny, plné slunce, Zcela nahoře
tvář Kristova se symboly čtyř evangelistů : obou stran, pod ní
v nebeském rostoru průvod bílých ovcí, vycházejících z vrat
božích měst, erusalema a Betlema. A v prohloubeném polokruhu
tribuny legenda přepodstatnění, jak je interpretoval mladý
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symbolismus Vl. století: ve výši velký kříž-Kristus v kruhu
devadesáti devíti hvězd na azurovém nebi, po stranách Mojžíš
a Eliáš, dole sladká zelená louka plná stromů, květin a ptáků
a uprostřed svěřených ovcí—dušítam, kde jindy stává sam Dobrý
Pastýř, Sv. Apolinář s rukama vztyčenýma k modlitbě, vysoka,
vážné a jasná postava, která dramatisuje svatý výjev a jaksi
jej zlidšťuje, přibližuje věřícím u stupňů oltáře.
Mosaika v kostele sv. Apolináře in Classe vypravuje legendu.
v basilice, zasvěcené témuž světci v městě (San Apollinare Nuovo).
najdete epos víry, její symboliku hieratickou a heroickou. Cítíte,
ze vzniklo z jakéhosi bojovného a vítězného napjetí, &vskutku:
dal ii zhotoviti arcibiskup Agnello, který obrátil v pravověrný
kostel, původně arianský, vystavěný Theodorichem. Mosaika zde
kryje stěny střední lodi třemi barevnými pásy. z nichž nejvyšší
zpodobňuje třináct divů Kristových, druhý šestnáct církevních
otců mezi okny kostela, třetí, největší a hlavní, nad sloupy, rozvíjí
vpravo průvod světců, směřujících k trůnu Kristovu, vlevo
dvaadvacet panen s věnci na rukou v zápětí svatých tří králů,
nesoucích dary k trůnu Matky Boží, střeženému anděly. A tento
duchovní voj jest opravdu nebe, uměleckou visí snesené v samu
skutečnost, v sam život města, které zde vidělo svůj palác Theodo
richův & svůj přístav Classis, spojený přímou cestou se sídlem
Božím, důvěrně blízkým pro ty' již půjdou za světlými vůdci víry
a ctnosti.
Složitější, ale stejně intensivní jest symbolika mosaik z V.
století v hrobce Gally Placidle, v tom podivuhodněm relikviáři,
který v zevní prostotě malé Cihlové stavby. zděné v kříž, vy
tvořil pro mystickou nádheru mosaiky vpravdě zvla'štní světlo,
zbarvené broušenými kamennými deskami v oknech, soustřeďo
vané mramory na stěnách a na podlaze v ovzduší tajemného, pla
noucího šera. Také zde byl motivem boj církve proti arianskému
schismatu: hlavní luneta nad oltářem z průsvitného alabastru, pod
nímž leželo tělo dcery Theodoriovy v sarkolagu, kdysi obloženém
stříbrem, zobrazuje Krista, spalujícího knihy bludu před skříní,
v níž jsou uloženy knihy pravdy. Výše, v obloucích arkád, tyčí
se pathetické postavy evangelistů, u jejichž nohou symboličtí ptáci
rijí
a laně sečtyři
sklanějí
k pramenům.
kruhu
kupole,
ehkéz vůz
& vzdušné,
evangelisté
jak by Nahoře,
přímo s vnebe
zvěstovali
slovo Boží. neporušitelné. A jakoby vyvažovat bojovný smysl
této básně víry, v lunetě pod vchodem sedi Ježíš Pastýř dobrý,
tak drahý prvním dobám křesťanským, zde přijavší podobu
apollinského jinocha, uprostřed stádce v rozkošné krajině plné
míru: snad nejlyričtější komposice, jaká kdy byla vytvořena
v mosaice, ratlaelovsky něžná a hudebná.
Všechny tyto komposice jsou v podstatě symbolické, díla na
boženské imaginace, ěerpavší z bohatých pramenů legendy a
mystiky křesťanské. Nadpozemské postavy, apoštolové a světci,
andělé a proroci v nich se střídají se znameními, v něž utajovala'
původně pronásledované víra své vůdčí ideje a jež pozdější, svo
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bodné a vítězné generace jen rozvíjely a rozšiřovaly. Mosaika
je písmo určené, aby bylo čteno fantasií, lačnou mysterií. „Neboť
němá malba mluví na zdi a způsobuje mnoho dobrého," píše sv.
ehoř z Nyssie, a sv. Nil odpovídá Olympiodorovi: „Těm, kteří
neumějí čísti Písma, připomene malba činy pravých sluhů Božích
a podnítí je, aby je napodobovali.“ Zprvu jednoduchá, tato obrazová
řeč časem se vyvíjí v soustavu symbolů, jak jí učí rozuměti složitá
kasuistika vykladačův, od sv. Cyrila, jenž vidí v kostele „po
zemské nebe", které „zpodobuje ukřižování a vzkříšení Kristovo"
—-po Theodora z Andidy, jemuž stavba chrámová celým útvarem
a takřka každým kamenem vyjadřuje theologickou koncepci.
Není to ještě ruská ikona, jejíž každý detail jest určen přesně
a přísně nedotknutelnými kanony pravoslaví — ale již dogma
tický duch. spojení umění a bohosloví. jež zabezpečuje ideový
souhlas mezi umělcem a kultem. Nejen že náboženství dává umělci
motivy jeho díla — a viděli jsme, jak bohaté i radostné jsou tyto
motivy „ náboženství udržuje uměleckou imaginaci v určité
výši, rozežhavuje ji v určitý stupeň vznětu, který činí jeho vlastí
ony rozpiaté šíře chrámových kleneb, tvořící takřka zvláštní pásmo
mezi nebem a zemí. Bylo by absurdní mluviti o nesvobodě tvůrčího
ducha v době, kdy oblast, tak určená umění, byla vskutku nejvyšší
vnitřní možnost člověkova a kdy formy mystického cítění byly
nesčíslné. Gozzoli, vymalovavší všechnu šlechtu Florencie v nád
herném průvodu sv. Tří Králů v Palazzu Riccardi, neměl větší
volnosti rozpětí, nežli anonymní mistr, vytvoíivší průvody sva
tých a světic v San Apollinare Nuovo. l nejdramatičtější symboly
připouštěly nesčíslné řešení, podoba Kristova na příklad, od
antického jinocha v hrobce Gally Placidie po řísného vladaře
v San Apollinare, jenž připomíná slova Euse iova: .,Oblouky
světa jsou jeho trůn. země jest pod nohou jeho; nebeské voje
stojí na stráži okolo něho. nadpřirozené síly mu slouží, jej uzná
vají svým vladařem, panem, králem."
Až do V. století jsou motivy imaginární a symbolické výlučnou
látkou mosaik, at seskupují biblické či legendární postavy a vý—
jevy i jak abstraktná znamení (trůn s křížem, oltář s evangelieml
v alegorické cykly jako na klenbě ravennského Battistera, nebo
at komponují mystické děje jako v obou kostelích sv. Apollináře a
v mausoleu Gally Placidie. Ve století Vl. vniká nový život v látko
vou oblast mosaik. Vedle mosaiky chrámové existuje mosaika
dvorská, palácová, zprvu dekorativní íauna a flora Východu, pak
historické ostavy a výjevy, drahé pýše vladařů, výbojců, stát—
níků. Jejicl: vliv působil od první chvíle na inspiraci mosaiky
chrámové. Byla to nejdříve nádhera dvorského života — Kristus
v císařském purpuru, andělé a světci v rouše dvořanů nebo voje
vůdců — potom motivy historické reality, již zcela určité: palác
Theodorichův a čtvrt Classis v San Apollinare Nuovo, posvěcení
basiliky na postranní stěně tribuny v San Apollinare in Classe.
Na konec historické osoby přímo vnikají, vměšují se mezi my
stické výjevy, panovník a kněz se staví vedle andělův a svatých.
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V apsidě basiliky San Vitale, jediné zachované ze staré mo
saikové výzdoby tohoto chrámu, ustoupivší absurdním freskám
v XVIII. století, tvoří splynutí oněch dvou živlů v celek jedinečné
účinnosti. Celá klaviatura křesťanské symboliky je vytěžena:
nad vchodem kůru Jerusalem a Betlehem, po stranách evange
listé lsaiáš a Jeremiáš, Mojžíš na hoře Sinai. Abraham, hosttci
anděly &obětující Izáka, Abel s beránkem a Melchisedech s hostlí.
nad oltářem Kristus-Pantokrator a apoštolové. Ale na kupoli tri
buny. poblíž mladistvého Krista. jenž sv. Vitalisovi podává ko
runu mučednickou, stojí s modelem basiliky v ruce její zakladatel
sv. Ekklesios. ne vidina, ale portrét, a níže, v průvodu stráží a kněží.
císař Justinián s korunou na hlavě,v ruce nesa i:ox6y.3nov,tradi—
cionelní dar vladařův kostelu, naproti, v družině dvorních paní,
Theodora, kdysi tanečnice, zde císařovna s aureolou světice. Obě
tyto postavy jsou portrety, a portréty jsou jejich průvodčí, kněží
asketických tváří, dvořané v nádherně zbroji, paní v broká
tových řízách, na hlavách s těžkými účesy, s hlubokýma očima
a drobnými, sevřenými ústy. Arci portrety, v nichž úsilí, učiniti
člověka velkým, vznešeným, dodati mu něčeho spřízněného s ide
álnvmi bytostmi, s nimiž měl sousediti, vyžadovalo mocnosti ty—
pické & výrazově, ne důvěrně osobní pravdy. Ale přece portrety
svrchované živé, psychické i v charakterové zkratce zjevu, živě
zjednodušením osobnosti na základní a podstatné rysy, soustředěním
lidskělio já v pohled. Byt nebyl tento císař nepřístupný, nedotknu
telný duší i tělem, stejně uzavřenými v neliybnost majestátu,
Justinián dějin, makedonský sedlák, neklidný & nedůvěřivý, za
ujatý theologickými liúdkami, tvrdý a disný
ale je to Justinián,
jak jej viděla říše a jak chtěl, aby jej viděla, Despotes, kterého
Dante s úctou pozdravoval v ráji, jehož hymny &modlitby zpíval
dav v kostele. a v jehož řečech slyšeli vrstevníci „něhu Davidovu,
trpělivost Mojžíšovu a vlidnost Apoštolu“: individualita vystup—
ňovaná, oproštěná, typus, pathetický v klidu svě velkosti, v něm!
však psycholog najde přece jak celé lidské já, lantastu světovlády
a pravověrnosti, A proti němu Theodora, v plášti z fialového pur
puru, na jehož lemu jsou vyšity zlatem postavy sv. Tří Králů v cha
rakteristickém pojetí velkého výjevu v San Apollinare Nuovo, na
hlavě majíc věž perel a drahokamů, jichž šňůry jí splývají na ra
mena -<—jistě, není tanečnice, dcera hlídače medvědů v cirku.
milenka Hekebolova, o níž vypravuje velký pomluvač Byzance
Prokopios; ale jest panovnice, která ve chvíli, kdy vzbouření ohro
žovalo palác císařův a Justinián se hotovil k útěku. měla sílu říci:
„Neprchla bych, ani kdyby mimo útěk nebylo spásy. Kdo nosili
korunu, nesmějí přežíti její ztráty. Nikdy se nedožiji dne, kdy
mne lid přestane uctívati jménem císařovniným. Chceš-li prchnouti,
Césare, prchni: máš peníze, lodi jsou pohotovy, moře volné; já
zůstanu. Mám ráda dávné rčení, že purpur jest krásný rubáš."
Jako v této ženě, není v každém člověku dvojí bytost, malá, ne
stálá, zmítaná životem a vášněmi, druhá stvořená a poznamenaná
pro velký osud. schopná chtíti, cítiti, trpěti vyšším rozpětím ducha
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í srdce? Není neživotné ani nepravdivé umění. které vyjadřuje
tuto bytost, člověka-sílu v jeho velkosti.
osaika jej zpodobovala takto — a právě zde, v živlu, jenž
se zdá cizorodým. odhaluje se nejzřetelněji jeji smysl.
Mosaika nenechala si vnutiti. nepřijala trpně reality, kterou
v ni uvedla ctižádost vladařů. Přetvořila tuto realitu, asimilovala
ji moct stilových principů, které jako každé uměnt v sobě tajila.
Nejvnitřnější. podstatný princip mosaiky jest týž. jako entita
veškerého řeckého umění. které v ní se proměňuje: idealisace.
Ale ovšem směr idealisace jest různý v Řecku antickém &v Řecku
křesťanském. Antika nalézala kanon krásy ve výběru a souladu
přirozených forem lidského těla, v eurytmii hmotné. křesťanství
jej přeneslo v duchovní výraznost forem zvětšených a zjednodu
šených: celý rozdíl světového názoru jest v této změně uměleckého
cítění. Apollo byl bůh slunce. obráceného k zemi, deštíctho pro ni
a pro člověka. její dítě. žhavou vláhu světla. Kristu-Emmanuelovi
ještě apollinsky mladému a krásnému. jest země podnožka: na
ní jest. aby se povznesla k jeho božství. ne svou hmotou. která
ttží, ale duchem. jenž uchvacuje. Tak vznikl onen svéí postav nad
zemských a řece lidských, jenž se vznáší na stěnách a klenbách
ravennských kostelů. At Bůh nebo císař, je to zjev ideálné velkosti.
duch v těle člověkově, zvětšeném. nehmotném, proměněném právě
proto, že vyjadřuje ducha. a aby ducha vyjadřovalo co nejinten
sivněji. Tváře jsou protaženy askesí. ruce se spínajt k modlitbě,
celé tělo jako by vyrůstalo do výše a zbavovalo se pozemskosti.
Pohyby, prostě a vážně. dramatisuií mysten'um. Těžká roucha
zeskutečňuji něco : nebeské slávy, po níž Iační duše věřících.
Tak uchváceno, přetíženn duchem. ztratilo umění antickou
aurytmii. Ale zároveň vyvinulo jako v náhradu jiný prvek zra
kového opojení.
Byl-li ideál antického umění plastický, ideal křesťanský se
stává malířský kat'exochen. Mosaika tvoří první formu malířského
typu estetického. jenž postupně se zjemňuje ve íresku a obraz.
yvši Persii náhradou za koberec, takřka kobercem z hmoty. ne—
podléhající zkáze, byla Byzanci a tmu „malbou ro věčnost".
jak ji nazýval Ghirlandaio. V ní dal Orient Zápa u nový živel
krásy: barvu, ten zestydlý. ale nevyhasínající oheň mramoru,
emailu a zlata. kterým ještě dnes oslňuje. Vzpomínám na tmavý
modrý oblouk vstupu do hrobky Gally Placidie a na klenbu chodby,
vedoucí do domácí kaple v arcibiskupství —- dva koberce, že
Buchara a Smyrna nikdy neutkaly ratinovanějších. vytvořené ze
smaltových kaménků jako ze zkamenělých ohňů. Toto kouzlo sta
čilo smyslnému, snivému Východu: nechtěl více, nežli rozkoš ara
besky, květy a ptáky, zestilisované barevné skvrny; & víme. že
tato požtvsvá láska. spojena s náboženským předsudkem. vyvřela
krvavými boji ikonoklasmu. které tak rozryly byzantskou říši.
Západ, cítivší odevždy anthropomorticky, milovný určitých a ži
votných symbolů, požadoval od mosaiky skutečnosti. člověka
především. v němž věřící mohl se viděti a poznávati. Idealisace
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přibližovala božstvu jeho obraz; barva jaksi jej vracela skutečnosti.
aniž porušovala jeho duchovní vznešenosti. Řecký bůh, vytesaný
z mramoru. sám v prostoru agory, jest bud' krásný člověk,.nebo
neúčastný duch, vzbuzující pouhou úctu. Kristus se stává tajemně
důvěrným v hluboké modři nebe. tajemně blízkým v atmosféře.
která jest i naše. Legenda i drama vír-y, vidění sv. Apolináře
nebo přemožení bludu odehrávající se na zemi vytvořené barvami.
Nejkrásnější doba mosaiky milovala krajinu naivní. radostnou
láskou — tak naivní, že se nelekala ani pohanských prvků, na
příklad v obou Battisterech ravennských, kde křtu Páně jest při
tomno antické božstvo. řeka Jordán v podobě říčního ducha, jak
jej zobrazovali Řekové. Nežli zchladla v přepych zlaté půdy. která
vzdaluje a činí nepřístupným nebeštany v benátském sv. Marku.
milovala mosaika naivní básně barev, plné kouzla a něhy. Zářící
zeleň v San A ollinare in Classe jest řecké nupžSawovnevýslovné
krajinářské lyri y stejně jako rozkveílá samota Dobrého Pastýře
v hrobce Gally Placidie nebo světelná pohoří. v nichž prodlévají
proroci a evangelisté na biblických výjevech v San Vitale a jež
freska Giottova i Fra Andelicova zachová po staletí ještě. A barva,
co jest v podstatě, ne—lisvětlo, lorrna světla, které řecké Soše
dávalo samo širé nebe a volné ovzduší. pro něž byla tesána, ale

které jiná doba, doba uzavřených šerých kostelu musila si ho
řiti a tvořila si tím bohatší. pestřejší & jemnější? V San Apol
linare Nuovo tvoří bílá protkavaná roucha svatých & světic pla
noucí pás kostelu, jenž se chvěje stříbrným světlem jako prý
štícím s jeho zdí, a mausoleum Gally Placidie jest doslova pro
zářeno hlubokými svily svých mosaik, sladěných v barevnou sym

fonii. V této světelné instrumentaci barev jest síla. které později
již, nikdy nedocílila malba. protože nejprudším barvám. iaž mohla
vykomliti na freskách nebo olejových obrazech, nedostávalo se
zářivé intensity hmoty. která zachycuje a odráží světlo přiro
zenou mocností, která spojuje tvarnou krásu obrazu s prvotnou
nádherou šperku.
Takové jest umění. jehož poznáním odměňuje Ravenna ty.
kdo zabloudí v její melancholickou pustinu. Také jim jediná sou
peři na západě s Římem, jehož světové určení by byla chtěla
vyrvati. San Vitale a mausoleum Gally Placidie. San Apolhnare
in Classe a San Apollinare Nuovo patří k mausoleu sv. Konstancie,
basilice sv. Pudentiany a ostatním mosaikovým památkám řím
ským, jako rod Honoriův k řadě západořímských císařů: jako by
měly udržeti spojení mezi půlemi křesťanského světa, osudně
roztrženými. Ravenna byla dlouho střed, v němž se křižovalo
úsilí. spojiti je zase. touha Říma po Byzanci a Byzance po Římu.
eprve. když se vyčerpalo toto úsilí. a propast dvou kulturních
světů se rozevřela mezi nimi. pominulo i její poslání. Od té doby
jest mrtvé město, podobné svým dvěma mausoleím. oloupeným
i o císařské mrtvoly. které v něm byly pohřbeny. nezraseným
jen svými mosaikami. které mu zůstaly věrny. jako ho neopustily
kosti Danteovy.
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DĚRDA.
Buďme vždy usmíření
& k odchodu připraveni.
Kdož ví, který z příštích dní
bude den poslední.
Včera isem šel po aleii
a když isem uviděl
jak stromy o poslední list se chvějí.
isk zima záhy otevře iim bílý hrob
s liliovými sněhovými růžemi,
zdálo se mi, že smrt tichá
& neviditelná stále chodí po zemi
a dle vůle Boží
v bílé růže věčných snů zaměňuie
na hlavách trpících koruny z trní & hloží.

Po temné noci slunce opět vzplane
s duch člověka plodný
ve svém díle opět vstane,
On věčný iest & nezmarnou má sílu,
Bohem stvořen.
k ieho připoután iest dílu.
Má vůli svobodnou.
leč celý i s vůlí svou

iest podroben
Tomu, k jehož obrazu stvořen iest
a iehož obrazu iest podoben.
Ú, letci,

odvážní prukopníci moderní techniky,
váš pokrok mohutný & veliký.
ó. mužové, kteří překonali iste
Božího tactva let,
šílenci, kteří zatoužíli iste
: blízka pozřít krásy nočních hvězd
řítíce se v smrtonosné hlubiny.
zde z vás aspoň iediný
vzpomněl si,
že marně člověk touží
na vzdor vůli Boží.

O, pokloňte se tomu,
ienž Pánem všeho světa iest.
Staletími & staletími.
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věkem nekonečně dlouhým
ducha mohutného popřál lidem
k věcem mnohým.
důmyslu, umění a vědám
dal rozkvéat v lidské hlavě,
díla nehynoucí z lozena
k Jeho cti a k eho slávě.
Až posléz lidé vše,
co důmysl iich na svět přived'
za výtvor vlastní cíly měli
a na Boha, Tvůrce všeho, zapomněli.. .
A iedné noci,
kdy lidé po všem světě přelíhezným spánkem spali
a snili o novém po 0 u,
ienž život nade vše příiemný iim přinese,
země ze s ánku protáhla se,
jako člověť.
když úlekem se otřese
& vše

co budováno bylo po staletí,
hromadou žhavých kamenů stalo se,
hromadou smetí,
iii jako hladoví psi
ohnivé ožíraly plameny
a člověk stůl tu zděšen a zmámený
a tázavým
zrakem svým
pln m udivenl
pta le kdo by k věcem těm
uapokoiivé dal mu vynvětlení . . ,
*

IE
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MARTENÚVSEN o STŘEDOVĚKU. „.
NAROZENINÁM
MRTVÉHOBASNÍKANAPSALVILÉM BITNAR.

Svou láskou ke katolickému středověku Miloš M arten

nikdy

se netajil. Projevoval jí v soukromé korespondenci i veřejné ve
svých studiích a polemikách. Po vyjití prvních dvou svazků revue
„Meditace“ psal mi 23. října 1908 doslovně: „Dovolte, bych Vás
ujistil, že vím oceniti list, jehož stránky obnovují nádherně roz
pětí lidského ducha, jež znamenají jména Dionysia Areopagity,
sestry Mechtildy Magdeburské. Hildegardy, Alžběty, svaté Te

rezie de Gesu. Kateřiny Sienské. Angela Silesia: tvůrčí

sílu,

niterni mocnost katolicismu. závratnýpožársrdcia myslí,
jenž utěšuje i ve vzpomínce z nehybné šedi věku, který žijeme.
Snad,kteréhosi dne, ukážete, jak ona síla víry, která je syno íymem
synthesy, se probouzí dnes znova v poesii & v umění latinské
rasy a vstoupíte ve spojení s katolickou renesancí, jež patří
k nejvýznamnějším duchovním jevům chvíle, a Váš list bude tím.

čeho je tolik zapotřebí naší únavě: součinitelem duchovní

renesance století . . ."
Tak zněla zpověď Martenovy duše roku 1908. kdy prosla již
výhní přátelství Claudelova a Bernardova. Ostatně jeho ryzí vášeň
pro katolický středověk nepotřebovala nutně této posily. lv le
tech jinošských, v dobách nietzscheovského opojení, kdy ion na
čas propadl záchvatům atheismu. stačil náhodný popud z venčí,
aby mladičký básník vyznal se : tradiční lásky svého starého katolic
kého rodu. Roku 1902 hoch devatenáctiletý odsuzuje v „Moderní
Revuí" způsob, jakým univ. profesor dr. František Drtina v díle
,.Myšlenkový vývoj evropského lidstva" vyložil středověk. Mar

tenovi jest středověk „zvolna a s jistou rozechvělou

zvěda

vostí rozvíraná kniha záhadných značek, za nimiž nepokojně a
s obtíží odhalujeme smysl zvláštní a mocné duše, impulsivní a
horec'ně složité, prudce vybuchující &po každém vzruchu tragicky
zase sražené do nejnižších poloh skleslosti a děsu před neví
diteln ou mocí, jejíž přítomnost vkouzlila se do všech podrob»
ností života . . ."

A mnohem později, v polemické brožuře „Karikatura věků"
(Praha 1912), vyšlehl plamen jeho lásky k středověku prolevem
žhoucí nenávisti k rzniteli &psychologickému lalsátorovi svatých
století víry, J. S. acharovi: „Nevidí, nechce viděti, kolik nad
šení. oběti, duchovního úsilí planulo v době svatého Bernarda
uprostřed černých stínů násilí a zoulalosti, necítí, že v krvavém
varu vášní svět, příliš mladý, vybíjel své divoké energie a pře
tvořoval se pro nový řád... Namítáte mu marně. že tak, jak
píše, dnes, po Ruskinovi o Paterovi, o středověku se psáti ne
může a nesmí. Že smyšlenky protestantské pseudohistorie jsou
odsouzeny vědou, tajemné písmo katedrál že je přečteno, že
mosaiky vyzařují vnitřní krásu století, prohlášených barbarskými.
Slep tendenčností, listuje nervosně v dějinách & zaznamenává
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zločiny. lsti. neřesti & směšnosti. jako by touto metodou kterékoli
stoleti, kterýkoli národ nemohl býti vylíčen jako peklo tmy a viny l'.'
Je zcela přirozeno, že Miloš Marten jemnou analysou zjišťoval
živly středověkého cítění i v dílech básníků. sochařů a malířů.
jež studoval, a o nichž psal své psychologicky pronikavé. stylis
ticky přebohaté essaye. Tito umělci jsou mu rovněž poutníky
jo staletích středověkých a každý z nich přináší svůj odlišný
sen o středověku v plen jeho ušlechtilé zvídavosti.

Mechtilda

Magdeburská

je mu předchůdkyníDante

ovou, básnířka mystické erotiky, která nikdy nesnižila božské
lásky v smyslnou a povznesla lidskou vášeň. učinivsi ji obra
zem vášně duchovní. V tom je mu duševní sestrou svaté Terezie,
největší poetky víry. která stejně dala mystice žhavost ženství . . .

Barbey

d'Aurevilly

značí mu zjev zbloudilý do své doby

ze silnějšího třináctého století, kdy nadbytek latinské energie se
vybíjel ohromnými otřesy mysticismu. V enatém knězi vidí

rozvinutý paradox Barbeyova katolicismu.') Sen středověku
vyrůstá tu v obrazech Kalixtina odříkání, jejího martyria a zá
hadné, téměř nadpřirozené smrti. Vyvřel v něm středověký živel
imaginace. jeho stránky jako by vytržeuy byly z kterési středo
věké demonologie, vydychují pověrečnou hrůzou středověku...

.loris Karl lluysmans

užil v hagiografickémdíle „Sainte

Lydwine de Schiedam" svých vlastností kritika přesně analytické
pitvy a jeho zkušenosti psychologa daly mu vystihnouti vnitřní
plnost středověku, skrytou za suchými záznamy kronikářů a na
psati několik stránek síly a života. jež dokazují. jak by se měl
evokovati středověk. jak mohla by se historie obroditi uměním . . .
Léon Bloy je neivypjatější polemik katolické Francie. stojíci
zcela ve službách dogmatu, bijící na kovovou strunu vášně, na
níž hraje celou stupnici tónů, od ekstatického podivu po divokou
nenávist, Živly středověkého visionářství, tryskající z uměleckých
děl Hellových & Barbeyových nutí jej k napsání vět zdviženého
lyrismu podivu, plýtká díla však k útokům vášnivým až k bru
talnosti . . .

Emile Bernard

je Martenovi asketickým lyrikem střed o

věkého snu odříkání. čistoty. transcendence. Obnovuje v bás
ních erotický paradox katolického spiritualismu. ukazujícího osud
nou spojitost vášnivé horoucnosti s touhou opustiti zemi. vznésti
se do výšin. kde láska má příchut nekonečnosti. Ekstése ieaí
jen zduchovělá síla erotického osudu. láska, odvrátivší se od
hmoty. příliš těsné. aby ukoiila nesmírnost své touhy, uchvátíc
samo srdce světa do třesoucích se rukou. Svatý Augustin a sv„
') Jules Barbey d'Auravill , Ženatý kněz. Romšn. Přeložil Arnolt Procházka.
Druhé prohlédnuté vydání.
isů Barbeyových sv. 1. Stran 373. CmMKč.
Praha 1921. Lad. Kuncíř. — ývody této stati opírám o texty kritik a aaa
Martenových. rozptýlených po knihách i časo isech. které bude lze v ni

nosti nalézti v Souborném

díle Miloše

artena. jež počne zah vy

cházeti nákladem Ladislava Kunciře v Praze a knižní výzdobou Zámky Lu
nerov
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Terezie, sv. Filip : Neri a Kateřina Sienská jsou roznícení ex
statičtí milenci se všemi opojeními, s mdlobami a mukami vášně.

Katolické umění, at Giottova

nebo Botticelliova

Legenda o svatém Františku,

Madonna,Dantův Ráj nebo Michel

angelova lyrika, hovoří opojeným jazykem lásky. Flos Mys
tica erotické podstaty života. Ona bezejmenná síla tvoří žhavý
sen středověku
v těch. kdo dovedli přemoci osudný spor
těla a duše & nepoznali jiných. než transcendentní rozkoše...
Jedinečný gotický duch oživuje katolicismus v básnickém
díle Pavla Claudela. V krásné stránce Creda, jíž vrcholí po
slední dějství .,Města", vypsán je s podivuhodnou prostotou a
vroucností vykupitelský smysl církve, cesta od bolesti k víře.
prožitá grandiósní evolucí prvnich století středověku

V krásné monografii o Juliu

Zeyrovi

(Praha 1916) dotýká

se Marten onoho rysu jeho díla, „v němž vskutku se cítí sen
středo v ě k u, jak vypučel horkými, bledými stvoly v duši Danta
Gabriela Rossettiho a uzrál v těžké zlaté ovoce umění Burne
Jonesova. Pia d e Tolom ei má choroblivou krásu vášně, žhnoucí
na rtech Rossettiových Beatrici. A mis a A mil patří mezi knihy,
jejichž stránky bychom chtěli čísti podložené bohatým rytmic
kým ornamentem, jejž ke středověkým legendám komponoval

William

Morris."

Zeyer v předmluvě ke Karolínské epopeji

„psal () gotice, jak o ní mluvíval Ruskin, s takovou očistnou tesk
notou někoho, jenž se vrací do bolestné malosti svého století
ze světa světla a síly." „Našel-li u Giotta a Fra Angelica archi
typ zduchovělě ekstatické krásy, k nimž směřovala jeho imaginace,
představovala exaltovaná víra, mystická hloubka, směs něhy &
síly — všecka vášnivá mladost ryzost a vroucnost sensibility,

vlastni gotice
byl zrozen.

stav duše a tepnu života, pro něž, zdálo se,

Z poesie Otakara

Březiny zní mu sen středověku

v příbuznosti s latinskými hymnisty v „„Breviarium romanum'“ a

s lrantiškem z Assisi; v malířiArmandu Poi utovi vidi opoz
děuého Florenťana pozdního středověku; malíř Puvis de Cha.
vannes je dotknutý asketickou něhou středověkých primitivů;
démonická vidění malíře Gustava Moreau mají rysy sien
ských Madon; malíř Emile Bernard
je gotik náboženským
cítěním krásy; v sochaři Františku
Bílkovi ožila symbolická
imaginace sochařů gotických dómů, mezi jeho pracemi nalezli
Marten mnohé, jež mají primitivní tvrdý ráz staré gotické skulp
tury. psychické sny, v nichž po dlouhé době znova vyjádřena

sama essence

kře stanstVi

tragika nesmírné, kosmické bo

lesti A je pro Martenovo cítění příznačné, že i pražský barok
dienzenhoterský nazíral jako obnovenou g 0 ti k u protireformace . ..
Těžce by však bloudil, kdo by Martenovu zaujatou lásku k stře

dověku hodnotil pouze

esteticky.

Bylo to zajisté umění.

které zlákalo mladého básníka do pralesů a horských strží středo
věké mystiky. Na svých potulkách středověkem našel však Mar

ten několikzastavení

své duše. Když se byl nasytitkrásou
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uměleckých děl a ideovou subtilnosti filosofických traktátů, za

bolelo ho srdce touhou po Mechtildinělovu

ožské milosti.

Zastavuje se poznovu u jejího díla. aby seznal, že jeho podstat

nou složkou je náboženská touha po splynutí

s Bohem a po

askesi, jak jí rozuměli a jí požadovali věřící mystikové. Pročítá

znovu dila Huysmansovy

konverse, aby konstatoval, že stře

(ověk není pro něj již jen předmětem umělecké záliby, nýbrž
Lredo a osa života, který zakotvil v dogmatické a mystické sou

stavě katolicismu. Seznává, kterak Claudel

hledá a nalézá

nový vztah k víře a k její mravní potenci, novou možnost býti
křesťanem. A nalézá ji ne v neurčitém, ideově prázdném mora
lismu druhu Tolstého, nýbrž v náboženské mentalitě, v symbo
lice dogmatu. Přijímaje dogma. vraci mu intensivni citový a myš
lénkový zájem, jejž má, spojeno s neivnitřnějšimi podněty po
znání a touhy. Březinovo celé dilo vyznívá mu křesťanskou

rosbou o milost. ldeou

milosti

stoupa mu Březina přimo

lipojmu Bytosti, jeho „On“, jeho „Neivyšší" a „Věčný" je vskutku
cele Bůh, jeho kosmický sen předpokládá Boha, jako oběžnice
slunce: střed a důvod řádu, který jest a ne snad pouze pustý
deistický řelud těch, kteří nemají ani síly věřili, ani smělosti ne
věřili; ale Bůh, kterého chválil svatý František z Assisi „Z ěvem slu
nečním" a kterého sv. Terezie volala žhavostí „Vý řikú" do

svého srdce, rerum Deus tenax vigor křesťanství.Podobně
i katolicismus Zeyerův,
jenž byl od začátku ideovým středem
jeho spiritualismu, vyložil si Marten „jako konečné vítězství go
ideálu nad renaisančním, dvou ideálů, vedoucích
v básníkově duši dlouhý, urputný l)oj“. Marten ve své knize
o Zeyerovi došel závěru, který Zeyera povznásí i nad básníky
významu Rossettiho a Morrisova. Nepokládá totiž Zeyera za pou
hého ochutnavače kultury katolického středověku. „Naopak byl
středověk světem, v němž Zeyerova sensibilita se zrcadlila nej
úplněji a nejryzeji. Ke středověku měl vztah duchovní pokrev
nosti, který je z podstatných živlů jeho tvorby, Zeyerův stř e

tického

dověký praeraiaelismus nebyl jedině umělecký."
A to je také

řipad Martenův, jehož sen o středověku,

jako o úžasně dogé umění, měnil se povlovně v sen oddané víry
v Krista. Miloš Marten posléze žil a zemřel jako věřící katolít.
*
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HERZ.
MIR.

Má duše unavená, kde tvůj mír?
Proč západ hlád' tvou nepozlatí,
když den se v stínech večer trati
a labutě již k břehům pluií
na ostrov cypřišů & thuií?

Má duše unavená, kde tvůi mír?
Zda tobě v dáli břeh též kyne.
kde bludná loď tvá plachty svine
blubinám němým kotvu svěří.
když se tak připozdívá, šeří.
VYHNANEC.

Co v světě hledáš s lyrou svou barde?
Kdo slyší tesknou píseň lě pěti.
kdo chápe ryvnou bolest tvou, žal?
Píseň ti vrací ozvěna skal.

Co můžeš dáti potulný barde?
Ve strunách lyry máš věno celé:
lluse, touhy. naděie. snyl
Jiné si věno iádnií dny.
Poslouchej cinkot dukátů bardel
Dukáty zvoní ohnivé, skvělé,
toť hudba doby pro lidský sluch —
třeba v ni nebyl básnický duch.

Odlož svou lýru. potulný bsrdel
Vymřely dávno blouznivé děti,
limž k srdci mluvil zlatých strun sten.
—dnešní svět rodí kupčíky jen.

PÍSEN.

Zpívám raněné jak ptáče
někde ve ztraceném křoví,
nedivte se bratří tomu,
neptejte se nikdy komu
neptejte se nač a proč.

CZECHEN

REVUE

A_RLCHA

Mozek znaven odpočívá,
živé srdce v těle zpívá.
mráčky bílé nebem táhnou.
po rosičce květy prahnou.
předčasný ie láme mráz.
KŘÍDLA.

Záhadný ptáku z neznámého kraje
s perutí lehkou iako za omněnt,
ienž lettš tam, kde světo vzcházt denni
na křídla vezmi moie btlé snění.
A zanes v
kde každé
na kterých
pel sladký

krai ie báiný věčných květů,
iitro rodt květy nové,
pestřt motýlové snové
ssait neikrásněištch vznětů.

Záhadný ptáku naptnám své zraky,
v závoji modrém zem sz zahalenou
a zlaté báně vidtm pyšných věžt.
O, zanes mne tam, kde ční věže v mraky.
kde mosty za břeh života se klenou
& zlaté kltče k tajemstvím všem ležt.

PÍSEN ZVONAŘOVA.
O, zlaté zvony zněte jen,
tak iako božské hudby sen,
ia dal vám život, velký hlas
a vy mi štěstí tvůrce zas;
ze zvouic v kraji tu i tam
slyším vás zvonit: bam, bim. bam.
Na věžích kolem každý zvon
živého srdce mého ston,
at mraků černých plaší shon.
čt lidský oplakává skon.
vždy tentýž známý. teskný tón,
poslouchám rád iei: don, din. don.
, zlaté zvony, isem už kmet,
dnes, zítra liii naposled.
ku hrobu až se budu brát.
na cestu musíte mi hrát
hlaholem slavným iak můi um.
slyším vás v duchu: dum. dom, dum.

*
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MRTVĚ MĚSTO ZLATÉ. NOVELA,
„pr
DEMOLDER.

EUGEN

PŘELOZIL
FRANTIŠEK
ODVALIL.

Eutheus, blahoslavenec středověký, bloudil za nádherného dne
pláni jordánskou
Připlul s křižáky, táhnoucími na Jerusalem, ale jeho touha po
modlitbě a samotě v oněch vznešených krajích. kde po řekách
& jezerech pluly před jeho uchváceným zrakem galéry mystic
kých vesel, ta touha přiměla jej opustiti prapory vévod západních
a trojrohé plachty s červenými kříži.
Kráčel zemi Nového Zákona, vyhýbaje se městům nad nimiž
vlály zástavy šerilův a mezi cimbuřími se vznášely bludařské půl
měsíce; kráčel průsmyky skal. jež se mu zdály oslaveny vzpo
minkou dávných zázrakův, ()dpočíval pod palmami a umýval se
křestnými prameny písku pouští.
Když tak byl dlouho bloudil cestami, jež pouhé slunko rýso
valo přes neznámé kraje, Eutheus se ocitl v rovině sladkosti a
jasnosti nekonečné.
[ zastuxil se překvapen, neboí podívaná byla skvostná:
Zahrady zimostrázův, rozeslavených ve skupinách na svazích
jasných trávníků, zahrady plné květův tvořily ohromný pás kol
města vystaveného ze zlata. podobného ohromnému pokladu
dómskému.
Několik chodnikův běželo po smaragdových úbočích pahorkúv,
posázených růžemi; tisy plné vroucnmti se tyčily na chvějných
lučinách v relielech tak měkkých jak umdlévající vlny mořské;
jedle s jeliličim od světla očarovaným nabývaly vzhledu vzdušné
slavnosti a vzdálené okraje lesův se podobaly zázračným pavím
chvostům.
A v pozadí se stupňovitě nad sebou zdvilialy věže &věžičky
města; řeklo by se. že ta spousta spadla & oblohy, slavná nád
herou nebeskou. taková, jako by všechny bývalé modlitby se vtě—
lily v poklady. hlídané arclianděly. Věžičky po stranách věží byly
jemně vypracovány na nebi poprášeném drobnými diamanty. jež
se celé chvělo šípy, které paprskující střechy a skvělé zvonice
melaly v zářivé nekonečno.
Eutlieus sestu oval k městu cestou přelíbeznou. 'l'a cesta vedla
vinohrady a hájky zimostrázovými, kde nabízely se hrozny. mo
ruše & kozí list. Byla panenská ta cesta. upravovaná tajemným
a moudrým zahradníkem, jenž udržoval démantovou svěžest rostlin
a libé trávníky nechával se posypávat květy. Bylo možno se do
hadovati. že kdysi dávno. ve věku svrchované zbožnosti se tam
procházely, hovoříce důvěrně o mučenictvi, veliké světice v ša
tech hedvábných a aksamitných, laskajice hledýma rukama mo
týle růží. Snad ony princezny s očima beránka a lochými ňadry
sedávaly na trůnech uprostřed tohoto stromoví. které vydecho
valo ještě jejich blahou vůni kadidlovou, vavřínův &zimostrázův
— zatím co opodál u mlýna nějaký bílý svatý Jiří probodával
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oštěpem svým draka chrlícího oheň a ty věže, nynízlaceně, šep
taly světícím svou zvonkovou hrou matutína.
Ale v tom divadle, jež nemělo sobě rovného, bylo vše němé.
Nejmenší vzdech neoživoval větvi; ani slavíčka, ani pěničky.
Eutheus se podivíl tomu mlčení, hlubšímu než mlčení absídy
kostelní a vážnějšímu než uzavřené ticho odpočívajících oceánů.
A poněvadž byl velmi zbožný, sepíal ruce na hrubé bílé látce
na svých prsou a kráčel, proniknut jsa neobyčejnou podívanou,
po půdě, po níž chodili kdysi pravděpodobně bohatýři zlatých
legend.
Na písku cesty nezůstávala stopa jeho krokův; skupiny zimo
strázův zdály se mu jako ohromné kaditelníce &v dálce, po celé
kouzelné pláni kol mrtvého zlatého města, horizont se opájel ne
ustále popraškem klenotův a zdálo se. že skvělé vějíře se zasta
vily v západě drahých kamenův, aby ukolébaly záhadný sen zenitu.
Eutheus byl brzy v hranách města.
Zdi byly ojíněny drahokamy a zrcadlily se v černé vodě mi
nulosti, jež zdála se již. jako oko starce, v němž se vše již za
temňuie, unavena odrážením nebe tak čistého a kamenů tak po
divných. l,ekntny, jakých nikdo nezřel v nejčarovnčišícli zvěstlch
vil, uprostřed vln & hlubokých odleskův zlata, osvěcovaly tuto
mrtvou tuň.
Brána, již Eutlleus vcházel do města, byla zářící & tríumlálná,
Byla kdysi stavěna anděly?
Ale i ulice byly stejně oslnivé. Domy a budovy. podobne ve
likým klenotním skřínkám. které prolamovaly azur svými ozdo
bami a vižkami a jejíchžto reliely s anděly, mučeniky a biskupy,
vynikaly teplou svěžestí ambry, zdvihaly se po obou stranách celé
délce nádherných ulic, jež byly takto opatřeny zařízením samých
drahocenných relikviářův. Vývěsné štíty těchto domův závodily
uměním s nejpyšnějšími kameiemi, Některé krovy byly obrazy
hrajících seralínů vymalovány jak listy missálu; jiné svítily červení
roztaveného vosku a zvyšovaly ještě lesk domův sousedních. Všecka
prúc'elí byla neslýchané bohate &svým přísným královským slohem
připomínala nejtemnější a ueilanntiětěiši doby křesťanské, ale také
jasné a zbožné práce mnichův. jejichž umělecké ruce se mazlily

v zanueně vloucuosti s nádhcinjmi předměty jejich opatství Vše
se koupalo v myšlence mystické, ale vše se pyšnílo slávou a světlem:
tak i okapy kostelův podobaly se diumantům a jistě to stálo du
káty, aby vysoustruhovány byly jemné sloupky oken, zavřených
zlutobarvými okenicemi.
Na velikých náměstích. obklopených zájezdními dvory, kde by
bylo možno umistit svaté tří Krále, a domy cechův, zdobenými
basrelíeíy, stála na způsob fontán veliká vykuřovadla & v nich
byly ztuhlé parlumy.
A katedrála zářila paprsky, se svými malovanými okny. jimiž

procházela kdys hudba za slavných úkonův arcibiskupských. Na
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ní se nesly věžičky & kol ní se vinuly červotočivě výklenky &

nespočetné sochy, jež snívaly kdysi pod oblohou zvláštních epoch
historických — a celá katedrála jevila se jako horoucný kus ně
jaké věže babylonské, adoptovaný nebem.
Věže strměly vysoko do zenitu. kamení tak chtivého rellexův
jak splet třásní; byly to žebříky Jakobovy. čekající na anděly &
odrážející čar snův celého kraje.
Eutheus kráčel v údivu podél oněch zázračných galerií světcův,
divern ustrnulých, jež se tu nesly, zapuštěné do zdi, kde svítily
polodrahokamy. Ve výklencích, krytých baldachýnky mistrně pra
covanými, stáli apoštolové žehnající volnými, černě smaltovanými
gesty. velikým latinským křížem. Mystičtí beránkové byli umís—
těni v zákoutích uliček, aby se jim bylo možno poklonit. Panny
spínaly ruce v konstelacích drahokamův. Uprostřed veliké Kal
varie Kristus krvácel tokem rubínův po vyhublém těle perleťo
vém, zatím co svatý Jan v šatě ze spěže zlaté do ciboria, zdo
beného širokými smaragdy, zachycoval Vino nebeské, tryskající
tak z nevypověditelných rtův rány Ukřižovaného.
Když paprsky slunce se lámaly na průčelícli. podobné svazkům
k0pí nad znaky erbovními, zamíchala se kol Euthea oslnivá mě
ňavost, jejiž tisíceré obměny opálové, karbunkulové, korálové &
jaspisové pršely deštěm perel velikolepěho objemu, vrhajíce du
bové vodotrysky mezi báječné průvody seřaděných domův. Tu
mlčení stávalo se vznešeným, a nebýti blahojímavého laskání
oblohy, bylo by možno mníti se v katedrále za interdiktu,
Ostatně Eutlíeus ptal se sám sebe, není-li v nějakém chrámě,
jehož poklad se mu otevřel. & jehož absidy tvořil onen modrý
prostor. Byl kdysi navštívil katakomby římské &románské kaple

severu; jsa učený, slýchával o svatokrádežných mysteriích po
sledních druidův ve staletých lesích Germanic; ale v černých
Eolostinech
pod klenbami
žádné lodi
chrámové,
žádným
du
em posvěcenými
srpy obětními
nezaknsil
nikdypod
takové
vrouc
nosti náboženské & nepocítil se tak blízkým Bohu. Bílí cápové,
stojící na komínech, vznášeli se, kdykoliv se přiblížil, ale bez
křiku & aniž bylo slyšeti rozmachův jejich křídel. To byli jediní
obyvatelé tohoto zvláštního města na zálivu světla. nábožností n
a bohatství. A zdálo se, že jest to na konci světa oltář králov
ský a divoký, postavený před tváří věčnosti & nekonečna.
Ale co činilo ono město nejpodivnějším &nejzáhadnějším, byly
staré slavnostní prapory, vyvěšené na ulicích. Visely nehnutě. jak
lodě plachetní. když vítr zmlkne, a byly tolik staré, že jakási noc
ovívala jejich zvadlé látky. Sousedství tolikere nádhery města je
ostatně činilo ještě zasmušilejšími a jejich staré vyšívání se zdálo
jen jen se rozpadnout v prach &rozptýlit se prostorem, jak popel
uhaslěho kadidla. Podle jejich tuhých řas tvořilo se něco jako
měsíční kolo minula & tajemna, &ony vzpomínaly, že vlály kdysi
vánky slavnými & posvátnými.
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Byly mezi nimi korouhve slavnostní s hrdými znaky orlův
dvojhlavých. držících ve spárech světy, nebo lvův s jazyky
raldickými. korunovaných jak hrabata flanderské. Jine ukazovaly
cimbuří věnčená květy lilií, plápolajíci přilby pyšných chocholův,
jednorožce se zlatým rohem — a jiné jestě připomínaly náčiní
cechův, od zednických lžic. vyšitých zde na hedvábu až k ná
strojům klenotnickým. jež se křížily ve vkusném uspořádání. Bylo
zřítí také svaté Jíří, krásné svaté Jiří bílé. jež se bělali v kmentu
tkaném nějakými umělci dob pradávných. A svaté Cecilie, sedící
u varhan, a Ježíše v slávě sestupující s oblak. Podél katedrály
vinuly se prapory a korouhve barev papežských, podobné jazy
kům sněhu a slunce. Na náměstí na slavných balkonech zůstaly
ještě na vzduchu nádherné čalouny. hedváby zářivé jak kasule
mešní. s pelikány krvácejícími pro svá mláďata.
Všechny ony postavy s praporcuv & korouhví, nehnulé ve své
minulosti, podobné zastavivším se snům ve svých mlžínách. bájné
jako chiméry ——s rozletujicími

se čápy a se slavnými svatými,

ztuhlými na srdci ohromných tahernaklů — tvořily jediné ohy
vatelstvo města dalekého & neživoucího.
A Eutheus snil () světicich zemřelých v den svatební, odešlých
se světa, aby nepocitily polibku těla. Uložili je do jejich náhroh
kův s perlovými jejich korunami, s jejich květy, jejich klenoty,
jejich šaty slavnostními, a po staletích je našli. zdobící se pa
nenským úsměvem & prsteny snubními.
Tak přemítaje. přišel ak hlahoslavenec středověký na břeh
široké řekyI jež se vrhal; do stříbrného moře. Tu posadil se na
břehu v zlatotkaném stínu nádherných skladův. patril nu věže
se sršícími kohouty & nádhernými kříži a naslouchal hlubokému
mlčení prostoru.
A poněvadž měl oči snivě, vyhájil si událost, která proměnila
kdysi Nazaret v město ze zlata.
líylo to za krásného májového jitra & v květu stály hlohy v za

hradách nazaretských.
Pohoda jako z modrého hedvábí; ulice se probudily, plny veselí
skřivaněího & slunečného.
Měnivě se svítily korouhvičky vedle bílých holubův. poletují
cích po střechách. pěničky pěly v klecich pověšených na průčelí

domů u oken zdobených kakosty.
Ú toho sladkého města! Tam bylo květin na trhu, něžných
květin jarních. v hromadách hustých. vydechujících vůni lučin a
parfum lesův, květin idylických pro mladé měštky i pro dělníčky,
pro všecka ta poupátka. Tam bylo fialek a chudobek, konvalinek
a mařinek ——ó sladké. sladké to bylo město!

Zpěváčkové by tam byli nalezli ohlas všude: pod vinným lou
bím, jež oživovalo fasády žlutým listím, v hospodách, kde se pilo
křenité pivo, pod jasně zelenými kaštanovníky náměstí, kde děti
se točily v hezkých kolečkách.

474

REVUE ARCHA

Čerstvý větřík vanul od moře a pohrával v zářivém přístavu
vlajkami stožárův.
Děvčátka cupitala, s pažemi obnaženými, s prstenci vlasův
zlatými. A červenala se, když potkala tlupu lancknechtův, jejichž
muzikanti hráli na píšťaly.

,toho sladkého města, toho sladkého města! Bylo jako je

diné veliké hnízdo celé zpívající, a bílé i červené domky měly
úsměvy pro každého, kdo šel mimo Zelené okenice hospod se
otevřely: bylo slyšet bučení krav a zpěv kohoutův. Kupčici kři
čeli v ulicích, prodavači košův, sled'ův, citronův, karamel, suše
ných kambal. Zastavovali se ve dveřích a kuchařky v ranním
čepečku přicházely koupit od nich za několik grošův něco. Na
průplavech snících pod mosty městskými, klouzaly se zvolna lodi,
zrcadlící ve vodě radostné přídy.
Přišlo se z ranní mše; kostely byly nyní prázdny, a z jejich
otevřených portálův bylo pouze slyšet jako poslední echo lug,
jimiž právé dozvučely varhany.
Ale všechno bylo vzhůru a pracovalo. Při oknech stálv kolo
vraty, polštáříky krajkářek při dveřích. Stavy čalouníkův se ro
zešly a plnily město hlasem práce. Kováři bušili v kovárnách
u syčícich ohňův a červených kusů železa. a na kovadlinách
jasně břinčela kladiva. Klenotníci ciselovali ve svých krámech
a na řece koželuzi škrábali & solili kůže býkův a volův. A tak
z celého tohoto ruchu pod nebem májovýrn vycházely — není-hi
pravda? „_ napředené, natkané. smaltované, zlacené,vyšivané u
vytesané věci nejnádhernější. Neboť v Nazaretě se dělaly nejpře
pychovéjší a nejjemnější krajky, ciboria a monstrance nejoslni
vější, vzorkované kůže nejzářivější, čalouny nejmalebnější se scé
nami ze svaté dějepruvy ve vlnu vetkanými, tam zpracovával se
dub způsobem, jenž mohl závodit se všemi umělci Flander. Byl
to jako by velký & ušlechtilý úl. kam se přicházelo pro všecko,
co zdobí katedrály. od kropenek. jež kamenici uhlazovali zbožnou
praci, až po krucifixy nad presbytáři, kde ony rozpřáhají svá
zkrvavená ramena, ak perutě utrpení a vykoupení. Plachty ol
tářní a stoly k svatému přijímání, komže se stříbrnými kopreti
nami a se svatými v mystických mandlovitých svatozářích. kan
delábry a svícny, olejnice a konvičky, všechno to příslušenství
slavných nešpor & velkých mší — pak skřínky drahocenné &svu
tostánky s krásnými emaily nebes, iylakteria, koflíčky na křižmo,
relikviáře, kalichy, kadítelnice & misky obětní, kazatelny a sochy
Panny, vše to se vroucně hotovilo v Nazaretě.
Jaký div, že Nazaret bylo město nejsladší, nejcudnější & nej
zbožnější?
Právě v Nazaretě vycházely nejkrásnější průvody z katedrály
ve dnech velikých slavností ——anikde neposlouchali zvonů s ta
kovou zbožnosti.

Nazaret byl tedy pln radosti onoho krásného rána; nedaleko
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.lerusalema, toho pyšného města z kamene & bašt, pravého Ba
bylonu kopulí chrámových, pyšného, jak nějaká kněžka v krunýři.
měl jasný Nazaret naopak nevypověditelný vzhled zbožné panny
u kolovratu.
emesla byla v plné práci, když najednou nějak zvláštně na
vrcholu věže zazněl roh hlásného.
Byl to roh, darovaný městu jedním vévodou burgundským.
Obyvatelé se zachvělj na ono znamení, jež jim spadlo s nebe,
a ihned se jali zdobiti svá průčelí prapory, korouhvemi a bo
hatými čalouny.
emesla umlkla, kolovraty se zastavily, kovadliny již nezvu
čely, lodníci opustili své bárky.
álo se něco nebeského.
A hle, co starý hlásný viděl s výšky své věže.
A hle, co jeho roh vytruboval uším Nazaretanů, zvyklých na
věci božské:
Zatím co se díval na čápy letící nebem, přiblížila se pláni
skupina mužův. Kráčeli lučinami, překračovali potučky, a jeden
Z nich měl dlouhé plavé vlasy, jež se zdály býti utkány ze světla
Ten byl patrně mistrem. Rozmlonvaiíce o věcech hlubokých, šli
pomalu. krokem pastýřův. Měli radost z toho, poslonclmti šumot
vody pod vrbami i zpěv pěnic, pozorovati květiny pod sluncem
Stáda se rozptýlilzr po polích; jabloně rovin byly bílé. To jim
způsobovalo radost tak čistou, jako jest radost z paprsku pro
bouzejícího růže, nel) radost dítěte, (lívajtcího sena hrdlic'ky.
Ve dny, kdy arcivévodkyně s inlantkami si vyšly honit motýly,
jistě starý zvoník mohl pozorovat ryzí spanilost u jasy dokonalé.
\'iděl ostatně Bůh ví kolikrát červánky na moři. ale jitřenka
tak bílá neoslnila ještě nikdy jeho oči.
Opřev se lokty, aby lépe viděl přes okapy a netvory své věže.
poslouchal, jak mladý muž se kšticí světla pravil:
„Jděte do městečka, jež jest naproti vám. a když tam vstoupíte, na
leznete oslátko uvázané, na němž ještě člověk neseděl; odvažte
je & přiveďte mi je. Kdyby se vás někdo tázal, nač je odvazu
jete. řekněte mu: Poněvadž Pán je potřebuje."
Dva apoštolové šlí tedy do městečka, jehož bílé domky se u
smívaly ve slunci, zatím co Ježíš usedl na travnatém svahu.
i dva apoštolové se brzy vrátili s oslátkem. Dali je Ježíšovi,
který řekl:
„Jdu do Jerusalema oplakávat jeho blízkou zkázu. Moii apo
štolové a ti, kteří ve mne věří udou mne následovat. A rado
vati se budou na věky v blaženosti. jíž rovno není."
Tu učeníci volali: .,Požehnaný král, jenž přichází ve jménu Páně!
Buď pokoj v nebi & sláva na výsostechl"
Byli tu i vojáci z Jerusalema, kteří s úsměškem patřili na os
látko a kteří mačkali harapanny v červených suknicich, jež vy
vedli v ten krásný den, aby je ochmelili v krčmách venkova.
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Ti řekli:
..Ježíši. Ježíšil Přikaž mlčeti svým učeníkůml"

A Ježíš odpověděl:
..Pravím vám. že budou-li tito mlčeti, kamení bude volati."
Tu oslíček se dal do klusu & mířil k Nazaretu.
A starý zvoník chopil se rohu & zatroubil podivně.
A tak, když Ježíš projížděl branami Nazaretu, byly již ulice
ozdobeny prapory & Nazaretané poznali úmysl Páně, jíti s apo

štoly do Jerusalema.
Ostatně věděli již dávno, že bytost bílá sestoupila s nebe.
Vzpominali si na noc Vánoční, když šli do Betlema cestami po
krytými sněhem :: jíním; vzpomínali si na zlatý křest. jejž viděli
na březích Jordánu. a zvěst o zázracich pronikla až k nim.
.lairus. klenotnik yperdamský, jenž přicházel k nim kupovat
ciboria a kříže processionalní, vyprávěl, jak jeho mrtvá dcera
byla vzkříšena v jitro svátku, kdy Yperdam hostil cechy a kraso
řečníky. Slyšeli historii () svatbě v Káně & o tchýni Petrově.
v den zázračného rybolovu přišli rybáři do jejich města, vy

právějice požehnané zahrnuti ryb a slávu Páně. Viděli také že
bráky, kdysi zraku zbavené, kteří procházeli později jejich mě
stem se světlem v zorničkách. A chromí chodili velmi dobře u
němi mluvili a hluší slyšeli a posedlí ďáblem vymítali ohnivým
plivnutim ducha zlého, sídlícího v jejich útrobách.
Nuzareíané byli proniknutí duchovními naukami bíle oděného
muže, o němž vroucně věřili. že jest synem Božím. Zvyklí jsouce
pracovali nádherná zařízení. která zdobí katedrály Páně na umi.
mluvili často o legendách nebeských. Starušky u kolovratú je
vypravovaly co večer dětem; umělci je řezali do dubu, mramoru
a zlata. A když byli všichni tak připraveni k exstasím a Hpn
štolátu, očekávali. že se Ježíši zalíbí navštívit jejich město.
„Tu ho mámel Tu ho mámel"
Varhany zvučely v kostelích a jejich lugy vydechovaly otevře
nými portály. jak nářek cliráinúv, které se zdály nabývat života
v přiblížení se Boha.
Tu rozlílaholily se zvony jako při korunovaci knížete. bijíce
v modrý vzduch všemi hlaholy. hlasy tak něžnými, že zvuky
jejich byly jak hlasy hrdliček a rozlětaly se jasnými stuhami pro
storem. Zvonkové hry vyšívaly po nebi stříbrně krajkoví & vy
tvářely nad městem kupoli hlasů andělských, vznášející se nad
směsí velikých bručounův & zvonův poplašných.
A v tomto rozpoutaném sboru hlubokých zpěvův triumfálných
i líbezných hláskův jasných. v němž bylo tušiti exsltace proro
ův a žvatlám' cherubínův, zářilo slunce oslnivé, jež rozsívalo
v to zvučné pole zvonův lilie svého světla & oranže svých po
žárův & jež vystřelováním zlatých štpův co nejvíc místa toho dne
urvat chtělo věčnému azuru.
Prapory se rozvíjely a vlály s oken, s Iomenic. s věží. Všechny
prapory a čalouny Nazareta byly vyvěšeny na balkonech. Svíjely
se hadovitě v opojném vánku; byly mezi nimi takové. které nesly
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hlavu Kristovu trním korunovanou, nebo Pannu se srdcem krvá
cejícím. mečem proraženým. Na vznešených domech vláli heral
dičtí lvové, na klášterech obrazy světic a mučenic. A lodníci vy
věsili sváteční vlajky jako o Vánocích.
Byl to triumf; žerdi upevněné na fasádách byly stožáry pla
chet splývajících k zemi vroucnosti a bohatství. Všechny barvy,
krásné jako princezny, bohaté jak královny, sladké jak jitřenky
neb hrdé jak gesta císařská. s mihotáním vzatým zapadajícím
sluncím neb s laskáním vypůjčeným od jar velikých prérií —
všecky, mladinké neb vážné, krvavé neb panenské, splývaly
v harmonii, jejíž echa se nesla podél ulic, drnkala o boky věží
dámských. radostně chvějné výhledy zatarasovala rájem slavných
květův & emblémův mystických. Byl to festival blahých látek,
v němž slyšeli bylo jak ševel modrých moři šepot větříků v rů
žích, slunečnicích. prvosenkách, topolovka'ch. Slunce zazpívat ne
chalo ptáky, vyšité v řasách praporův, velkodušné slunce ote
vřelo své poklady na nebi, aby z nich pršely koruny, štíty, cetky
a koule ohnivé, jež splývaly ve veselé výzdoby tohoto posvícení.
Nazaretané byli udiveni zázračným dojmem svých draperií,
praporcův korouhví, vlajek &zástav. bijících jak bubeníci. Řekli si,
že nebe se mezi ně misi a pomáhá SlřHěll sl'ívné špaliiy Pánu.
Poslalo květy světla, snopy prostoru a nekonečna, jejichž klasy
a pestíky se rozestřikovaly zatarasenými ulicemi. Z kůruv ne—
beských sestupovaly proudy hudby neviditelné &vzdušné, její/to
melodie, pochody & chromatické škály působily v městě nejzá
změ-nější koncert. jenž kdy zazněl nad oněmi střechami.
pak Nuzuretčane vyplenili své zahrady & naházeli plnými
hrstlni květův na dlažbu hlavni ulice, květův nevinných jako oči
dětské, těliček napitých svěžesti růžové. Kvitecka takto natrhuná
v jitřence jejich života, aby posloužila oslavě Ježíšově. byla
mladá mučeňálka & nabývala v této apotbeose & vtom zástupu
zářícího vzhledu oněch lnučenic, které přicházejí umřít do cirku.
uprostřed orlů římských & lanlár.
Naseli jich \šude & ony rozestřely po ulici veliký závoj sva
tební, oslňující & podobný řece, v níž by se zrcadlily duše panen
& která by te kla pod lomenými oblouky, plnými zpěvů. slávy,

světla a azuru

Ježíš v průvodě apoštolů řekl Nazaretanům:
„Vaše město jest městem modlitby."
Měli z toho velikou radost, nebot všichni přišli s ratolestmi
pozdravit ho jakožto Pána.
Od rytířův, kteří měli dukátův, že by jimi mohli zastavit Jordan,
až po lodníky z průplavův, kteří opustili své kajuty; od vzneše
ných paní až po rybářky ráčkův — všichni tu byli. seřaděni,
jako ve dny průvodův, a zebráky se zaplátovanými plstáky bylo
možno vidět po boku baronů v sršících kyrysech.
Tkalci a čalouníci. ciseléři, soukeníci a malíři byli oblečení
v úbory všech řemesel. Děvčátka s bílými čepečky svítila v zá
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stupu svěžími tvářemi; všecky oči se třpytily, ruce se spínaly,
palmy zvolna mávaly. Slyšeli ještě, jak starý zvoník, nežli se
stoupil se své věže, rozhodil do čtyř stran světových poslední
fanfáru.
„Sláva Pánul Sláva Pánul"
Ježíš na osltku se ubíral zvolna. Jeho tvář byla jediným pra
menem světla. O svatém Pavlu a svatém Jakubu se vyprávělo,
že když šli jednoho dne městem morem nakaženým, jejich stin
uzdravoval nemocné kudy kráčeli. A Ježíš rozléval vroucnost
odleskem své osobnosti. Jeho stín byl bílý a jeho brvy zlaté
podobaly se příklopům skřinek nebeských jasův. Jeho gesto že
hnající s prstem k zenitu zdviženým, označovalo bělostnost duší
vyvolených, zář plamenův sněžných osvěcujících nebe, synovské
odpuštění hříchův a běloskvoucí lásku cherubínův. Jeho oči vo
laly k sobě děti a ubohé, &jeho ústa šeptala něžná podobenství.
„Sláva Pánul Sláva Pánul"
Ježíš kráčel, poctívaje lid. Létavice zanechávají záření podél
svých nebeských drah. Ježíš však oživoval ještě to světlo, ulé
vaje mu umbrosii své nadpřirozené přitomnosti. A šedý oslík
kráčel, a jeho kopyta stoupala po kvítí, a on kymácel ušima ve
zvuků zvonů a písní.
„Sláva Pánu! Sláva Pánul"
Hle, syn Davidův & Abrahamův, jenž pochází i od Zorobabele
a Jakuba, ale který jest narozen z Marie a počat byl z Duchal
Nazaretané prostírali roucha svá pod nohy osla; bíle oděni
děvčátka vyšla : kostela, aby zapěla písně, a když Ježiš kráčel
Velkým Náměstím. děti vylezly na kaštany a házely mu květy.
Tu nadšení vzdouvalo prapory, jež se rozněcovaly jak duše
lidské. Podél zdi katedrály přeběhlo podivné mrazení. l.id se
hrnul za Ježíšem. Sotva svými žíznivými zraky uzřeli světlu
Kristovo. už lidé Nazaretšti šli za ním, mávajice ratolestmi
a on byl onen zahradník. jenž žne lidi, když byl svým bílým
gestem nasel jako by semena milosti & pravdyl ()n nechal ve
slunci vznésti se žeň viry, mezi níž jako vlčí máky svltila krev
mučeníkův & srdce světic se otvírala plody extase. Lidé klečící,
dívky vlasúv pšeničných, rytíři ve zbroji, žebráci chvějných rtů.
vstávali, když přešel. dotknuti na čelech jazykem Svatodušním.
Zástup šel za ním s korouhvemi, donesenými ze sakristií, a utvo.
řil se tak průvod vznícený, proplétající se ulicemi, zdobený pra
pory. Eutheus je viděl ve snu, jak vycházejí ze svého města za
Ježíšem, sedícím na oslu, jak kráčejí pláněmi Judskými cestou
mučenictví & apoštolátu. Horizont ve směru jejich cesty byl zá
řivý a plný apotheosy, tajemný jak zář severní nad krajinami,
kde rostou palmy a datlovníky — Palestina zdála se střežena
na svých hranicích archanděly.

A tak město se vylidnilo. Zvony vydechly poslední sten svým
záchvěvem; hodiny v prázdných domech tikotaly ještě den, pak
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umlkly, a město oněmělo na věky. Věže, opuštěné zvoněním,
neměly již jiné starosti, než pozorovat východy &západy slunce,
& roh, darovaný kdysi vévodou burgundským, zůstal nečinným
ve světničce starého hlásného, vedle lebky, nad níž on rozjíma
val a bible, z níž čítával.
Prapory přestaly vlát a staly se nehybnými. Varhany kostelů
ukončily své fugy, domy baronův a rytířův neměly již jiných
obyvatelův, než své poklady a své kůže kordovanské, tesknící
za rejtary, odjíždějícími na křížové výpravy, a za vznešenými
dámami, které se staly světicemi. Kolovraty a stavy zůstaly bez
hles
Zavládlo ticho. hlubší než oceán.
Nazaret se stal vážným a vznešeným. Přijal najednou krásu
smrti blažených. Okenice se zavřely jak víčka, a bílí holubi od
letěli k Jerusalemu. Ani zčeřeni na řece a na průplavech, a ry
báři již nepřicházeli procházet se po nábřeží.
A Nazaret takovým byl dlouhá staletí.
Ale poněvadž měl ve svých zdech Ježíše a osoby nebeské, a
poněvadž jeho obyvatelé podstoupili v dálce mučenictví, pomalu
se začal podobat relikviářům a svatostánkům a jeho kostely se
staly zlatými katedrálami, Umřel skonem oním oslnivým v po
zadi svého stříbrného zálivu, obklopen mystickými sady pod zá
zračným nebem. Pokládal se zvolna do rakve zlaté. otevřené
v tvář ohlohy, & korouhve, jež pozdravily Ježíše u vítězoslávě,
;ůstaly ve průčelích nehybny na věky.
*

FIALKY.

BASE/V
NAPSALFRANTIŠEKODVALIL.

l'ialkyl líbeznost, srdečnost sama,
ztracená vůně ráje.
Nejsou tak ubohé, a jejich sudba
vlastně tak nádherná je:

Kytička, kterou do drahých prstů
vznícené srdce klade;
kytička za pasem; kytka jež zdobí
prsy mladél
Prý odměna pokory. Věřím tomu.
Já však jsem zahodit vidě
ty, které měly stopky tak nízké ——

A za mnoho jsem se styděl.
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BASEN
NAPSAL
JAN VINAŘ.

Za večera.
tak jako včera,
přišel i dnes,
laskavé oči, laskavé ruce
ii nes
& tichým pravil, velmi tichým hlasem:
voni tu u vás růže; voní tu lesl

A lukami se k lesu dali
& lesni strání potom dolů.
A kolik písní zazpívali

radostně spolul
A kolik sladkých polibků il dal
nikdo z nich jistě nečltal
& nikdo nečllal la měkká objetí,
při nichž se skláněl milý k děvčeli.

Když druhého dne slunce z lože vstalo
a iitřnl pozdrav zlatem svým il dalo.
iak orosenou zahradou šla bosa
slyšela zpívat kosa:
Voní lu u vás růže; vonl tu les.
A vzpomínala na večer. Hleděla do nebes . . .
*
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Píši o Bílkovu díle pro katolický list a chci býti k mistru spra
vedlivým a říci plnou pravdu, jak ji vidim &viděl jsem po dlouhá
léta. stoje blízko jeho díla. O každém umělci a jeho díle nutno
pouze s láskou mluvili. Kdo miluje, snaží se pochopiti. porozu
měti. Kdo nemiluje, ten nechápe. nerozumí, a poněvadž jen po
kora miluje, proto jen pokora chápe. Pýcha stojí u díla umělcova
—a kritisuje a ponaučuje.
hrozná pravdo, tisíckráte jsem tě
poznal v životě svéml Pýcha & nevědomost jsou rodné sestry
a jsou si tak podobny, že pochopíte hned, že jsou to dvojčata.
Narodily se v tutéž chvíli.
ekla mi vysoce postavená osoba v póse shovívavého soudce:
„Já si vás sice vážím jako spisovatele. ale . . ." Toto ale nutno
ovšem psáti takto: ALE . . . Co po něm následovalo, jaké lapálie.
hnidy & nicoty, to nerozhoduje, ale je typické v našich poměrech.
Řekne-li vám osoba taková: Já si vás sice vážím jako spisova
tele, . .. znamená to dle pravdy: Slyšel jsem, že jste spisovate
lem, ale nevím, co jste napsal a nikdy jsem to nečetla nebudu,
nebo na takové hlouposti nemám času. Dle směšného zvyku naší
doby třeba prý si spisovatelů vážit, zvláště když celý život vě
novali se jediné myšlence lv našem případě katolické), ale to je
blud, kněz-spisovatel, nebo kněz-umělec má cejch hanby na čele
a nikdy není rovnocenný knězi, který nic nenapsal a nevytvořil.
Jeho místo je proto vždy poslední
a právem. A slyším dosud
slova téže osobnosti. jež unikla se rtů s nezvyklou upřímnosíí:
„My se tomu vždy tak nasmějeme, když nám něco napíšete
.“
Ta slova vpálila se mi pekelným uhlem do srdce. Proto, básníku,
nepiš, mlč.
Stejný osud stihl u nás Bílka výtvarníka. Stokrát slyšel jsem
posměch. tisíckráte kritiku a vždy ponaučova'ní. Škoda, že mistr
u toho nebyl a tak z toho ponaučení nic neměl A kdybych se
dotyčného kritika ptal: Mate něco od Bílka?
Ne, nemá.
Dal jste si od něho něco dělat?
Ne. nedal.
Byl jste u něho
návštěvou a viděl jeho dům, dílnu, jeho práce?
Ne, nebyl.
Tak? a já zase myslil, že jeho díla důkladně znáte, když tak
přísně račte ho souditl Viděl jste některou větší jeho výstavu?
Také ne?

-- Co jste tedy od něho viděl?

——
Viděl repro

dukci v nějakém obrázkovém časupise. A to je důvod. proč ho
okamžitě odsoudil posměchem &velkopanským ohrnováním nosu.
Upozorním na hlubokou zkušenost ze svého života. Každý člo
věk si upravuje svůj byt dle nitra své duše. A naopak: vejdu-li
po prvé do bytu člověka, všimnu si všeho v bytě, jak si to snesl
& sestavil. Byl jsem u kněze kaplana, který se rád chlubívá, že
zdědil po otci statek a omračuje cizince svým majetkem (at sku
tečným, neb zdánlivým). Ptá se mne a vyzývá mne sám, jak se
mi to u něho líbí. Povídám: „Velebný pane, máte to zde jako
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u nějaké staré panny! Tyhle vějíře (lžijaponské s křiklavým stří
brem & zlatem, anilinovými barvami), závěsy na podobizny (na
způsob kakemon visící rohože s hrůznými květy, procpané loto
graliemi), staropanenské, křížkovým stehem patlané výšivky, ulí
zané barvotísky, strašlivé tenké pařízky (jako salám řezané) zdo
bené olejovými krajinkami: modrý potok, řvoucí tráva, bila' bříza.
& podobně věci seberte a SPALTEl a nechte si pouze tyhle dva
tři originály, jež jste si náhodou od hladem hynoucího krajináře
koupil — a oddechnete si hned v tomto pokojíkul"
Díval se na mě s ústy otevřenými, zkameněl &myslil jsem, že
jsem ho radou tou zabil . . , Spálitl spálit tyto drahocenné věci !??
Teprve po chvíli se vzpamatoval, propustil mne a myslil si, že

jsem blázenl (A nebyl jsem blázen té chvíle? není to bláz
novství chtít poučovat člověka, který si takové
okolí pracně
a s pýchou snesl a cítí se v něm blaženým7l
To je pouze episoda, ale také není bez poučení. Jiná zkuše
nost tane mi na mysli. Byt svůj vyzdobil jsem originály českých
i cizích umělců. Jsou tu čínské i japonské originály od slavných
mistrů. Ve své pracovně se zvláštní láskou skupil jsem díla Bíl
kova. Přicházejí přátelé, hosté a i cizinci. Prostý lid a také in
teligence naše i cizí. A tu jsem poznal věc vysoce zajímavou a
poučnou. Všecky lidi — muže i ženy 7— dělím na dva druhy:

vidoucí

a slepé. Ti první vidí vše, co krásné a těch je málo.

Žasli byste, jak nesmírně málo. Ti druzí nevidí nic, než sebe.
Přijdou a odejdou a nic neviděli. A to i učenci, muži široko da
leko proslavení, známí světu. jejichž svět jest jiný než svět můj.
Sedne, mluví, hovoří živě. odmlčuje se. snad jeho zrak mezi tím
padne (nebot musil) na stěnu. vidí něco? Nevidí. Snad nanejvýše
si uvědomí, že jsou to jakési obrazy, sochy. .le»li okolnostmi
nucen to nějak říci, řekne pouze: Máte tu mnoho obrazu. Na
tom „mnoho" je důraz. Jaké? to neví, nedíval se. Nezajímá ho
dívali se na obrazy, má jiné starosti. Posedí s vami v obrazárně
a mluví s vámi věcně o politice. nebo o vědě, lékařstvíaíd., dle
toho, čemu rozumí a co vyplňuje jeho duši a dráždí jeho zájem
„_ a neuvědomí si, že je v obrazárně. .lsou tací lidě, vzdělaní
i nevzdělaní, bohatí i chudí. muži i ženy. Jsou slepí pro výtvar
nou krásu, slepí pro krásu krajiny. Dělají výlety na slavná místa
turistická, aby tam pili. nebo hráli karty. Nevidí nic, nikdo jim
neotevřel oči, nenaučil je se divat a těšit se z nejkrásnějších
hodů tohoto pomíjejícného světa.
Velký pán mě navštívil. Seděli jsme dlouho v mé pracovně,
Po nějakém čase přijel přítel, jenž miluje umění, literaturu krás
nou a vědy. Hned se ptal: „Co říkal X. tvě „obrazárně"7"
„Nic." — „Jak to?"

-— žasl pln nedůvěry ke mně. ——„No, nic,

neviděl nic, ničeho si nevšiml." — Ještě větší údivl — „Je to
možné?" — „Jest. Odejel a nic neviděl." Pausa. —- Přítel jako
ze sna povídá: „Snad nechtěl nic vidět?" —Bá.l jsem se křivdy
a proto jsem opa oval: „Ne, nic neviděl."
Jsou takoví. Kdybyste se snažili. jak chtěli, neotevřete mu oči
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Upozorníte-li ho na obraz nějaký slavný, od mistra. jehož jméno
znáti musí, nebo je nucen slýchat je a číst je stokráte za rok.

zvedne

oči, sklopí

je — a neviděl zase nic. Kdybyste se

ho ptali, co viděl, co na obraze bylo, neví. Stejně, jako kdybyste
se ho ptali. jak je vymalován pokoj.v němž bydlí &tráví většinu
svého života. V jaké barvě? jaký vzorek? jaký strop? Neví,

musí se dříve doma podívatl

Stejně tak vidí děti. Jako ka

techeta to stále konstatuji. Ukážu jim obraz, podívají se letmo
a už chtěji vidět obraz další. Leda že je upoutá nějaká vedlejši,
mímotná podrobnost v popředí obrazu, kterou malíř k pouhé
dekorací do obrazu vsadil, často jen aby zdůraznil popředí a
prohloubil perspektivu. Nějaké zvířátko milé, něco ze života dět
ského. co má důvěrný vztah k dětství dítěte . . . Obraz sám dítě
nevidí. Třeba ho upozorňovat, ukazovat, vykládat. pomalu jíti
k jádru věci a pak teprve na konec po celé prá ci vidění, jež
sestává z částí (|), dítě vidí celek a potom teprve možno mlu
vit o ději a smyslu jeho.
Velcí lidé jsou velké děti, ač si to pro pýchu nijak nepřipustí.
.lsou ale také vidoucí. Řeknu příklad. Vejde muž vesničan
n žádá úřední listinu. Sednu a píší. A to dobrý ten muž čeká
a má dlouhou chvíli, ()kouní po pokoji, prohlíží věci a obrazy
Pojednou se ozve: „Prosím, co pak znamená tento obraz lady7',
l)ívá se na veliký karton Bílkův: Orba křížem, Řeknu mu ta
dvě slova. Nechá e, ptá se znova. Vsíanu tedy a ukazují mu
břevno & kříž jedhím ramenem do země pohroužený. Už vidí.
ale nechápe, co to má znamenat? On sám oře často, ale křížem
nikdy neoral. Třeba vykládal. l pluh je kříž. Ti dva zde jsou
dva kněží z hor, ořou křížem, to je jejich celoživotní prace, těžké
orání v tvrdých srdcích lidských, než tam mohou zasííi símě učení
Kristova. Vidíte, ten už padl & vysmekl se 1 potahu, ten druhý
klesl & odpočívá, ale bude orati dále. To je obraz k mé básni,
psané v Machově P. Melodovi. Ten už klesl a já ořu dál.
Tak spolu ořem totéž
tak kamenité, v potu,
& jsou to často jenom
jež vzdorujíce zvedají

horské pole,
do únavy,
skály holé,
své hlavy.

A je to i obraz sv. Cyrila a Metodal ti počali u nás v zemi
ohanské první orat křížem a sít símě Kristovo. A první z nich
klesl Cyril, umíraje v ímě. Bílek také použil této kresby mé,
jen těla obou apoštolů oblekl, a podepsal slova Cyrilova: „Hle,
bratře, dosud v jednom zápřeží jsme byli, jednu brázdu táhnouce,
a já na lěše padám, konče věk svůj.“
Tak vykládám svému prostému hostu, a hle ten venkovan
chápe. Jeví živý zájem o umělecké dílo. Přemýšlí o něm. Už
dříve ho to táhlo k obrazu, chtěl pochopit a viděl. A poněvadž
je prostý & upřímný & pokorný. dá se poučit aje za to vděčný.
Vyprávěl jsem tento příběh Bílkovi a těšilo ho to. Řekl: „Ano,
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náš lid ie blíže pravdě. poněvadž nemá pýchya žena též, pro
tože trpí a bolest ii činí schopnou spíše pochopiti pravdu než
muz.“
lv naších kruzích člověk pyšný (&tím zároveň hloupýl. zvláště

takový. který všude a ve všem větří & čenichá

nebo aspoň nedovoleného,

podezřelého

něco zlého.

7-7a všenové.

co přesahuie ieho nízkou úroveň, je mu podezřelým!
Rád se
posmívá. rád vytýká chyby jiným, aby sebe povýšil, sebe zdů
raznil. Vždy mluví ien o sobě, ien o sobě myslí. l u díla Bílkova
myslí jen na sebe. Co nechá'pe, to je falešné & nesprávné. Ne
snaží se pochopit nový zjev, nechce se poučit, neřekne poctivě:
Tomu nerozumím, to přesahuie mé schopnosti, to iest z jiného
světa než můi, to iest vyšší a in stoiím níže, ne. On všemu ro
zumí & proto vše ihned odsoudí. poněvadž to není on, není
to část jeho možností. Je to tak daleko od něho vzdáleno. že
se mu to stává mlhou beztvárnou. A pochopí-li přec svou ome
zenost, zastydí se uvnitř, ale na venek to nepřizná a proto se
vysměie tomu, co jest mimo nebo nad uzoučký kroužek ieho
života. S takými lidmi nemluvím, vím, že by to bylo marno. Čas
ie drahý & život vzácný.
Dílo Bílkovo žádá si vážný &pokorný pohled přátelských očí. Jetn
dílo myslitele, ie to dílo tvůrce a to znamená vděčné přijímání
darů. mlčení & roziímání. Jako čtenář mlčí, dokud čte dílo vel
kěho básníka a iako člověk trochu aspoň hudby znalý mlčí &
pozorně naslouchá hudebnímu veledílu Smetanovu.
*

LQUČENÍ, LpUčENí . . . mm mm
VRESOVSKY.
Loučení, loučení —'
hořká to bylina.

na horách neroste,
na lukách nežila.
Loučení, loučení —
u li í oma je,
v srdci se rozvíjí,
v duši ien uzraie.
Loučení, loučení —
v srdci když odkvetá.

umírá naděi' : ní,
umírá na léta.

KAREL
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PANGE LINGUA GLORIOSI LAUREAM
CERTAMINIS.
TA.

HYMNUS
VENANTIA
FORTUNA

Z LATINYPRELOŽIL
ALFRED FUCHS.

Zvěstuj boie vznešeného
jazyku náš vítězství?
Hlásei u trofeie Kříže
triumf slávy vítězné,
kterak Vykupitel Světa
obětován zvítězil!
S otcem prvním Bůh ieiž stvořil
podvedeným soucit měl.
v iablko když kousl škodné.
kousnutím se sřítil v smrt.
Sám pak dřevo poznamenal
škody dřeva léčící.

Toto dílo spásy naší
odevěký žádal řád,
umění by podvodníka
umění zas podvedlo,
lék pak aby přišel odtud
odkud runil nepřítel.
Když se potom naplnila
onu svatá doba let.
seslán z hradu ()tce svého
Syn, jenž vesmír založil
vzešly : lůna panenského
oděn tělem člověka.

Pláče malé nemluvnátko
v úzkých ieslích složené.
tělo Jeho svaté plenkou
Panna Maria ovíií
Boží ruce. Boží nohy
svíií úzký poviian.

Šest když prožil pětiletí
naplnil se těla čas,
Vykupitel z vlastní vůle

utrpení odevzdán.
Na kůl Kříže vyvýšen ie
v oběť Boží Beránek.
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Nápoj žluči. hřeby. kopí,
o sílu jej připraví,

jemné tělo probodali
prýští z něho voda, krev.
Země. Moře, Hvězdy, Vesmír
jaká řeka obmývá!
Skloň své větve Strome velký,
popust svalům rozpiatým,
nechat zvláční ona tuhost
kterou dalo zrození!
Kůle Kříže budiž mírným
ke Králi všech Království!
Strome Kříže by! jsi hoden
nésti Žertvu světa sám.
Sám jsi přístav připravoval,
Archo, svět když v troskách plul.
Svatá Krev ji pomazala,
z Boku Beránkova proud.

Neustálá sláva budiž
Svaté boží Trojici,
Stejná Otci, stejná Synu
stejná Utěšiteli,
Jméno Trojjediné hlásej
věčně Vesmír veškeren.

Antilona.
Kříži věrný! Mezi všemi

jeden strome vznešený.
V žádném lese nevyrůstá
sémě, květ & listí Tvé!
Sladké dřevo. sladké hřeby,

sladké drží břemeno!
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LEHOBASNIKANACRTLVILÉM BITNAR.
Na podzim r. 1890 vstoupil do arcibiskupského semináře v Olo
mouci devatenáctiletý útlý jinoch, malé postavy, ale jískřivého
zraku. Přicházel z gymnasia kroměřížského, aby se v Olomouci
věnoval studiu bohosloví. Rodák byl z Prostějova. kde se narodil
22. září 1871 v malém domečku na rohu náměstí Petrského z ro
diny prostého řemeslníka. Do prvního ročníku bohosloví vstoupil
mladík do sebe uzavřený a nevtíravý, ale za krátký čas stal se
takřka osou všech kulturních snah olomuckých bohoslovců. Byl
to Karel Dostál Lutinov.
V bohoslovecké „Literární jednotě" olomucké setkal se mladičký
Dostál s celou družinou čilých pracovníků, z nichž mnozí později
vynikli. V třetím ročníku studovali známý znalec mystické filosofie
i poesie středověké dr. Alois Lang &pozdější vynikající sociolog.
nynější ministr Jan rámek. Ve čtvrtém roce byl básník František
Skalík a jiný poeta. Antonín Pavelčík. byl Dostálovým spolužákem.
Je známo. že téměř všichni naší vynikající kněžšíí pracovníci
poc'ali svoji literární dráhu v bohosloveckém listě „Museum“ který
od r. 1867 už. podnes vydávají snaživí bohoslovci brněnští, Dostál
nečinil výjimky. Práce ukládané bohoslovci všech českých. mo
ravských, slezských i slovenských seminářů v tomto ..Museum"
nesly většinou pečet pochopitelných nedostatků takových litera'r
ních prvotin, ale u Dostálovýcll rací zde uložených zastaví se
každý literární historik. který se bude zajímali o hnutí katolické
družiny devadesátých let. Dostál hned svými prvními pracemi na
značil téměř celý plán své budoucí všestranné práce,

llned vnejstarší své tištěné básni „Modlitb a z a vlast“.kterou

uveřejnil na podzim 1890 v bohosloveckém ..Museum“, přihlásil
se k staroslavnému praporu Sušilovu. Neochvějná víra náboženské
& vroucí láska vlastenecká, celý cyrilometodějský program staré
družiny sušílovské, jak dosud žil v mladších žácích velkého Mistra.
jako by ožíval v této básni.

Dej víry náml
Tvůj prst to vepsal sám do našich dějů,
jak blaží. křlsl dilo Metodějů,
ó. nedej zhoubným šířití se tmáml
Dej. Pane, víry námi

Lutínov. který poznal osobně ještě několik současníků Sušilo
vých a jejž později poutaly k dvěma kmetům Wurmovi a Kuldovi
svazky přátelské, cítil se vždy uvědomělým pokračovatelem díla Su
šilovy družiny. A jeho prvotina M 0 dlitb a z a vla st zahajuje celý
jeden proud básnického tvoření Dostálova. který naší literatuře
dal tolik básni látkově i tónem svým příbuzných české poesii ná
rodní. Vyložíl jsem již v podrobné studií v „Lidových listech" jak
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jeho básně jsou plny obrazů barevných a světelných. zcela pří
buzných obrazům poesie lidové, jak Lutinov jemně rozeznává celé
stupnice odstínů barevných a jak neustálé zosobňování věcí ne
živých v přírodě bylo nutností básníkova nitra, tak jako to bylo
živelnou nutností těch neznámých a dávno zapadlých pěvců. kteří
nám zanechali poklady národních písní. Jaký známý hluboce sou
citný tón zaznívá třeba z Dostálovy básně o tvoření básníkově,
: básně. která je krásným zosobněním lesního stromu:
V paprscích slunce strom se sklání.
jí zemi. pije oblaka,
rozmlouvá s větrem, jenž jde plání.
učí se písním od ptáka.
A potom přijde člověk dravý
a sekne zbraní do stromu —
tu strom vypukne ve pláč lkavý
a rozjímá svou pohromu.
Krůpěje pryskyřice vonné
se řinou stromu po líci
a potom chrám v jich vůni tone . ..
Tak tvoří verše básníci.

Celou žeň této svojí básnické tvorby v duchu národní písně
uložil Lutinov ve třech básnických knihách, které vydal částečně

ještě v období let devadesátých, ve sbírce „S edmik rásy" (Ho
lešov 1895), v sborníčku „Potul ný z pěvá k“ (Nový Jičín 1902),
a v knížce pěsniček hanáckých „Ryme & špryme" (Prostějov
1912).

Sem náleží i celá jeho básnická činnost dramatická, jež vykazuje

libreto k národní opeře „Honza hrdina" (Nový Jičín 1903l,
mysterium „N a rození Páně" (.,Archa" 1915)a dramatická po
hádka se zpěvy a tanci .,l'opeluška"
(Prostějov 1917), která
rávě letos prošla vítězně velkými jevišti v Prostějově, ()lomouri,
Břerově. Kroměříži a Brně a jejíž vypravení v Praze je jistě jen
otázkou Času.
K této části jeho tvorby národního rázu. pracované v šlépějích
školy sušilovské. náleží i publikace, v nichž Lutinov šel v tradici

svého mistra dále, v nichž byl horlivým hlasatelem ideje cyri
lometodějské
& propagátorem unionismu. Sám rád se prohla
šoval za „kněze cyrilometodějského" & jeho péčí vyšly v biblio

lilskéúpravě„Staroslovanskě

Po večeri je" (Prostějov1905)

& „Hlah olská MŠ e" (Prostějov 1906).Podrobnou stylisaci idejí
cyrilometodějského hnutí podal v tak zvaném přerovském pro
gramu 31. července 1906.
Za rok po sušilovske básni „Modlitba za vlast" otiskl Lutinov

v „Museum“ drobnou stať „ rtka o Dantovi".

Tato práce má

cenu dokumentární. Daleko od literárního střediska pražského,
kde kult Danta pěstován byl již od počátku 19. století. až vyvr
cholil v překladech celé „Božské komedie" a celé Dantovy lyriky
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zásluhou Jaroslava Vrchlického, v malém universitním městě Olo
mouci zahloubává se bledoučký bohoslovec do studia italštiny a

odvažuje se ihned na četbu Dantal „Črtk a o Dantovi"

z roku

1891 dokazuje, že se Dantem obíral Lutinov od nejčasnějšího ob
dobí své literární tvorby a že tedy pozdější program a cíl družiny
„Nového ivota" často průběhem pozdějšího vývoje Lutínovem
formulovaný a zdůrazňovaný. při pra viti p ů d u č e s k é m u
Dantovi. nebyl jen náhodným a módním heslem. nýbrž že vy
rostl organicky ze samé básnické bytosti tohoto vůdčího organi
sálora české literatury katolické. Lutinov viděl v Dantovi velikého,
silného umělce, opravdového člověka, hlubokého křesťana, učence,
objímajícího duchem svým celý současný svět a neohroženého
bojovníka za pravdu! Připraviti cestu českému Dantovi, vychovati
věštce, jenž by dovedl velkým uměleckým dílem vyslovit všecky
národní i náboženské ideály současných českých duší, to byl cíl
Lutinovovy katolické Modemy. Toto krásné heslo nebylo u nás
náležitě chápáno. ale Lutinov věděl dobře, že není možno zroditi
v 20. věku básníka s cítěním středověkým, nýbrž že to bude umělec,
ryze moderní básník takového dechu a takové inspirace jako je
na příklad Otakar Březina,
.lAK MLUVl PŘEDCHUDCIŠ ČESKÉHO [)AN'I'A.

'l'y kdo jsi?
Jsem hlas volajícího na poušti. Jsem jiskra, jsem
žhavý uhel pod popelem.
Jsem ten, v němžto žije duch ('yriliív a Metodějův, duch staré
oravy.
Stále od Wichingú ubíjený a stále znova vyšlehující. plápolající
: gopelů
rumů.
„ těle se&vzpínám
z trosek jako pěst živá, železná, prosící,dá
vující & hrozící.

Jsem oheň očisíný, hárající pro pravdu, krásu a dobrol
Stále dušený rmutem všedního žití a stále svítící do tmy,
Jsem píseň svobody. čistého lídstvía práva, stále přehlušovaná
bouří zákeřných větrů.
Jsem prorok. jehož nelze umlčet chválou. ni zlatem. ni důt

ami.
Stále štvou na mne psy od prahů paláců těch, kdož stojí nade
mnou rodem, hodnosti a silou peněz a tisku.
Tisíce psů na mne štvou, tisíce střílejí na mne šípů - . jak řešeto
prostříleno jest moje srdce.
Leč řvu & řvu do hluchoty pouští.
Jsem světlo věrnosti, jsem prastará tradice rodu, jsem jiskra
genia slovanského.
Jsem hlasatel zbožnosti čisté a pravé, zbavené cetek, brokátu
a dýmu.
Zbožnosti, v níž duše nahá stojí před Bohem.
Jsem buřič a bouratel probnilých řádů, plášťů šalebných. jež
skrývají vnitřní troucheň.
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Jsem metlou lží a úskoků & ošalebných lrází. jež jako otravné
plyny valí se mrakem nad mojí vlastí.
Jsem kámen úhelný, jejž zavrhli stavitelé — a s bolestí vidím,
jak hroutí se stavba národa, na rumisku budovaná.
Jsem pramen, tryskající z hlubin nezdolnou silou. Stále zasyr
pávaný a stále se prodírající k světlu. Rumem a blátem zkaleny
jsou mé vlny.
Jsem strážce čistoty rasy &svérázu a kultury lidu —-a míšenci
hledí na mne jizlivě s vrozeným vztekem.
Jsem snílkem snášenlivosti a lásky a jsem nenáviděn těmi. kdož.
řídí se heslem: Had hada-li nepozře. drakem se nestane.
Jsem kovář. jenž zadumán u výhně sedí a sbírá sílu k ohromné
ráně — leč tisíce plazů ovijí nohy mé a ruce, že slabnu.
Jsem Laokoón, sevřený kluzkým obrovským hadem — a nemohu
k oběti zvednouti svých paží.
Jsem vidoucí. jenž předpovídá pohromy příští a pustý pád talše
a zrady —- a proto s obavou tisícové hledí na mne.
Jsem vichřice orkánová, jež zdaleka mává křídly a staré stany
smetá jak smetí v domácí jizbě.
A jsem jen svatojánská muška. jenž ve tmě svitne & zhasne.
Pak zaradují se tisícové, kteří se mne báli. a přivali vítězně
těžký kámen na můj hrob.
Já budu pohřbený. němý a neplodný na věčné časy — ale ma
slova, mé písně, mé výkřiky. hrozby a prosby dál budou po vlasti
hřmít a volati po novém žití.

V tomto dantovským kultu třeba vidéti druhý zdroj básnického
díla Lutinovova.Náš básník pokusil se od roku 1891 několikráte
0 překlady jednotlivých zpěvů „Božské komedie" s vystiženíni zvu
kových kvalit italských týmů českými slovy až do nejjemnějších
odstínů. Napsal řadu původních básní s náměty dantovskými. iuv
spiroval byt i snad nepřímo Karla Vrátného knovému, nerýmu
vanému, ale ideově originál přesně vystihujícímu překladu celé
„Božské komedie", mladého katolického kněze Františka Pokor
ného k zdařilému novému překladu rýmovanému a profesora .la—
roslava Hrubana k detailnímu studiu otázek dantovských. l.utinov
končil tehdy v roce 1891 svoji statlakonickou výzvou: Studujme
Dantal Jeho přání se vyplnilo tou měrou, že když přišlo roku 1921
šestisté výročí Dantovy smrti, mohli se katoličtí literáti seskupení
v olomucké Družině literární a umělecké jediní zcelé české spo
lečností odvážiti k vydání bohatého sborníku „Dante a Češi“ (Olo
mouc 1921).

Avšak toto hojné ovoce Lutinovem vštípeného dantovského kultu
nebylo jediným výsledkem stati „Črtka o Dantovi". Jaroslav Vrch
lický všiml si v Praze Lutinovova článečku v „Museum“ &upozornil
na mladého spisovatele svého žáka, benediktinského klerika Si
gismunda Boušku, který tehdy studoval básníky provensálské a
katalánské. Tím nepřímo stal se Vrchlický původcem sdružení
mladých katolických básníků, kteří roku 1895 vydali na počest
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vyšehradského kanovníka Beneše Methoda Kuldy známý almanach
„Pod jednim praporem" a roku 1896 založili vedle dosavadní praž
ské „Vlasti" nový literární měsíčník „Nový ivot". který za red
akce Lutinova stal se brzo chloubou české katolické slovesnosti.
Současně s črtkou o Dantovi otiskl Lutioov v ,.Museum" roku

1891 svůj překlad „Slunečnípísně" Svatého Františka Se
ralínského,
plod staré duchovní lyriky,sálajícíláskouk Bohu,
k spanilé nevěstě Chudobě a k věcem nebeským. Zde poznáváme
třetí zdroj básnické tvorby Lutínovovy. Svatý František. jeho zbož
nost a dobrota. jeho demokratická láska k chudobě a prostotě,
jeho návrat k přírodě vychovaly kus básníkova creda. které pak
hlásal až do své smrti.Vyznačným činemvtomto oboru byl Lutínovův
překlad ,.Kvítků sv. Františka". Fiore t t ů (Nový Jičín 1901 a 1902).
Život světcův mimo to poskytl mu řadu témat, které zpracoval v roz
tomilých básních františkánských. Kult sv. Františka prohloubil však
i lásku Dostálovu k tajemné d o b ě v á n o č ní. Básník vytvořil mnoho
vánočních básní, písní a krásnou jesličkovou hru.
Roku 1892 otiskl bohoslovec Dostál v olomouckém měsíčníku

„Náš Domov" dvě zajímavé básnické prvotiny. „U rajské brány"

a „Bílé ruce", které byly výrazem jeho vlohy k duchovní
epice a lyrice. ()dlišuji i tuto část básnických výtvoru Dostá
lových, které v nejdůvěrněiší. v nejvnitřnější. nejosobitěiší části
literárního díla tvoří druhé období vývoje. Toto období osky
tuje nám především mnoho krásných legend, epicky sifhě vi
děných & vyprávěných plastickým veršem. Prvotina ..U rajské
brány“ je sama malým arcidilem legendární epiky. Vedle nich
kupí Se řada le ge " diček, drobných, legendárních básní, poda
ných s nevystihlon něhou citu a formálně vybroušených až k do
konalosti písňové. 'l'yto legendičky jsou specialitou Dostálovou a
nikdo jich dosud nedostihl. Ale již od roku 1896 lze pozorovati.
že básník vedle tvorby básní klasické úměrnosti, holduje ipoe

tice současnéhomocnéhoprouduIyrického impresionismu.

Jestliže v prvním vývojovém období vytvářel lyriku i epikn bo
hatě rytmicky členěnou, zručně rýmovanou, prosycenou básnic
kými obrazy a epitety ohnivě barevnými, slunečné jiskřivými
i lunným svitem promodrávajícími, nyní psal své básně veršem
volným, bez určitého metra a nerýmované. Zvykl si psáti i básně
prósou a této poddajné techniky užíval pak ve svých básních
příležitostných. v nichž rychle a ostře reagoval na sociální, po
litické. kulturní i čistě osobní zjevy a události dne. Tuto básnic

kou tvorbu shrnul do svýchknih „Království

Boží na zemi"

(Nový Jičín 1899) a ..Osudy" (Prostějov 1913). V knize ,.Osudy"
nalezá se báseň „Ztracený život". která sama mluví o lačnosti
nových dojmů a sžíravé touze básníkově po šitých obzorech:
Dnes, kdy jsem překročil svůj zenit.
mně začíná být líto života.
Co tam, to tam. Nic na tom nelze změnit.
K neznámým dálkám vesmír kolotá.
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Vzpomínám řek a jezer v hoří,
v jichž vlnách chladných jsem se nekoupal.
Mně teskno po třpytu a hrách všech moří,
na jichžto ňadrech jsem se nehoupal.

Mně líto nepřístupných temen,
a šachet stříbrných a starých měst,
mně líto pralesů a pestrých plemen,
kam nedospěl jsem za svých bludných cest.
Mně líto slavíků a laní,
co do prázdna své lásky lkali žal,
mně líto orkánů a lvů a saní,
jichž strašný hlas jen v hluché pouště řval.

Mně líto bitev, vodopádů,
jichž vřesk & rachot minul duši mou,
& nocí měsíčních jak v eldorádu,
v nichž nebloudil jsem rosnou lučinou.

Mně líto letních jiter zlatých,
že zaspal jsem jich ptačí koncerty,
mně líto snů je grandiosně vzňatých,
jichž dosníti jsem nesměl v době puberty.
Mně líto synů věd a Musy,
s nimiž jsem nemoh' slova vyměnit,
& líto je mi demagogních schůzí
kde na lůzu jsem nemoh' zuby vycenit.

Mně líto básníků
iimž nemoli' jsem
mně líto je všech
jichž po tajemství

a vědců.
své lásky službu přát,
mudrců a světců,
žití nemoh' jsem se ptát.

Mně líto je všech krásných zraků,
do nichž jsem neponořil očí svých,
mně líto je všech dobrodružných mraků.
jež odlétly do končin mystických.

Mně líto klášterů všech dumných,
v nichž k meditacím jsem já nesedal,
mně líto svatých mší a bohoslužeb šumných,
kde lidu zpěv strop chrámu nadzvedal.
Nesmírný hlad má tělo moje,
nesmírnou žízeň smysly mé,
nesmírnou touhu duše, bez pokoje,
nesmírnou lítost srdce zlomené
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Pro mne byl stvořen čas i věčnost
a celý svět i vírné moře hvězd.
Co zaspal jsi, to spolkla Nekonečnost
a navždy ztracen ten, kdo mrtev jest . . .

Do let bohosloveckých zasahá též další velmi bohatá a vý

mačná část básníkova díla, jeho překlady z literatury ně
mecké a : latinské
hymniky církevní. Roku 1892poslal Lu
tinov Vrchlickému svůj překlad proslavené Schillerovy básně

„Píseň

o zvonu".

O překlad této umělecké skladby pokoušeli

se již před Dostálem jiní naši básníci. ale převod 21|etého jinocha
překvapil Vrchlického tak, že byl ochoten vztti od něho celý výbor
básní Schillerových pro „Sborník poesie". vydávaný Akademií.
Dostál studoval v Kroměříži gymnasium německy & nabyl doko
nalosti přímo virtuósni nejen v překládání básní německých do
češtiny, ale i naopak, překládal i české básně do němčiny a po
kusil se i o původní básně německé. V prvním období této čin
nosti vybíral si Lutinov k překladu jen básníky klasické doko
nalosti a básně formálně obtížné. První tištěný překlad z němčiny
je Lenauova „Krčma na puslě" [..Museum" 1893) a vyvrcholením
této periody je cyklus ,.Přllétly písně z daleka" (1895j. V něm
lze čísti básně od Lingga, l.enaua, Biirgera, Ulilanda a Schillera,
básně staré, ale mistrovské. které jej svou hudbou lormální a
klasickou krásou dráždily k překladu. Později počal l.utinov pře
kládati i básníky moderní. užívající volného a nerýmovaněho verše
a výsledky své práce shrnul posléze do antliologie „D ucli Ně

mecka" (Praha l9l7j, která nespravedlivě upadla v zapomenutí.
V pozůstalosti je k tisku připravena anthologie básnických pře

kladů „Z cizích zahrad".

Vedle literatury německé dráždila Dostála k překládání i stře

dověkálatinskáliteraturacírkevní.Jak

bravurněovládal

bohoslovec Dostál latinu dosvědčuje jeho původní latinský hymnus
ke cti Svatého Tomáše Akvinského, otištěný v bohosloveckém
..Museum" (1894), Odtud počíná soustavné překládání hymnické
poesie. ať uvedu jen slavnou sekvenci Tomáše : Celana „Dies
irae“ (1897), .lacopone da Todi „Stabat Mater dolorosa" (l904),
Svatého Ambrože „Te Deum laudamus" (1904), hymny Svatého
Tomáše Akvinského, : nichž na příklad „Pange lingua" přeložil
třikrát lahodným a zpěvným veršem. Výsledkem této činnosti je
sborník překladů církevních hymnů „Mann a", který se nalezá
v básníkově rukopisné pozůstalosti k tisku připravený. Částečně

náleží sem i sbírka velikonočníchpísní „Křížová

cesta"

(Pro

stějov 1915)asborník mariánské lyriky původní, ..D ě ti kr álov n ě
Máje" (Prostějov 1918).
Seznali jsme tedy. že již od let bohosloveckých pěstoval Lu
tinov s velikým zdarem hned několik oborů literární práce a
zjistili jsme zárodky jeho sušilovské poesie národního rázu. poesie
dantovské. františkánské, legendární epiku, duchovní lyn'ku. pře
klady z němčiny a parafráse latinských hymnů. Nutně musíme
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se tu ještě zmínitio jeho činnosti
essayistické,

literárně

kritické

&

kterou zahájil polemickoustativ .,Museu" 1893,

v níž pokračoval ve Vychodilově .,Hlídce literární" a ve svých
revuích & novinách, později v podčárnících „Našince" a „Dne"
& ukončil ji knihou ieuilletonů „Hovory
dne" (Brno 1923).
Tím v hrubých rysech vynoří se před našemi zraky obrazy jedné
tvůrčí periody básníkovy.
yla-Ii dosavadní umělecká činnost Dostálova inspirována pře

vážně kulturou knižní, drásavé a bolestné 2 k u šen osti ží v ota
připnuly záhy na lýru básníkovu struny nové, dotud neznámé.

Lutínov po svém vysvěcení na kněžství v Olomouci 1894 pů
sobil nejprve jako kooperátor v německé osadě Wiesenbergu na
úpatí Praděda. Ale již 1895 přeložen byl do Nového Jičína jako
nadační kaplan & duchovní správce polepšovny. Dostál, vydávaje
své básnické knihy a rediguje s velkým zdarem svůj „Nový Život",
žil zprvu v Novém Jičíně svoje nejkrásnější léta.
Vážen jako básník i redaktor shromáždil kol svého listu vedle
četné družiny katolických kněží i laiků též jména vyslovované
s úctou celým národem. Zeyer, Březina, Jenewein, Bílek & Brau
nerová byli jeho spolupracovníky. Šťastnou idylu novojičínskou
zakalily sice roku 1902 útoky Macharovy. prováděné tónem v české
literatuře dosud neslýchaným a dusné napjetí bojů v letech 1900—
1904 svedených s arcibiskupem Kohnem, ale literatuře se při
tom dařilo dobře.
Tu přišel rok 1904, kdy uprázdnila se iara v rodném městě
Prostějově. Dostál o faru zažádal a ačkoliv byl z 13 žadatelů

nejmladší. faru skoro jednomyslným rozhodnutím obecního vý
boru obdržel. Dne 18. prosince 1904 byl slavně v nový svůj
úřad uveden a od té chvíle idyle jeho života byl konec. To, co
jeho osobní i literární přátelé tušili & čeho se lekali, stalo se
skutkem. Rušný sociální život prostějovský strhl temperamentního
mladého kněze do svého víru a práce literární, až dosud věno
vaná pouze umění dala se do služeb doby. Dostál stal se bás
níkem sociálním a politickým.
První rloby prostějovského iarářování uplynuly klidně. Byly
to líbánký iarářovy s rodným městem a důležitým úřadem. Farář
Dostál našel farní svůj kostel Svatého Kříže v truchlivém stavu.
Bylo třeba upraviti vnějšek i vnitřek. A tak Dostál pustil se
především s celou horoucností umělecké duše do restaurování
chrámu. Plány překrásné zarojily se mu v hlavě. Výzdobu chrámu
chtěl svěřiti především velkému mistru křesťanského malířství,

svému spolupracovníkuz „Nového Života," Felixu

J enewei

n o vi. Avšak ten k velikému žalu umřel brzo po Dostálově instalaci.
Obrátil se tedy na jiné spřátelené umělce & malá prostějovská
fara ožívá vzácnými návštěvami, okřívá v lázni krásných oka
mžiků. v nichž svoje náhledy a plány vykládali sochaři Bílek &
Šaii, malíři Kóhler, Pacovský, Vorlová &později Pantaleon Major.
A tak soustavně vyzdobován byl celý chrám. Kohlerovy malby
nastěnné, Bílkovy hlavice, vázy a velkolepá Křížová cesta, nád
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herná okna od Vlčkové a Kóhlera, stlumení křiklavě malovaných
oltářů mistrem Bubeničkem a posléze pravé perské koberce i osl
nivé osvětlení, to vše vykouzlilo ze špinavého. tmavého chrámu
jeden z nejčistších a nejkrásnějších chrámů moravských. Je jistě
dílem Prozřetelnosti, že několik dní před smrtí Dostálovou do
končena byla i vytoužená malířská výzdoba kaple Nejsvětější
Trojice, v níž beuronský mistr Pantaleon Major vytvořil čtyry
treska ze života Svatého Františka Serafínského. obraz jeho stig
matisace, obraz zasnoubení s Chudobou, obláčky Svaté Kláry &
světcovu smrt. Lutinov, který počal svoji literární dráhu překlá
cláním Františkovy Písně sluneční a Fiorettů, rozžehnává se s ži
votem, pohlížeje na dokončení fresek z života světcova.
Snahy Dostálovy nesoucí se k výzdobě chrámu a kaple přijí
mány byly v Prostějově s uznáním a byly i hmotně podporovány
tamější inteligencí. Tyto starosti nepřekážely ani jeho tvorbě li
terární. Revue „Nový Život" rozkvétala, vycházel ženský list
„lŠva“. vydávány knihy a spisovatelé tíhli k Prostějovu, jako
k uměleckému ohnisku. Dostál žil v míru s městskou radou, vy
hledával společenské styky s vůdci politických stran, s tiskem
vycházel celkem přátelsky. Avšak roku 1905 vzalo to vše obrat.
V Prostějově byla uspořádána výstava malířského (lila Kupkova
a profesor tamější české reálky .luda, známý dnes pražský předák
Volné myšlenky, napsal do výstavního katalogu úvodní slovo,
kde mu vyklouzla věta o „každém náboženství jako řemeslu".
Farář Dostál zaslal do místního „llanáckého kraje" proti tomu
ohražení ve způsobu Zaslána. Juda a pokrová veřejnost viděli
v tom denunciaci i nastal mu dlouhý boj :: .ludou Kapiz'onem
& táborem pokrokáříí. urnály obou stran a tábory lidu konaly
své dílo, Boje tyto nebyly pouhými potyčkami, nýbrž úporným
zápasem na život a na smrt, v němž protivníci snažili se zničiti
larářovu existenci morální & hmotnou, zlomiti jej duševně a vy
hnati z úřadu. Samozřejmě, že tyto boje neprospěly literárním
podnikům Dostálovým. Měsíčník „Nový ivot" počal vycházeti
nepravidelně, přátelé počali se straniti a zatím co Dostál na pod
poru svých zápasů zakládal politický list „.lečmínek". katolické
spolky a Katolický dům, „Nový ivot" redigován byl už bez
chuti a vznětu. až konečně zanikl roku 1907 docela. Lutinov měl
ovšem přátele. kteří až do jeho skonu nepřestávali v něm viděti
svoji hlavu a zavčas tehdy vztýčili jeho pokleslý literární prapor
zase v Praze, kde vydávána byla jimi od roku 1908 revue „Me
ditace" tak dlouho. až se Lutinov zase vzmužil a založil v Pro
stějově ..Archu". podnes v Olomouci vycházející. Ale literatuře
naši vzešel přece i z těchto bojů umělecký zisk. Kdo stojí v boji
života tolik let jako Dostál, v boji literárním, v boji za reformy
církevní ve smyslu myšlenky cyrilometodějské, v bojis duchov
ním travičstvím Machara a jeho družiny, konečně v boji s Judou
Kapižonem, s odpůrci někdy jizlivými, jindy dotěrnými a zlo
myslnýmí, ten, je-li současně básníkem. neobejde se bez biče
satiry. A tak vzniklo několik svazečků básnických kontemplací
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rázu politického, satyr & epigramů. které se posléze slily v knihu
., lehy a něhy" (Olomouc 1914)a ve svazek pokračující, zvaný

..Mrskut". který zůstal v rukopise. Básnické glosy in margine
válečných kronik obsahuje originální lyrická hniha „P ísně tvo
rů" (Prostějov 1917).
Je tu však vedle sociální a politické satiry ještě jeden rozsáhlý

obor básnické činnosti Dostálovy, poesie

orelská.

Lutinov

bystře vystihl hned v počátcích našeho Orla, čím se jednou
stane tato organisace v českém katolickém životě kulturním a
dal se radostně do služeb orelské myšlenky. Brzo po manife
stačním sjezdu křesťansko-sociálním o svatém Duchu 1909, kdy
první četa orelská zahajovala do té doby nejmohutnější veřejný
projev katolického lidu. otiskl již Lutinov ve svém ..Ječmínku"

první

rlil"

orelskou báseň, nadšenou a bojovnou orlí hymnu „Hoj

Hoj, orli. mocnou perutí,
k nepřátel vzletme žasnutí
a k jásotu svých bratři!
Pod naším krokem duní zem,
my ustou iti nemůžem,
vždyt Bůh a vlast k nám patří ...

Ale nejen to. Lutinov získává pro orelské své písně i znamenité
hudební skladatele, Nešveru a Petzolda. získává Orlu jeho první
technické vedení, spolu s bratrem Klapilem. vyškovským kapla
nem, vytyčují programové zásady orelské organisace. zakládá
první orelský list „()rel" (Prostějov 1911). Činnost na tomto
poli vyvrcholuje Dostál vydáním svých orlích písní ve sbírce
„O rli fanfáry"
(Prostějov 1913). Později ještě svolával válkou
rozmetané Orly svou básní „Orli. vratte se|" (1917) a napsal
novou řadu vynikajících orelských z ěvů, které na jaře vyjdou
v jednom svazku s rozebranými ..Urllmi lanlárami" péčí Zamy
kalovou v Olomouci.
(_)relstvu zanechal mrtvý básník i svoje orelské credo. v němž
chce míti z Orlů moderni rytíře. kteří nespokojí se pouhým
antickým ideálem utuženého těla, ale povznášejí iducha k výši
nám, pěstují charakter a jsou proto květem národa.
Léta popřevratová znamenají u [,utinova návrat básnika do
sebe sama. prohloubení ideové, i zjemnění citové tou měrou. že
právě v posledním desítiletí vytváří nejkrásnější čísla své lyriky
osobní, kterými vstupuje mezi přední básníky celého národa.
Celá je řada básnických knih, které čekají připraveny v ruko
pisech na svoje otištění.
Pečlivý výbor z moře Dostálových veršů ukáže jednou užaslému
národu, jakého umělce slova měl v prostějovském faráři. A národ,
který jej znal jen ze špinění Macharova. Kapižonova, : poslední
aféry s Českou Akademií a z neuctivého nekrologu universitního
profesora Arne Nováka, skloní se uctivě před jeho památkou.
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Příznačno ie. iak v posledních básnických výtvorech Dostálo
vých neúnavně se vrací motiv podzimu, zimy. stáří a předtucha
smrti. Básník jako by předvídal svůj skon, zahloubával se do
sebe. rekapituloval svoji činnost, a s iakousi zralou sladkosti
mluvil k těm, iež pokládal za své přátele. Hluboce dojímava ie
báseň ..Lampa", která jako by zhušťovala stesk z blížící se smrti:

Jen ticho : němýma rtoma.
l'rázdná ie komnata.
A nikdo tu není doma.
jen lampa rozžata.
A lampa lká & zpívá
na stole v palmoví,

v hloub komnaty se dívá
a pranic nepoví.
Ten, kdo tu snil a toužil.
ten navždy odešel . ..
a bílou můrou kroužil
kol ní ien tichý žel.

Nuže, Lutinova není iiž více mezi námil Předtuchy ae vyplnily,
zhasl náhle. neočekávané k žalu našemu a ke škodě díla kultur
ního. S ním uzavírá se celá jedna epocha našeho vývoje a zbývá
neúprosné povinnost zachytili zavčas vše, co vykonal a vyhoio
val, aby to bylo zachováno k užitku katolického národa. Bolov
ník sám iiž odpočívá na štítě, na který padl. před tváří Hospo
dlna, jehož chváliti neustával.
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ŽIVOTA.

BASENNAPSAL
FRANTIŠEK
OD

VALIL.
Jste vskutku jako královna,
má krásná, milostivál
Jak sluší vám ten hebký šat,
jimž krása ven se dívá —
iak sluší vám ta hrdá krev,
íež sladkým tělem krouží.
Kuchařka. kreičí, komorná.
ba, lidí dost vám slouží.
V triumfu idete životem . ..
Však což, kdybych to zvrátil?
Zda není vlastně vítěz ten,
kdo prací svou tu platil?

A třebas ide tu neznámý.

tot ieho trolei nyní,
Vy trofej tu ien nesete.
Nejste snad otrokyní?

Tot ovšem drzé soíisma.
Však celé ieětě není.

Boioval : lásky ieden

muž

či mnozí : přinucení?

Jste vskutku jako královna.
A přeji vám tu slávu.

Jste otrokyní iednoho,
anebo celých davů?

KULTURNÍOVZDUŠÍ
FEUILLETO
„Praktičnos
a kultura.
Jižpředválkouna
psal
F. X. Šalda vt“jedné
ze svých literárně-sociologic
kých úvah v „České kultuře", že naše inteligence počíná rožívat svoje ma
terialistické sebeklam . jak je rožívala před desetiletím inteligence ruská. Sou
visí to jednak s liloso 'ckými idlami. jež byly před časem neúnavně po ulariso
vány, jednak s technickým rázem doby a konečně u nás s tím. že čes ý národ
prožívá po svém probuzení literárním, vědeckém. politickém konečně iprobu
zení národohospodářskě. Bezprostředním následkem toho jest znehodnocení
duchové tvorby. zvláště literatury a filosofie. Již tehdy napsal F. X. alda. že
za deset spisovatelů platí jeden herec. za deset herců jeden tenorista, za deset teno
ristů ieden politik. Dnes by bylo možno tuto osudnou stupnici doplnit snad ještě tím.
že za deset politiků platí jeden technik a za deset techniků ieden sportsman. V této
stu nici je kus kulturní bilance, A již v tehdejší své studii ukázal tento velký
čes ý kritik a literární filosof. že tato zdánlivě „praktická" orientace kultury
je v podstatě velmi nepraktická. nebot je krátkozraká. Dobrý politik neodstr
kuje ani literáta. ani učence. nýbrž staví každého na takové místo. kde může
nejlépe pros ěti. V tom jest roblěm moudré vlády. Postavili každého na jeho
místo. Politi třeba nemusí být odborníkem. ale musí mít smysl pro vládnutí.
to jest. pro správné rozdělení úloh. — Materinlistická lilosolie, zvláště materi
alistický monism, který býval před deseti lety tolik hlásán. dnes pozbyl své
přitažlivosti. Dnes téměř nenaleznete inteligenta, který by byl jeho hlasatelem.
Ale velmi správně postřehl již velmi dobrý znalec duáe davu l.e llon. že ideje,
které byly včera majetkem širokých vrstev, pronikají obyčejně do lidu teprve
tehd , když už inteligence se oddává dávno ideiím jiným. Tak jest tomu i s ma
terialismem. Mezi tím. co (Ines ve lilosolii moderního člověka hraje vůdčí roli
idealism. vitalism, a snad i okkultism v nejrůznějáích lormách. vniká lnaterialism
teprve mezi lid. Dnes jest možno říci. že mezi inteligencí nenaleznete vyslove
ných materialistn a nteislu Tím víte jest jich mezi dělnictvem. l'očínají uře
iímat od panstva odložené zboží Počínají jim tyto předvčerejší ideje pojuilarir
sovat polointeligentl. kteří svoje vzdělání shltali : brožurek n kteří prostě ne
měli času orientovali se » líái idejí. nebol sli I.li evangeliem výboje a prnktič
nosti. A toto
; "
; '
'
* r ""
“' počíná nesli ovoce
'l'echto
dnů přinesly „Lidové noviny“ ironický sloupek o naší horečce relormovati všechny
instituce. kterých jsme po tři sto let v rukou neměli. Jdeme třeha proti celé
l'Ívropě. jen, když splníme přání svých materialistických sebeklamů. 'l'ýž list
ukáznl. jaké nedostntky měla navrhovaná relorma středních škol, jež měly býti
relormovány z hlediska jednostranné pruktičnosti. Jak v našem školství počíná
zavláduti nebezpečné heslo „Snadno a rychle". l'isutel sloupku v „L. n." ironicky
navrhuje, aby se místo latiny raději hned zařídily kursy. v nichž žáci se naučí
místo latiny nekolika nejběžnějším latinským cilátům, jako je Qnousque tandem,
nebo Cuveant consoles a tím že [.rnizí definitivně nedemokratický rozdil mezi
člověkem klasicky vzdělaným a mezi lidmi ostatními. l,ze o tom takto žertovat.
ale věc sama je vážná. Zapomíuá se. že při klasickém vzdělání nejde o určité
poznatky. nýbrž že jde o celé uzpůsobení ducha. o smysl pro metodu, o mys
litelskou schopnost. l president re uhlíky ozval se proti tomuto směru jedno
stranné praktičnosti a ocenil klasickou výchovu a její význam pro myslitelskou

p_ráci.
Vždyt
možno
souvislost
s celou dosavadní
tradicí.
am. kde
se není
to stalo.
tampřervati
se kultura
brzy proměnila
v pouhou kulturní
vnější civilisaci
se všemi neblahými následky Ve Vídni a v Berlíně umí již každý primán spe
kulovat na burse. Nedávno proběhla novinami zpráva. že septima kterési ví
deňské reálky provozovala v době konjunktury řetězový obchod ve velkěm &
měla svůj vlastní nákladní automobil. U nás to sice ještě k těmto koncům ne
došlo. ale stačí sledovat zájmy a hovory mládeže. abychom seznali. jak u nich
vypadají životní ideály. Vzpomeňme na osudnou stupnici. kterou jsme položili
v čelo této úvahy. A přece jest naprosto jisto, že národohospodář skutečně
veliký nemůže být jednostranně „praktický". Musí miti rozhled i po oblastech
duchových, nebot teprve takovýto rozhled dává jeho duši vzlet a bez fantasie
a intuice nemůže existovat ani technik, ani obchodník. chce-li být ve svém
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oboru skutečně tvůrčím. Cizina měla v poslední době několik
nikajících ná
rodohospodářských talentů, se kterými b lo možno velmi instru tivně hovořit
i třeba o literatuře a o filosofii dějin. dr. Rašín patřil k tomuto typu lidí.
Na sjezdu středoškolských prolesorův Praze byl pronesen latinský řípitek.
Vždy! latina je stále ještě esperantem učeného světa. Tak starou tragimi není
možno zlomit. Kdo by ji zlomil, pracoval by pro svoji popularitu prostředky
Herostratovýrni. Hlásá-li se již jednostranně evangelium praktičnosti. pakb y
bylo třeba. aby bylo alespoň pochopeno, že přelom s kulturní tradicí a jedno
ntranná technická a racionalistická orientace ducha není vůbec praktická ani
se stanoviska národohospodářského. Kdo to nechápe, neumí počítat s důležitými

hodnotami. jež se nazývají lmponderabilia. — Dr. Alfred
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Fuchs.

gayápcžexgvépozezí:vkbatolická.
Básnická
kniha
ouři' ,vydaná
nákladem

„Družstva
Studia“
druhý svazek
ediceočekávána
„Knihy mladých"
(Praha
l923. stran Přátel
47. Kč7
20,) jako
byla literární
veřejností
s pochopitelným

napětím. Běla Peč7ínková náleží do oné skupiny mladé generace katolic
kých s iaovatelů, která vyála : literárních orgánů „České lig Akademické“.
z býval)é „Studentské Hlídky" a : .,Života", a která svým něělidy bezohledné
kritickým stanoviskem k dílu generací starších zdánlivě přetrhávala vývojová
vlákna. Nejvýraznější hlavy této skupiny dovedli jasně a přesně formulovali
svoje nekorn romisní, strohé zásady v ostře, aloristicky zahroceaých statích
i leuilletonec , dovedli své nálady zachycovati v zhultěuých veráích, nebáli au
bolestného hledání přiléhavého epithetaa mučivých vý rav za jedinečnou me
talorou. Po časopisech najdete roztroušeny celé trsy básní. lyrických skizz u
úlomků. ůsobících rosnou svěžestí skutečné poesie. Aváak ani nejsilnější z nich
neodvážili se dosud onoho posledního kroku. nutného k dokonání uměleckého
díla slovesného. k vydání knihy.
Učiniti cílevědomý výbor ze záplavy svých veršů, překonati obtíže autokri
tiky. určili přesně co z celé tvorby uzavřeného vývojového období je hodno
zachování, náleží právě tak k tvůrčímu dílu jako tvorba básní samotných.

Architektura
knihy je rovněž problém slovesné estetiky a opravdový has—
ník právě výstavbou sbírky dovrluie účin svých drobných skladeb.
Běle Pečínkové jsme vděčni, že se odvážila k tomuto nutněmu uměleckému
súčtování své tvorby první ze všech svých spoludruhů. že zmužile postavila
nový mezník. který nám jednou bude orientačním bodem při podceňovaném
sice. ale přece jen nutném vyšetřování literárně historickém. Běle Pečínkové
jsme však vděčni za více jeltě. za knihu dobrých básní, které dovedou rázem
okouzlili duái a dají zapomenouti na \šechny programy a pósy. ktere nás
v róse života staví vedle sebe.

nazval bych Boženu Pečínkovou nejraději básnířkou

podzimního

sm utku.v volávačkou oné kouzelně krásné. teskné nálady vlažných říjnových
pndvečerů.vlidy dole mladých i stárnoucích lidí stejně ilou zachváceny nevy
slovltelnou nostagií po něčem tkvěiícím mimo dosah ruk. Zdá se mi, že celá
bytost básnířčina je vyslovena ve verších úvodní básně nížky. v piece ,.lm
romptu". Citová koncepce básně jemně je uskutečněna | dokonalou komposicí,
která vnímavou duái bezpečně vede k zamýllenému cíli.
V přírodě se ltmívá za podzimního večera a smutek jeseně se v ní rozlévá.
„Pod ksticemi borovic pohasla rudá světla. V lese se tmí. Nad vřesovištěm
koroptev ještě vzlétla, ze bdících poslední. Zahnédlé kapradiny vydýchly mlhy
do sera.
" Podobně je i v duši ženině, která vždy smutná dovede
chut

nati i odstín

smutku podzimního

a marně se snaží uniknoutizie 0 za

kletí trním vezdeišího života.
Smutek se přitulil k srdci,
můj starý známý, a přece jiný
odzimního večer
Šíp ové ruty se v zápětí pohnuly .
Ach. nechte mne jíti jen,
spěcháml Už lesy zaklety usnuly.
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než měsíc zakleie také moc

v ssetříbrný

Smutkem příliš ziemnělá chápe duie ženina i podobná utrpení neznámých
bližních svých a ieií hluboký soucit vyšlehne vřelou modlitbou kBohu za ieiich
štěstí. Zapomínaiíc na vlastní hoře v uneseni křesťanského altruismu prosí:
Do písku cesty kýs iezdec neznámý
stopy zde podkov hluboko vryl.
Do boie spěchal. či milá mu cíl?
ože, tam na n
Je- li mu modlitby třeba. iei slll
Tento základní tón zní celou knihou. všemi básněmi. at isou to výkřiky duse
k Bohu po zázračném zasáhnutívdobách zlých. at isou to Iichotné ukolébavky
milostného Dítěte vánočního, at apostroíuie básnířka Krista velikonočního. at
zpívá litanii k Srdci Ježíšovu. at vzlyká k božské Máteři, at vyznává se z ho
roucí své lásky k rodné matičce v hnědém šátku a s očima modrýma iako
kousek nebe, a! zpívá soucitně o ubohých českých dětech. jimž vzali víru. at
0 své horoucí lásce k vlasti, všecky ieií písně byly komponovány moderato
v mollových tóninách
a ve všech zpíval žal . .. (39),

Básnítks základní námět smutku v iednotlivých básních nlmhauiie stále. no
výlni motivy. těte třeba báoen „Královně svatého Růžence" a naidete v ní
motiv smutku říjnového, leptnný v základní sugestivní obraz „říjnu. ieptiáky
usměvavé". Zatrpklá víno smutku dovede nnlithesou nalíti i do číše velkonoč
ního plesání v básni ..Velikonoční", kde motiv radostného Alleluia ie vkom
ponován do základní osnovy motivu osamění. A iemná emoce smutku mění
se v atekt žalu a zoulalství v žalmové intonaci básně „V čase svutoposlním".
.le-ll citové zladění knihy iednotné, lsou i umělecké prostředk hásnířčiny

voleny átaatně a orgnnicky. Co ván při rozboru básnických

obrazů

pře

kvapí.
počet viemů
sluchovvžíhto uválčicllových.
které se
olnievnií
spo
radlcky iea skrovný
jen ve smyslu
přeneáeném.
přímo zahlcnie
hýření
počitků
zrakových. Uěastníte se místy vyhraných slavností barev, světel. lesků září
i stínů. působících sin slově, svěže, ryze impresionistický. Přl bližslm pohledu
ziistíte vnímavost veliké áíře, pohlcuiící prudkost rudě hořících buran steině
intonsivně iako stříbrnavé. magicky ubledlé lesky měsiční. Bohatství optických

obrazových prvků ie nepřeberné: „slzy planoucí bile".

rndlé

„požárů zař". „z a

plody šípku". „jeřáb krvavý". „vyrudlý hiokát planélio vína".
„nuance nacho v é", „koberec zlatě a rod ě íkaný". „monstrancechrysantém"
vedle prvků lunárních „polárního světla Iesk“, „měsíc plál plochami
světel stříbrných".
Jak umí Pečínková z těchto prvků komponovat cele'
obrazy. necht ukáže aspoň portrét ieií matky v básni „Hnědý šatek":
Však vylla—li.vždy iakýs hnědý
si vázala na bohaté své copy.

látek

aten měl barvu ku podivu teplou.
ne malířský ien pro nás děti.
iež splývalase zlatitými tóny
na ieií pleti ožehnuté slunccm.
z té se mile odrážely oči

blankytně

modré iako kouseknebe.

Čtěte tyto verše a iako by iste se dívaly na samety dokonalého pastelu. Po
věste v duchu protěiškem k němu prudce barevnou oleiomalbu básně „Magni
ficat" a poznáte oba póly optické imaginace autorčiny. vystihuiící stylově ien
a ien podzimní smutek duše. Běla Pečínkova ie zřeimě básnickým typem

vlsuen

Umí-lintedy autorka své básnické obrazy dobře komponovati. takže neisou
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pouhým ornamentem skladby. ale podporují vždy účinně i vtělení a vyvrcho
lení ieií koncepce, ove la v nich uplatnili uvědoměle i svoji vrozenou vlohu

apercepční, tibnoucí k tvorbě personifikací.

Rozložtesi kterýkoli obrazový

trs v ieho prvky, zaroií se vám to v něm iako v mraveništi: ,.zahnědlé kapra

diny vydýchly“.

„smutekse přitulil
Říien

k srdci“.

ide v plálti z mlh do kraje,

ieptiška usměvavá.

z babího léta člář
vlaie ií v sladkou. smířenou tvář.

l z těchto několika odstavců mého stručného rozboru lze seznati, že nám
v Běle Pečínkové vyrůstá skutečný básník. který srdečně-li se i budoucně oddá
vému umění. snadno se oprostí od některých znatelných vlivů a stvoří čísla
mistrovská. Blaží inne, že kniha .. eň v bouři" znova mne přesvědčila 0 ne
zmarnosti nevysycbaiících zdroiů české poesie katolické.

Básnická tvorba Xavera

Dvořáka

byla vždy věrným výrazem věčného

toužení ryzího lyrika. odrazem nekonečného vlněnl vzrulené duše, rozradost
ňované i trpící. Mezi dvěma póly bouřil život básníkův, tato vřava, v níž se
stále potácel, vsechny touhy. mladá i zralá snění. vse. co mu kdy žhavilo krev.
vsechny krise i peripetie srdce vypráhlého bažením světským a zase vynále»
ného k výšinám Ráie. znečištovaného lidskými válněmi a opět chystaiícího
v něm iesle pro Božské Dětátko. vrtkavé v lásce a přece zase překypuiící
vroucím soucitem. Mezi pólem vzruleně oddané radosti a pólem hlubokého
smutku, mezi stále se vraceiícím iarem a nezmarnou předtuchou smrti. mezi

Jesličkami

narozenéhoJežíika a Kalvarií

Vykupitelovou.

V dlouhé řadě Dvořákových knih lze neustále sledovali tento dvoipólový
motiv ž votního osudu básníkova. V knize S urs um corda (1894) ie to cyklu
básní ,. tědrovečerní motivy" a báseň .,Hetlém vGolgata'H v nichž mladý jestě
lyrik zdůrazňuie bolestný rozpor své duše, raduiící se ze sladkého mysteriu
svaté noci a současně plnícího se stíny bolesti.
V knize ,.lmpruperie"
(I902l v básni „Ukolébavka" básník, patře na dřímar
iícídětátko, leká se, aby ieho spánek nerušily sny o budouclm utrpení na kříži.
V h mnickém zpěvu llZemě svatá" klade oba póly vedle sebe. aby ie apostro

íova steině
vzruleně,
hlubinpředtuchu
věků" Utrpenl.
(1906) va básni
iesli
ček"
kalí ieho
radostVleiřndách
z arození „Z
opětně
také „U
radostné
sny za hvězdou putuiících Tří králův isou rušeny taiemnou visí na pahorku
Kalvarie. .leitě v básni „V ánoce" (Týn l9l7l rozbolněný básník uzřel v chrámu.
terak
. .. Dítě vstává z iesliček.
iak stin blly v loď se schvívá,

křížem rochiuté ruce
v portálu se bolně usmívá .
Umřítl iiného nic nezbývá

Tento tra ický rozpor básníkovy duše dochází v yvrcholení
v nové knize
ieho básní „ ěčné touhy“ (Praha 1923, nákladem E. Šprongla v Pelhřimově).
Také v ní naidele básně s náměty smrti a zániku. v nichž básník propadá tmě
a zoufalé beznaděii, ale vedle nich zasvítí i motiv naděie a radostné iistoty
stejnou intensivností. Hluboká čerň a oslňuiící ias vedle sebe! Čtěte úvodní
báseň „Sám & sám"z

Noc a mlčeníl
slyším těžký pád.
emě v hloubi zachvěie se
slyším kohos zaplakali
Mrtvé tichol
Jako meč žal proniknul mne.
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bledou zář když měsíc sklenul.
ani nedýchám.
'vot mě tu zapomenul:
Na hřbitověl Sám a sáml

Krok za krokem můžeme nyní sledovati stupnici bolestných nálad duše.
všecky odstíny beznaděje a stesku. které posléze nabývají nové hodnoty
\ grandiosní visi básně „Pietas“ . v níž básník náhle cití, jak místo Ježíše sám
spočívá k smrti utýraný na klíně Dolorosy.
Mé oči vytřeátěny, Maria!
to tělo. jež Tvůj chová klín,
to není Ježíš Tvůj. ne. to jsem já.
Tvůj zatracený, přec vlak syn . . .

Odtud již nelze stupňovati golgotské živly v duái trpitele, zde nastane bud'
zhroucení, nebo uni
svě u naděje. Kristus eucharistický zachraňuje duái
: hloubek propasti a zase jdete stupeň po stupni s básníkem od ledového ólu
zániku k hořícímu pólu naděje. Milostná Magdalena zase vrací se do snů ás
níkových, aby vůněmi nardu potila nohy Mistrovy, zase Beránek Boží přichází
v plamenech Lásky. aby se dal básníkem věnčiti růžemi sladkých vůní. opět
probouzí se v něm milostné něh rytíře mariánského. kolotá plesná radost

z čarovné
hudby rozkoáí
zvonků estáse.
loretáns ých a všechna bytost jeho je náhle probu
zena
nevýslovnou
(,) něho sladké přítomnosti .leho.

ten zázrak proměnyl
hle. obcování Ráje ztraceného,
sen lidstva vrácen ,
tu hoří srdce božství smířeného,
kde áleh' meč plamennýr
Kde
rán jsoua::vé hořké Kalvarie.
jež žhnulykrv
květ lilljí teď vvlídně zaclání je . . .

Nejčistší essence lyriky katolického baroka. vznícenélm, rozpínajícílm ruce
k nebesům v nekonečně radostném vzrušení. jsou tu uloženy v bezvadných
strólách jako v křilfálových liolách.
Avlak kniha přináší ještě více, než pouhé vyvrcholení dramatického napětí
životního, ona je hlasatelkou konečného jeho usmíření. Zcela obdobně jako
u těžce trpícího básníka J. V. Sládka. jemuž je kniha věnována. dochází
i u Xavera Dvořáka k utilení v Bohu. k sladkosti utrpením uzrálé moudrosti.
A básnické projevy tohoto uklidnění. at je to již sonet „Věčný přerod". nebo
lahodná píseň „Hřbitov". jsou plny takové ohody a iesenního te la, že k nim
nelze přirovnati jiné básně v celé tvorbě rlvořakově. Hluboký ů oi básníkuv
jeví se průkazně i v jeho básnických obrazech. z nichž oxymoron hro

sladký mluví za všechny ostatní.
A toto usmíření tragického rozporu přináší básníku posléze ještě jeden veliký
a překvapující zisk: omládnutí tvůrčích sil. Jako by znovuzrozen počíná pěti
nové písně. nebo!
přes rýhy vrásek úsměv šlehne
a srdcem naděje.
sen lásky zlatý v duši se hne,
jej dosnít ještě chvíle je.
Nech přes oči jen slzy svézti:
tam vnitř. tam cos chce ještě kvésti.

Chudou českou epickou poesii posledních let osvěžuje v pravém smyslu slova

svazek legend. které pod názvem Z říše světla vydal strahovský premon
strát Františ e k Kyselý nákladem Družiny literární a umělecké (Olomouc,

504

REVUE ARCHA

1923, stran 151. Kč 18'»—).Řeholník P. Bruno Sauer, píšící pod pseudonymem
Frantiáek Kyselý, jest básnický zjev zajímavý již se stanoviska literárně hi
storického. Rodák je moravský z Kudlovic u Velehradu (nar. 12. ledna 1857)
a proto jeho prvotiny lze nalézti v zapadlé dnes olomoucké „Koledě." v níž
otiskoval již hoch devatenáctiletý své básně pod pseudonymem „Spitihněvský“
(1816). Bude tomu za tři roky již půl století. kdy počal literárně pracovati a

jeho životopis bude jednou opravdu historií celého vývoje nové katolické poesie
české. Žije tu mezi námi básník, který v říjnu 1923 vydává sbírku svěžích le
gendárních skladeb a jenž pamatuje ještě doby, kdy v německém gymnasiu
kroměřížském bylo vzácností české a slovanské uvědomění. Kyselý rozkvetl
v básníka teprve po svém příchodu na Strahov. Stal se členem básnické dru
žiny Vlčkovy „Osvěty“ v níž první báseň ,.Trní a růže“ otiskl 1882. Vlček
přijímal přátelsky a srdečně jeho veráe a mladý básník cítil se v „Osvětě“ spoko
jeným až na to,že mu byla přece jen málo katolická a nábožensky jen tolerantní
Jeho básnickým ideálem byl tehdy Sušil pro svůj náboženský obsah i vytří
banou formu. Mimo Sulila působili nad i „Přemyslovci“ J. E. Vocela. Hálek,
Heyduk a rvotiny Vrchlického. Ryze katolický duch nově založené pražské
„Vlasti“
vedl jej 1885 z .,Osvěty" do tohoto měsíčníku. kde se objevil po prvé
shásní „česká koruna.“ Poměr k listu byl velmi přátelský, ale mladé hnutí
literární. inspirované Sigismundem Boulkou a jeho druhy, získalo na počátku
let devadesátých i vážného jihlavského kaplana. který súčastnil se básnicky
almanachu „Pod jedním raporem" (1895), tiskl své verše nadále v Lutlnovovč
„Novém Životě", v Podla ově „Obrázkové Revui" . pozdějí i v revui ,.Medltace'H
„"Aráe a v Dvořákově „Týnu". .
Aváak Kyselý je zjevem originelním ise stanoviska uměleckého. Je především
rozeným epikem. Přípravy k jubilejnímu roku 1885 vnukly mu plán k napsání
cyklu le end cyrilometodějských.: ale vnějll okolnosti dovolily mu napsati pouze
tři sklad y, otištěné v „Osvětěf' Později teprve našel pravou svou látku v bo
haté legendě o Svatém Norbertu zakladateli řádu Premonstrátů. Kyselý napsal
dlouhou řadu skladeb tohoto cyklu, nazvaného původně „Bílý kněz". ale jak
úporně bojoval s nesnadnou látkou zjevno nejlé e z toho, že první báseň otiskl
e „Vlasli“ již 1885 a teprve v letošní knize „Ě říáe světla" podává essem'l
své „norbertinské legendy".

Kyselý rozdělil
svoji knihu
na třiKrálovně
cykly. V nebeské".
prvním podává
„LeEendy
o Kristu
a Eucharistii".
v druhém
„l,egendyo
v třetím
„ egendy
o přá
telích Božích". Námět svatonorbertinský je stastně obohacován motivy sal
vátorskými, eucharistickými, mariánskými a mučednickými. Básníkův hluboký
sklon k mystice
verdawerovské
v nejleplích
číslech„Srdce
knlhy neda
linovatelnou
jemností
a básníchprojevuje
jako jsouse„“Lovec.
„Bazalka".
Svaté
Terezie", jako by rozlito bylo mléčně světlo sladké ekstáze.
„O pane můj. () sladký .ležíli.
nač luk ten nese! zemských do říáí?

Kam pustit hodlá! s pružné tětivy
ten dohývavý šíp svůj ohnivý?I

Jak ten. kdo málo od svých uznáván,
děl zvědavému s něžnou výtkou Pán:

„Je možno, abych lásky byl kdy syt?
Jdu sobě nových srdcí nalovit."

Básnická sbírka :: orbe rtin ského pě v ce volá po rozboru nejen látkových
námětů, ale také motivy psychologické. rvky básnických obrazů, stavba stro
íická jsou nejčastěji nové, podivuhodné komponované. Básník blížící se sedm
desátce projevuje ducha nestárnoucího. Budiž nám pozdraven, básníku! —

ém Bitnar.

Homunkulové. Že Čapkovi .,Roboti“mají předchůdce vliteratuře. bylo již nl
koliluát konstantováno. Ale ne v literatuře. nýbrž v technice mělitito umělímecha
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ničti lidé neivíce předchůdcův 17.. 18.1119. století, kdy nic lide tak rádi nesestroio
vali. jako mechanické hříčky.Jeltě dnes. kdy navátivíte něiaký zámek z této doby.
uvítaií vás všeliiaci mechaaičti trubsěi. nebo i celé pohyblivě scěny. Kdo na
vtiívil zámek Hellbrunn u Solnohradu, vzpomene si iistě na známě „Wasser
kíínste" toho zámku. Velký zahraniční Ilustrovaný list přinesl nedávno pěkně
obrázky podobných mechanických íigurek. Tak sošku kresliče z roku 1760.
která malovala cele obrázky. sochu mechanického šachisty z roku 1841 a socha
trubače : roku 1808. Viecky tyto polychromované sošky mají mechanismus ne
Oltyčeině složitý a děiaií pohyby „iak živí". Sedmnácte. osmnácté a devate
teaáctě století ie doba neivětliho technického hračkářství. Snad v žádné době
nebylo také sestroieno tolikrát „perpetuum mobile", iako v tomto období. A není
divu. Tyto hříčky souvisely s iilosoiickým optimismem těchto období. Byla to
doha itbánek s přírodními vědami, Tehdy bylo lidstvo oslněno pokroky přírod
atch věd a domnívala se ve svém optimismu. že brzo nebude jedině záhady.
kterou by věda nepronikla. Věřili. že nebude dlouho trvat a budou učenci se
stroiovuti lidi. homunkuly v křivuli. že obieví záhadu lidského života. Musil
pí'iiít teprve novodobý vitalism. aby shladil trochu tento optimism. a dokázal.
že život ie nevypočitatelný, že se liší právě touto svoií nevypočitatelností od
mechanismu. a že se řídí iinými ieltě zákony. než svět fysiky a chemie. Tehdy
sc ncvěiilo v „Taiemnď. větilo se ienom v ..Neznámo", které bude co nei
dříve objeveno. A v těchto mechanických iigurách iako by si člověk bral zá
vdavek na svoie budoucí golemy, jež brzo sestroií až v životě iiž nebude záhad.
Jest mnoho doiemněho optimismu pochována v těchto mechanických hříčkách
sedmnáctého. osmnáctého a devatenáctého století. ie! zrodilo nejenom tyto
hříčky. ale i liheralism a socialism, dohyvatněho, moderního člověka a dalo
mu do úst heslo ..Excelsior". —- Lidstvo vysttizlivěio i z těchto vědeckých snů.
ěda se stala daleko skromnější. Relativism ii naucil této skromnosti. Již se
nepouátí do Ahsolutna a mlčí ted záhadami života. llmnuukulus. robot a golem
se prestěhoval : chemických laťoratofl a z dílen umělců-mechaniků do literatury,
kam také sptáe patři. Věda iiz' nemá ctižadOsti magie. Tyto malě zázraky do
vednosti a trpělivosti isou dnes již ten ctihodnými sntikvitami a pomníky na
člověkově cestě za věděním. snahy po podrobení si pHrotly alespoň v malém.
Člověk si udělal alespon miniaturní ohrar prirody, podobně, iako si upravili
„nespoutanou“ přírodu malíti pastýřských idyi. Jest to omyl doby, iaž svoii
llusi vkládala tvrdošíjně do světa, ienoiu proto. ahy se mohla domnivati. že
tirmla ie ovládnuta dokonale zbožněným lidským rozumem. V golemovi pte
koual svět pověru magickou. v mechanických hřickách osvícenské doby pověru
vědeckou u v Robotech Čapkových překonává pověru technickou. Každá doba
má svoje pověry a podle ní tvoří svoie homunkuly. ——
Dr. Alired
Fuchs.

„Ternno“. Jak sdělují „Lidově noviny“ vydala německá „Společnost pro dě
iiny divadla na německé půdě" „Dějiny .iesuitskeho divadla" od Williho Flem
minga. i.ist poznamenává. že toto téma jest zalímavé i pro naši literární hi
storii Kulturní působnost iesuítskěho řádu v českých zemích iest zatím na
mnoze odbytu vubec svrchované pohodlnou iormulkou tako „doba temna". A
přece stačí povrchní pohled na Prahu odkudkoliv, abychom poznali na Hkiad
vysokou výtvarnou kulturu baroka, iež tolik přispěla ke kráse Prahy. Ja iinsk
by vypadala Praha bez svatomikulášská kopule. hez staveb Dienzenhoirovýeh,
bu soch na Karlově mostě. bez iasády Kiementinskě. Není tomu dávno. co
poznamenal ieden z neivážněiších našich kritiku. že i v díle Bílkov! iest velmi
mnoho zděděného barokního pathosu náboženského. iímž si navykl cítiti ná
božensky český lid. Jiný zaitmavý příspěvek k charakteristice této „doby temna“
přináší ,.Den": V Šoltově práci o východočeských kancionálech, vydaných Měst
sk m museem chrudimským. vydatel se obdivuie kráse a zbožnosti písní : tělo
do y _Temna"; „Den" uvádí ve svém článku tuto ukázku z kancionálu tře
bosického z roku 1131. Venkovan v něm opěvoval Ježíika takto:
„0 Emmanueli malý. mé děťátko Božíl
Obal sněhově ručičky. skrei koralově nožičky.
Pod plenky matky chudičky. v slaměné iesiiěky.
Ulehněte větříčkove, zvláětě o půl noci,
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přestaňte lítat sněhové. neměite dnes moci
mrazové ani ledové. všichni zimni nečasově,
byste Pána nevzbudily. kdybyste studily."

Vydatel k tomu podotýká : „Jaký to rozdíl zbožnosti ievící se touto písní
od zbožnosti starých kališníků a Bratříl" — Také někteří z našich historiků.
zvláště proí. Pekař. ukázali. kolik skutečného, byt nám neobvyklého. nábožen
ského pathosu žije v baroku a někteří naši přední historikové a kritikové při
analyse velkých českých básníků. Zeyra. Vrchlického. Otakara Březiny neopomněli
ukázati. že barok nebyl pro naši kulturu tak neplodný. jak se obecně hlásalo. což
ostatně připouští místy i sám Jirásek ve svém ,.Temnu" . Po této stránce bude
třeba velmi důkladně revise.

Katolický básnik vyznamenán ce hra „Zlatá přilba" a moralita „Přesý
pací hodiny".V novelistice
vytvořil

nou Nobelovou. Došla nás ze Šved
ska vzrušuiící zpráva, že „Svenska
Akademien“ právě přiřkla Nobelovu ce
nu pro literaturu za rok 1923 irskému
básníku a horlivěmu katolíku Yeatsovi.
Vynikající světová cena literární. po níž
toužil churavící Vrchlický a jež by po
Thákurovi, Giellerupovi a Yeatsovi prá

vem měla býti udělena i našemu Ota
karu Březinovi. přiznána tentokrát bá
sníku buditeli. nám veskrze sympatic
kému. lrská literatura. psaná gaelštinou:
vadla od konce 16.věku násilnou reíorma
cí protestantskou. Irové psali angličtinou
a teprve koncem 1 . věku obievili se

ovídku ze současného života „John
gherman'H vesnickou povídku „Dhoya,"
sbírku črt „Keltický soumrak". sbírky
ovídek „Tajemná niz'e" a „Desky zá

onn". V poesii l rické napsal sbírky

duchovní lyriky .. ásně" (1895) „Vítr
v rákosí“ (1899) a „V sedmi hvozdech"
(1903), Znalec malířství, básnictví. my

stiky napsal svazky essayí

„Myšlenky

o dobru &zlu“ (1903), u „()bievy" (1908),

Do české literatury

uveden byl

Yeats dosti záhy a ie zaiímavo. že nei
dříve isme znali a užívali ieho velkého
díla o Williamu Blakeovi. které se
oět pozoruhodněiší básníci. kteří si našlo i v knihovně Julia Zeyra. Po
oírali k mé tvorbě as oň látky ze prvé uvedl ukázky ieho tvorb do češ
starých irských pověstí. 6 čtyřicátých tiny člen staroříšské družiny osel Po
letech 19. věku počali se lrové robou lák. který přeložil dvě prósy : knihy
zeti politicky a tu shledali s bo estí. že „Desky zákona“ (Studium, sbomtk dru
sotva pětina irského lidu mluví ieště hý. Stará Říše 1906) a iednu povídku ze
pokaženou galštinou [ očala zimničuí sbírky ..Ta|emná růže" (Studium. sborník
práce ohrodná. která v Kč
ěiinách kultury šestý. 1907). Pozděii obievil se cyklus
známaieiaknkellick árenesanc e. pěti lyrických básní (Květy 1910) a za
ět let nato
dal Antonín Ludvík
Ulnávanou hlavou tohoto obrození ie
illiam Butler
eats. iemný gtfíž svůi překlad'knihy „Tniemná růže"
básník mystický. autor geniálních dra
svazekpřeložilsvazek
22. Stará Říše essayí
1915).
aroslavdílo.
Skalický
mat a novel. znamenitý kritik. pilný ('Dobré
sběratel národních pohádek a písní. „Obiev " (Dobré dílo 65. 1920). flo
jakož i vydatel staré literatury trskě. huslav lie nek přetlumočil : klus tři
Narodil se v Dublině (1866), studoval nácti lyrických básní sbírky ,. ítr v 5111“
básnické dílo mystika a obnovovatele (Nova et Vetera. sborník 37 1 20. .la
středověku Williama Blakea, francouz roslav Skalický převedl knížku prós
ského romanopisce Sar Peladana a sta „Rosa alchemica" (Nova et vetera 41,
rých pěvců keltických. Záhy očal'1sám 1921) a tři drobná dramata ,.Cathleen
tvořiti bohaté svnie skladby Fegendární, ni Houlihan". „Zlatá přilba" a .,Přesý
ací hodin " (Nova et Vetera 45. 1921).
vypravuiící o ieho bezmezné touze po
oslednl a tovka hrála se 5. listo adu
životě duchovním a balady podivné
krásy. v nichž zněl třesk bronzu o bronz 1921 ve Stavovském divadle v lil-ale
a hlaholily zvony sv. Patrika. Z tradice na irském večeru za režie Karla e
m šlenkově i citově národní vykvetly lenského. — Taiemně slavné dílo ka

ie o dramatické básně „Ossianovo tolického básníka irského doide nyní

putování" (1889), „Hraběnka Catbleen" u nás iistě širší pozornosti. —-Vilé
itnar.
(1892), iednoaktovka ..Cathleen ni Hou
lihan“ , scéna ..Země touhy" (1894), he
Novokatolík? Hermann Bahr. známý
roické drama „Stinné vody" (1900 , mys
tické drama .K.de není nic" (1903). spisovatel rakouský. který svým romá
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nem „Himmelíahrt“ přihlásil se otevřeně
ke katolictví. dožil se dne 19. července
letošího roku šedesátých narozenin. vy
dal k nim svůi vlastníživotopis. (Selbst
bildnis von Hermann Bahr. 1923. S.
Fischer-Verlag, Berlin.) O této knize
píše dr. Arne Novák v „Lidových no
vinách“ mezi iiným toto:
lavně pro
psychologii Rakouska a Vídně z let

sedmdesátých a osmdesátých' |e v Bah
rově knize sneseno mnoho poutavé a
příznačné látky. at v životných kara
kteristikách postav. atv břitkých analy
sách poměrů a zařízení. a! v causeri
sticky vyhrocených úvahách; ie to zdán
livě nevinná malba ovzduší. ale nikde se
nezapře onen pronikavý kritik chorob
ného starorakušanství. jenž si v romá
nech i hrách vzal na mušku c. k. ra
dovství a ienž napsal k pohoršení
mnohých a k marné útěše malého

hloučku svou Vídeň, svou Cestu po

Dalmácii.

svá Austriaca.

Bahrův

boi proti starorakouskérnu liberalismu
má ieště iednu zaiímavou stránku; zna
menat zároveň obranu vídeňského ba

roku proti Ringstrasse apoteosu

be

nediktinské. ano i iesuitské kul
tury podunajské. navzdor všem
novodobým Sonnenlelsům a Anastasiům

Griinům. nesen ie věrou v životní

a tvůrčí poslání katolictví." Kto
muto relerátu Nuváknvu bychom měli
ietlinnu nepatrnou poznámku: Arne No
vák nazývá llermanna Bahra v dalším
textu „novokatolíkem a konvertltou".
Ohoií výraz ie nepřesný: konvertitou
nemůže býti někdo. kdo se katolíkem
narodil a církve nikdy neopustil. než
konečně tento výraz by bylo možno
akceptovat ve smyslu mravnímr Ale
velmi neradi čteme slovo ..novokatolík",
zvláště v práci kritika tak velké erudice.
iako iesl r. Arne ovák. Neni novo
katolíků. Starokatolíci isou iakási sekta.
Novokatolíci neexistuií. isou ienom ka
tolíci. S tímto neiasným termínem se
natropilo u nás iiž velmi mnoho zla.
Za novokatolíka iest totiž označován
každý spisovatel. který není zrovna
církvi nepřátelský, a líčí chrámové o
vzduší. a při tom nespisuie zrovna mod
lithičky Kam tato nepřesnost vede. iest
viděti : toho. že naše íilosolická kritika
označovala iako ..novokatolickou“ do
konce i práci Rudolfa Malého o Male
brancheovi, ačkoli v ní autor zdůraz
nuie právě ty Malebrancheovy these.
iež církevní autorita zavrhla. Hermann
Bahr a celá řada iiných velkých spiso
vatelů se za slovo „katolík“ nestyděla.
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K čemu tedy ta ostýchavost u literárních
kritiků? Lidem dobré vůle bude i ka
tolík stravitelný a lidé z nepřátelského
tábora nestráví katolictví ani zábalené
do pilulky .,novx". Odmítáme tuto lé

Alfred Fuch
kárnickou
..expseditio nobilis". —
Ezechiel prorok a básník dovedl
prosluniti českou duši úchvatnou svojí
výmluvnostt a krvavým požárem svých
básnických obrazů iiž od dob stře
dověkých. ale neimocněii, zdá se, od
lehl básnickému geniu Jaroslav \li'ch
lický, který naučil se oceňovati jeho
extatické umění v Hugových „Kontem
ptacích". Ezechiel stal se mu iiž v mla
dosti neimileiším a neivětším básníkem
Bible a ve verších Vrchlického co chvíle
neidete ieho iméno nebo ohlas ieho
grandiósních metator. Druhým básníkem.
ienž podlehl Ezechielovi. hyl Svatopluk
ech ve svých skladbách ..llandžár“ a
„Zimní noc" a v lyrice lumírovské rov
něž naidou se stopy vlivu prorokova.
Dosavadní přetlumočení prorockého díla
starozákonního dělo se přirozeněse de
telem k vystihnutt ideové stránky obsahu.
Podali aspon přibližně i lormální stránku
díla, vystlhnouli obrazové prvky metafor
& přlměrů, voliti pravéa iedinečné epi
thetun. tedy vykouzlitl v češtině i umě
lecký utvar slavného díla. o to se celkem
naši překladatelé obzvláštní měrou ne
pokoušeli. O to má zásluhu teprve ze
snulý iiž profesor orientalistiky na praž

ské universitě

Rudoll Dvořák.

Význam jeho starobiblických překladu
„Knihy Rút"...l(nihy Job". ..Žalmů“ a
„Písně písní" tkví v ieho snaze 0 za
chycení a věrně reprodukování všech
básnických obrazů a íigur, a přesné do
držení struktury veršové i výstavby stro
liché. slovem tedy ve vystižení stránk y

umělecké.

Dílem Dvořákovým byla

biblická poesie v nové české literatuře
obrozena. Touto částí své literární čin
nosti souvisí Rudoll Dvořák a lite
r á r n i m hnutím naší katolické Moderny
právě tak. iako mladlší český biblista

iosor dr. Jan Heičl, který ve svém
krásném řekladě „Bible česká" šťastně
slučuie o sahovou přesnost díla s ieho
básnickými krásami a iehož umělecký
instinkt nebyl po této stránce dosud
náležitě oceněn. Čtu právě vyšlý dvoi
sešit 55. 56. ieho „Bible české". který

obsahuieKnihu
chielových

roroctví

Eze

(Pra a 1923. Dědictví

Svatoiánské) a doznávám. že nyní te
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prve lze plně pochopiti i nadlení. iež
ve francouzském básníku Viktoru Hu
govi vzněcovaly periody tohoto obro
vitého, inspirovaného díla. Podnik bis
kupa odlahy zasluhuje neivřeleišího
uznání a věestranné podpory naěí inte

inteligence.— Vilém Bitnar.

ěiroce líčí betiemy ve státě českoslo
venském. Tato bohatě ilustrovaná kniha
vřele byla přiiata kritikou univer. pro
íesora dra . brta v „Českém lidu"
a gymn. řed. Fr. Vykoukeia v Národop.
sborníku. Jmenovaná monograíie zvláětě
letos se stane hledanou. iežto bude ví
taným..
rý stu

0 Betlemech. Napsali(. Pro cház ks. iež za tou příčinou. že před 700 lety
Nákladem Cyr. Met. knihkupectví G. sv. František z Assisi v Grecciu postavil
Francia v Praze-l.. Melatrichova ulice. památné své iesie. bude se konati v pro
Cena Kč 6'80. ——
Tato kulturně historická sinci v ohromném sále v Klementinu
studie poiednává o iesličkách v italii. v Praze. ——Pro mimořádně nízkou cenu
Francii, Španělích, Anglii. lrsku. Ně knihu to vždy cennou lehce lze opa
mecku. v zemích alpských, v Deimacii. třiti do knihoven ěkolnich. spolkových
Bosně a Hercegovině, v Uhrách. v Pol i iednotlivcům.
sku a iiných zemích evropských. Zviáátě

ECHO

ZE

SLOVENSKÁ

Čeěl . Slováci. Některé člán

ky dr. Horského
v ..Čechu"

mi připametoveiy. že mám kdesi schované iedno číslo dánského časopisu „Vor
Tid" (Naěe doba). 2 listopadu 1918. kde . Karel Kiersmeier podává Dánům
stručnou zprávu 0 slovenské literatuře vů ec a o naší české za války. Vzpo»
mněl isem si na tento článek hlavně proto, že se celkem srovnává s mými ná
zor na Slováky a ieiich literaturu a na celý iaz kový a literární poměr čes
kos ovenský. Mě názory se iilí od názorů dr. llorskěho. čímž ověem nechci
říci. že má názory isou iedině správné. Mínění dr. Horského. že Slováci isou
národ od nás uplně různý . že ted se od nás liěí také řeči a maií plné právu
národně svěrázně žíti. ieat iistě do ře odůvodněna. Při tvorbě národů a lite
rárních |ezyků záleží totiž hlavně na iakémsi děiinném ětěstí. Takové štěstí
přálo na př. Němcům a ltalům. a nepřálo nám. Možná. že u nás se řičinil
také člověk nepřítel. kter nasel do plenice koukole. V ltalii |,omhar ove' se
iilí mnohem vice od Tos ánců a iižnícb italů. zviáětě od Siciliánů, nežli my
od Slováků. Nicméně řeč toskánská se stala s ienvným iazykem vlech Románů
na apeninském poloostrově a přilehlých ostrovec a kraiích a pomohla vytvořiti je
den národ a stát Také v ltaiii mohli Boiognětí a Benátčané a Sardové utvořiti tři
národy a spisovné iazyky. ale děiinné ětěstí iim nepřálo a přálo spíle ltaiii a
italskému národu a italskému spisovnému iazyku. Steině v Německu. Dolní
němčina se liěí od horni mnohem více, než slovenátina od čeátiny.aalvýcar
skě dialekty jsou asi Vestíáici nebo Hanoverákovi nesrozumitelné. Nicméně
děiinně ltěstí přálo německým kmenům. takže se cítili a cítí zvláště dnes ied—
ním velikým národem s iedním mohutným spisovným jazykem. My. iak isem
podotkl. isme neměli takového iazykověho a národního ltěstí. ačkoli si můžeme
lretulovati, že se alespoň na Moravě neutvořil nový národ a nový spisovný
iazyk. ač k tomu moravská nářečí měla právo steině dobré ieko Slováci a lie
náčtina by zněla proti čeětině stejně cize, nebo jeětě cizeii než slovenětine.
Totéž lze říci o nářečí veieěskérn etd. Ale Slováci měli více ětéstí. a situace
politická a Maďaři jim pomáhali. Máme tedy v republice alespoň čtyři slovan
ské národy, a musime býti rádi. že iich nemáme osm. Což kdyby p. larář Baer
a p. proi. llruěka shromáždili kolem sebe hlouček literátů a prohlásili Chody
za zvláětní národ? Vše záleží tedy na pevné vůli vynikaiících iednotlivců a na
ěíastných politických a časových okolnostech.
Pan Kiersmeier tedy ve svém článku píše: „Slováci. kteří počtem více než
2 milionů obývají karpatské kraie v severních Uhrách. mluví dialektem blízko
příbuzným češtině. který ieví asi sotva větří úchylky od společné spisovné čeě
tiny než říšská norětina naáich dnů od dánětinyť' Pan Kiersmeier míní asi říě
skou norětinou řeč na p.ř Bičrnsonovu a lbsenovu. které se v Norsku říká
také „dánská norátina". na rozdíl od „norské norštiny". která se chce co nei
více přihližovati norským venkovskýmd ialektům a iest nyní také uznávána za
„ří"ěskou řeč. Skutečné rozdíly mezi siovenětinou a čeětinou neisou větší než
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mezi dánátinou a řeči lbsenovou. Jako Slovák má r místo našeho ř. tak
Nor často dánské g vyslovuie [. a má své zvláštní některé způsoby vyiadřo
vání, jako maií Slováci. a vůbec všecky dialekty zase své
Pan Kiersmeier podává krátký přehled déiin a obsahu slovenské literatury
a píše: ..Od neistarsích dob užívali Slováci spisovné češtiny. kterou ie psána
celá ieiich starší literatura. Ale kolem 1800 vzniká separatistické hnutí. snažící
se vytvořiti samostatnou slovenskou spisovnou řeč.“ Po zmínce o Bernolákovi
aHollém pokračuie: „Slovenská inteligence která lépe než inteligence pozděi
áich dob chápala nebezpečenství číhaiící v tomto odtržení od mateřského kmene,
ostavila se naprosto odmítavě proti bernoláčtině. Kollár a Šafařík psali vý
rčně česky. Teprve ozděii doály snahy o utvoření slovenského spisovného

iazykauúspěchu"

nŘiersmeier pak píáe o hnutí vzbuzeném od Ludevíta túra

(1815 —1856l. o Sládkovičovi, Jankovi Králi. Janu Bottovi. Jánovi Chaloupkovi
okračuie. „V echách sledovali separatistické snahy Slováků s úzkostí.
Akdyž se podobné pokusy staly také na Moravě s hanáckým nářečím vydalo
33 vynikniících českých a slovenských spisovatelů a olečný spis „O nutnosti
společného spisovného iazyka pro Čechy, Moravu a Slovensko". V tomto pro
hlálení předpovídali, že slovenský lid půjde do své záhuby. setrvá-li ve svých
separatistických snahách. Čas iim dal pohříchu za pravdu Rozmach maďarského
nacionalismu v 'IOtých letech doiel ne|křiklavěi5ího výrazu v barbarské vyhla
zovací politice proti nemaďarským národnostem. politice to. která nemá sobě
rovné v děiinách" atd. Dánský pisatel končí:l „Zůstane-li Štúrovský spisovný

iazyk také nadále '„

, bás níků. neho vrátl-li

a. budoucí generace k společnému spisovnému iazyku českému. to ieat otevře
nou ot zkou Ale iistě nelze
ltastí íé
sovlenské litera
tuře v túrově spisovné řeči. Jet také kruh ieiích čtenářů přílil malý Za váetlí
okolností iest historie slovenské literatury varovným příkladem v iaká nebez
pečenstvl upadá malá a za svou existenci líoiuilcl národní skupina, když se
chce osamocovati stranou od mateřského kmene. Slováci. přetrhnuváe přiroze
nou vývoiovou čáru, zkazili vIce, než snad budou moci přístí duhy opět vyhudovati "
Tento cizt hlas o poměru slovenské řeči a literatury k české není bez zail
mavosti v těchto dnech. kd tyto věci znova a znova. buď přímo neho nepřímo

se přetřásaií.

Ur. Kure

ARCHIV

LITERÁRN

Vratný.

Dopis
JuliaZeyeraKDLutlnovovl.
Přátelský poměr l u ll a 1 e y e r n k ne

dávno zesnulému reduktoru „Nového Života". básníku Karlu |)ostálu
Lu
tinovovi.
byl vždy velmi srdečný Oba katolické hásníky sblížil benediktin
Sigismund Boulka, který se poznal se Zeyerem osobněvPříhrami v době.
kdy tvůrce „Mariánské zahrady" sledoval : hlubokým pochopením proces slavné

konverse francouzskéhorománopisceJorise

Karla Huysmsnse.

V letech

devadesátých prožíval Zeyer stavy velmi ohflohné stavům lluysmsnsovým a proto
dychtivě se rozhovořoval s Bouákou o romúnul'.n Route hned ink vylel v l'a
říži 1895. i o románu Katedrála,
tiátěném v únoru 1898.Bouáka získul Zeyera
za spolučlena literární družiny „Nového ivota''aZeyer súčastnil se spolupráce
hned v [. čísle prvního ročníku této katolické revue mysteriem „l.egendao rytíři
Albanu" (1896) a odtud počíná i vzáiemná korespondence iehos l.utinov0wm
Lutinov si přál. abych napsal ieho životopis. Když isem působil v Brně. za
iížděl isem častéii do Prostěiova. rovnali iame spolu ieho bohatou literární ko
respondenci a několik zvláátě důležitých listů mi sám diktoval k opsání. Otiskl
isem iiž ieden v „Archivu literárním“ (V922) a dnes. k uctění památky Zeye
rovy i Lutinovovy otiskuii dru ý.
Dopis Zeyerův ie vysoké ceny literární. Jedná se v něm 0 knižním vydání
„Mariánské zahrady'h kterou Zeyer otiskoval právě v „Novém Životě" (1807a
1898); o Šimáčkově pokuse vydati Sebrané spisy Zeyerovy. oobrazovérn albu
„Modlitby“ Františka Bílka; o nově proiektované Dramatické knihovně kato
lické; o náboženství sochaře Bílka. o podstatě katolické mystiky; o Svatém
Františku Seratínském; o doimu. který Lutinov učinil na Zeyera. Vesměsvěci

charakteristické pro smýáleníobou mužů.ieiichž království nebylo
světa. Avlak stuiž zde doslovný otisk Zeyerova dopisu.

z tohoto
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Veledůstoiný pane, odpustte, že isem nepsal dříve. Unavil isem se v Praze
a měl isem též mnoho práce. hned po svém návratu sem.
Dovolte, abych neidříve promluvil „obchodně". Chtěl jsem se v Praze starat

o rozpočet tisku Mariánské

Zahrady,

ink isem Vám psal. Počínal jsem si

však tak nešikovně. že se mi architekt Fanta vysmála mi řekl že bych to! atně
vyřídil. abych to tedy ponechal iemu. že mi to obstaráapošle. Až to tedy ude.
ošlu to věc zase Vám. Avia zdá se mi. že sna vů
ůbec nebudete chtít „Za
radu" vydat, poněvadž píšete. že se boilte..nových podniků“. Neměl bych Vám
to za zlé a chápu. že se musíte varovat takových starostí. Prosím Vás tedy.
řekněte mi to upřímně. bez obalu.

Šimáček vydá nyní moie sebrané

spisy.

Nevím.iak to půide prosím také.

abyste o tom ještě nikomu nic neřekl. tím méně to snad napsal do, „Nového
Života"l Poial bych tedy „Mariánskou Zahradu" hned do těch .,sebraných".
Račte se tedy určitě vyslovit.

Ten rukopis Mariánské Zahrady Vámnemohuslevit,ietolik jiných

slov ve v tištěném textu, aspoň v prvních číslech. pozděiší jsem už nečetl.
musím te y dle rukopisu původní text zrevidovat. Nedivím se. že se ta věc
stala. vím. že píšu hůř než kočkal Sám některé slovo po sobě těžce přečtul

Snad
mi “mohl
část rukopisu.
nepotřebuiete.
teď to
poslat.
ZeBbynste
kov
Album
tak špatněkterou
ide naužodbyt.
není divu.užNení
banální
a to ie u nás závada. Ostatně by to nebylo nikde „populární". To mohli
iste vědět a měli jste s tím očítat Vymáheite si peníze aspoň u těch subskvi
bentů. Pamatuii se,že isemďm poslal čtyry zlatě. iak bylo určeno, nyní čtu. že
Album stoií iest zlatých. Dluhuii Vám tedy též dva zlaté. Budte tak laskav
a vezměte si ie : honoráře za „Mariánskou zahradu". dostanu-li totiž ieště
něiaký. Jinak bych Vám ie musil poslat. Jsem teď velicev „úzkých". bývá tak
vždy po Novém roce, když se účty vyrovnaly. později někdy koupím ieitě
iedno Allmm. abych to. nevím ieátě komu, daroval.

Ten nový podnik Dramatická

knihovna

katolická

mohl b býti

velice krásný. ale naide odběratelů? Rád bych přispěl. toho „Rytíře Al ana"
bych také rád tam dal. když o to věc stoiíte. ale musím se dříve srozumět le
Šimáčkem. když mě chce souborně vydat. Jsem ted tak zmaten tím vším, ne
vím. komu patříml Nevím. co mohu & nemohu. l'ak se mi to zdá všeclmodo
hromady mrzutě, ač isem rád. že mě chce konečně někdo „vydat“. Byl ilem
tak dlouho úplně ignorován. že mě vžd překvapuje. když si teď někdo na
mě vzpomene. Ale přece si říkám. že to bylo vlastně příiemněiěí. když o mně
nikdo nemluvil. Tak hrozně se boiím reklamy.Je to něco tak ponižuiícího. Jako
by člověku šaty a tělu strhal a ho nahého tahal na inrmark.
A nyní slovo o Bílkovi.
Píšete. že se nemůžete zbavit starostí, vidím ze
všeho. že nevíte. co si o něm máte vlastně mysllti. Neměite starost žádnxn
Proč iste tak malé víry? Odpusťte mi to slovo. Nechci Vás ani urážet ani kárat.
ani se nechci tím nějak povyšovat. Mně ie ale iedno iasné nad pochybnost.
totiž. že Bílka Bůh miluie. Jak bych tedy si měl dělat starost? ] kdyby Bílek
v životě zahynul jako člověk a umělec. byl by blahoslaven a nadmíru šťasten.
Proč měl bych pochybovat-? Nepravil Kristus: „A kdož mě miluie. milován bude

Otcem mým a iá iei budu lnilovati a zievím

iemu samého

nebe"? Bilek

miluie Krista tak silně, že slova citovaná se iei týkaií. Blahoslaven, má tu král

nou svatou horečku kříže. šílí křížem. Střízliví nazývaií takový stav vy
volených „bláznovstvím" Ale to bláznovství ie vínem Církve. im y bya
pouhým rozumem? Měla by svých svatých? To ěílení ie duchem ieiím. to ostatlí
ie litera. Vždyť víte. iak svého času se soudilo v ímě o Svatém Frantaáku
z Assisi. lJollanu d'Arc soudili také biskupové. Církev měla a má své řemes
níky lti |sou ctihodní. iako řemeslnícrvůbec ale mnohé ie iím knihou se sedni
pečetěmi. Ne každé. kdo ie povolán. ie i vyvolen
Nemyslím, že Bílek o sobě rn slí, že ie prorokem. Má pouze lanatism svell)
přesvědčení. každé silně přesvě čení musí nutně onen lanatism míti. Nevín
také, bude-li Bílek někdy svatým. To ie u Boha. Ale myslím. že patří mezi
vyvolené. Nemusí proto míti zvláštní poslání a může zůstat nepatrným. Což na
tom záleží? Bude šťasten neskonale.i kdyby Bůh iei zasypal utrpením neivětšín.
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To vše píšu ien proto. že iste se tázal omé mínění. Nechcu Vas ani poučovati.
ani svoie mínění Vám vnucovat. Suďtes am.

Apro
opos o Svatém Františku

zAsssisi. Známod dětstvídvé Angličanky.

sestry, katoličky korlivé, iak Angličané vůbec isou. isou--|i katolíky. Asi před
rokem půičil jsem iim, .Život Svatého Františka“. ekal isem,že budou nad
šeny. Kniha ta je tak krásně psána, francouzsky. Přišel list od starši. Píše: „Boiim
se tu knihu čísti, sestra ií čte a řekla mivzrušeněa roozčilené: Bože múi. iaké
zklamaní! Bůh mi odpust. ale ten svatý byl vlastně blazenlll A pak byla celá
nešťastná. že to slovo řekla. které zdržeti nemo IaI"
ak soudí světll Jsou to „dámy" a to ovšem na pochopení Svatého Fran
tiška nestačí. Napsal jsem karavou epištolu. byl isem opravdu uražen a indig
novan. protože Svatého Františka vroucně ctím a miluii. ale pomyslil isem si:
Vždyt i některý z těch římských kardinálů asi iinak nesoudil za živa Svatého
Františka. když stanovy ieho přečetl. Lidé prostého srdce chápali Dnuíám že

prominete
imitrochu
pobavituodlouhou epištolu, snad Vás to povídání o těch Angličankách

Ale ieště slolvoo Bilkovi. Ti, kteří v něm. v umělci vidí blázna isouien
upřímní. A snadno to lze vysvětliti: nerozumí jazyku.
kterým Bilek muví
v plastice. Kdo nema poimu o mystické stránce křeslanství, nemůže Bílka chá
ati. To dokazalav .,Osvětě" posledně paníTyršova. iinak duchaplné paní Ale
Bílek by neměl být tím zmaten a neměl by si to brat tak tuze k srdci. Vždy!
ie to věc prosta. Jím ie mluva Whotak nepochopitelná. |ako lemu mluva antiky.
Těší mě, že mám u Vás kredit jako prorok, třeba malý. Toho .,tygra" isem
ve Vás ubodl od první chvílel Buďte zdravl Tisknu Vam ruku s přátelským

pozdravem.Váš .lulius Zeyer.

Mechttlde Magdeburská první a na slunce, a pře(e Anaxagoras žil |e
před Dantem iedinů zniternila stěžeiné dině proto, by se mohl slunci obdiv-o
——
.aroslaerrhlický.
téma středověké poesie. Dala mu již
onen dramaticky záiem psychický. který
Na Ber ramce. Po tětlilo Mozart
zdvihá báseň |)anteovou tak vysoko
nad ieií vzory. Nejenže nahradila mo chodil arketúch, co lířIŠlllly snnd silný
rální alegorii

bohatě malebnou vi vítr la , iež zastříženy mndou Íran—

dinou trpícícb, kaiíclch a oslavených couzskou, tu iizbu zarláněly přeouzkou.
duší, ne nbstraktnýcli hříchův a ctností, Kolébka mala .luannvýmsnůml A vdálce
ale i mravní perspektiva vise u ní se za ním staré Prahy šum. Tnk idylické
prohloubila citovým zůimem poetčiným a tak staromódní, s tím ,dómcm nad ní
a s Vltavou pod ní. . . () hnízdo Ber.
Rioarten.
divadla vin a zásluh.
—Miloš
tramky. sbor celý Mus se vznášel nad
když ienius
tvých
zdech
se
stulil uštván
onbou v dne
v tvé
zátiší
Kletba napodobení. Pochopiti staré tebou,

mistry neznamena a nesmí znamenati:
opakovati a přeilmati ie, nýbrž žili
s touže prostou vznešenosti a hlubokou
cudností problémy života a umění. Při
lněme k svoií době a k duši svého lidu
tak intensivně iako přilnuli oni; po
stavme se pře technické problémy
dnešního dne 5 touže svědomitou od
daností, :: iakou stáli před technickými
problémy svého věku oni; poid'me novou
zemí upíraiíce zraky k novým nebesům
s horoucím zápalem, s nímž hleděli oni
do otevřených starých nebes. kráčejíce
zemí starou! -—Arne Novák

tak snivé, taiemnél Host po věku zde
v čaru zlakůn kruh. ia cítím. Jeho ob
létú mne duch a Prahy duch tak sladce
staromódní s tím dómem nad ní a s Vl

tavoupodní. - Jaroslaerchlický.
Smetanovo kvarteto „Z mého
života".

Oh, podivné. kouzelné kvar

teto. to geniální rozbouření duše, ku
mužným vzruchům bytost bodaiícll Dech
ieho veliký ieště se mnou ide. žár, bouře
mládí. humor, melancholie, a tužby tě
hotné a utrpení, sny mladých extrava
gancí a měkké, lichotné spousty lásky
lných slov, noblesy tiché a zas drsné
Shakespeare. Jsou lidé, kteří myslí. bouře mi rozkládaií v duši akordy ; a pa
že Shakespeare se přežil. nu, ovšem, —ten hrůzou loučící se tón, iak ve výšce
jsou také lidé, kteří nesnesou dívat se by zůstal viseti. .. — ntonín Sova.
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Te donna. Tě Boha chválí vesmír
beze hrází. vzduch. země. oheň. voda.
azur, ptáci. když vzniká záře hvězd,
i když se ztrácí tvor. který lítá, běhá
i se plazí. A z lidských srdcí jako
z puklé vázy. a zlidských mozků vzůa
tých v stálé práci jde hymna chvály,
která utrmácí zpěv andělský. tak ve
sázku s ním vchází. ] myšlenka, jež
tobě rouhat zdá se, zas velebí tě, nebo
ve svém vzdoru zas tvojí silou svrchova
nou plane. jak obstát v díle tvého zář
ném jase? V ně duch se dívá skrze
tíseň sporů jak měsíc v chrám skrz

Styl. Kamil: Styl tkví v tom,jak se
umělec s látkou vyrovnává, jak ji pře

tvořuje. hodnotí. styl je forma. Vilém:

Překvapujete mne. Kamile. Nevěřím,
že byste zdvihl mrtvý idol povrchu,

technik
Kamil: Ne techniky —
lormy. ('ilém: Jaký je v tom rozdíl?
Kamil: Pouze ten. že je forma vlast

ním tvůrčím činem umělcovým, technika
nástrojem. jehož užívá více méně svo
bodné. vždy však nezávazně. Technika
jest nutností. V žádném umění není
tvorba možna dříve, než pro umělce,
jako pro Theophila Gautiera. přestane
okno malované. —-Vrchlický.
existovat! nevyslovitelné, Ale klaviatura
prostředků. jejíž nedostatky projevily
Richard Wagner. Wagner, hvozd by se neúplností tvůrčí hry, zlomenými
bez konce. jímž velké vichry třesou, tóny. dutými akcenty. oslouchá po
kde lásky úpí ples a kvil a nařika'ní. korně i šílených rstů. které ji dosáh
kde v slzách lítosti se vykoupení sklání nou celou a sděí jí svou energii. -—
k nám s křídlem andělů. 'iž mísku Grála Miloš Marten.

nesou.„- aroslav

rchlický.

Touha nezkojená. Jsou mnohé duse

Středověké umění. Je tomu sto let

co byla objevena
ale obecná
dnes. jež unaveny tou věčnou skepsí představa
() stoletíctotika,
se kterými
sou
naší chladné doby a plny touhy po visíme nejhlubšlmi kořeny myšlení a ci
něčem. co není. v těch věčných bojích tění, dosud se vyčerpává mezi velko
pustých vrhají se v klín zbožných vzru rysou vidinou, jak ji prorocky sklenul
chů způsobených h udbou neb básnic Chateaubriand, a přízrakem oh zdných
tvím. a douÍají. že štěstí a míru dojdou věků víry, moru, hladu. kterýc se dě
tak. Ten velký omyl i mne ovládal. sil helenismus Leconta de Lisle , . , .len
Vzdalovat se světa a Dantem živit se jedno podařilo se vyrvati obecné ne
a vnitřně plakat při zvucích zbožné jistotě; středověké umění. Byt mnohý
hudby Palestriny a chápat Fra Angelica nepochopoval. nikdo nepopírá krásy
a Giotta & v urgosu se zachvět v ka kamenných chorálů. v něž vdechli sta
tedrále.
to vše jsou dojmy nesko vitelé katedrál duli středověku. věřící
nale krásně. to povznáší.. . však živo— u tvořící, vášnivou a rostnou. hledající
tem to není. ni vodou. která ukojuje vzrušeně kontaktsna pozemským. které
Středo
na vždy. Ne ve věcech. jen v Bohu ji zároveň okouzluje a děsí.
najdeš pokoj. ó duše zmítaná, takový věk. jenž mluvil mocně ze sebe mlu
pokoj ne jako dává svět. jak Kristus vil velmi málo o sobě. Žil příliš na
dávál Julius Zeyel.
piatě i oddaně své (:.íle touhy i vášně.
aby je pitval.. Jeho umění je v pod
Bukové lesy. Snad ony lesy bukové statě neosobní, psychologicky téměř ano—
by na jaře osvěžovaly a snad jejich nymní: srovnávejte je jen s individuali
iarní půvab je silný s tím navlhlým zá stickou estrostí pozdější renesance,
pachem ležícího na zemi listí. .. Ne Dantn s etrarkou nebo Giotta s Botti
znám buky : jara a dráždí mne před cellim. -- Miloš Marten.
stava, jak že asi mohou působit. Nevím,
čím to je, ale proč člověk má tak rád
Řeč Erimítlvů.
v pri
bělokoré stromy... Jsou žíhané jako mitivec
jsou dnesObliba
právěa záliba
tak vroucí
břízy. ale mohutně'ší a proti těmto jsou jako hluboké:starým mistrům rozvázaly
jako pardalové. děco kočkovitého je je jazyky. my porozuměli jsme konečně
jejich řeči. Není to řeč sni skvělá, ani
v břídzách.jsou
jako znám,
anglické
skot bohatá. aninenířečívněiší ýchy. aniřečí
ské
dogy. .Břizy
ale nebo
bukového
lesa jsem neviděl v jaře. kdy raší a chlubně rozkoše; jest však něčím více:
kdy v něm všecko zpívá. ——
Antonín
řečí charakteru. A proto i u nás má
Slavíček.
býtiASIyšána. — Arne Novák.
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Obzra—
Povídky.
UpravilKč!18“
J Benda.
K&N
K. Edsc hmid:
Šestaro
Povídky.
35mm
V. Hoiman,
.
K. J Erben: Čeakčc ohádky a báje. S obrazky C. Bondy, váz. Kč 20',— školní
vydáni Kč N' — - ulcher Chartresský: Historie Jeruzalémská aneb Deja kře:
fanskóho rytiřstva na cestě do Sv. Země. Upravil K. Votlučka. Kč 30—
Ghéon: Člověk narozený : války. Konverse. Upravil V. H. Brunner, Kč 12 —.
- P. Gillinrd: Zločin Íekatěrinbunký. Vyvrazděni ruske. carské rodiny. Kč 270.

J. M.KGrignion
zMontztortu: Opravé
obožnostikPanně
Marií.
Kresba
vtitulu
F.lah.
Vika,
č15'— ačK
- W. eidenstam.
Rozklad
a pád
roletářské
filosofie. Plíipad Strindbergoův. S podobiznou autora. Kč 3—-. A-. lello: Den
Pán i. Kreabu v titulu a obálku navrhl F. Vik. Kč 9' —. -A. Hello: Divné příběhy.
Povídky. Obálka od V. H. Brunnera. Kč 35“—. - F. Jummes: Farář ozeronský.
Obálka a kresba v titulu F. Vika lepši vydani Kč 25'.— —F. .:lammes Růženec
ve slunci, Kč 15'
-.J Jtirgensem Na výlindch. Upravil V. H. Brunner. Kč
.
lZjevení .l.
přesvaté
Panny
na hoře Legenda
La Snlelské
A. Lískovec
aM F.Knlvatoth.
Vik.K
Karásek
ze lvovic:
o „.llpravill
M. Elehlě,
Obálka
a kresba v titulu F.Vika, Kč 1650 -F. Konečný: Sv tý Dominik. S 20 obrazy

a titulním obratem Fra Angelica. Kč 30 a ieho bd

Kfiltan:

"života l(utrpení su. Václava

au. Ludmily. S předmluvou prot. J. Pekaře,

18

. » Kuitky

žauného p na su Františka. [ ravil A llakovec, Kč 28'
- Alibé lacurin:
inot Beethovenův. iak )ei sám napsal svými dily. Upravil V. "Ollrunner Kč '
Dr All ..nug Jnrnpune rln Todi Upravil V. ll. Brunner. Kč2
„ ll r. A lun|
Angela
Výbor blažené
- UvodMaří
do německé
mystiky.
llr unner).Sllouta
Kč) 6PoutnlhIcherublnlt—ý
LR. Mam-us:Život
Magdaleny
a jeji (V.
nahý
w Marty (J. K:?nupekl.. Kč 24'
-Miua'l římský slovenským jazykem :: proprlem
českých světců (latinkou), Kč 30“—. —Obrácenl svaté panny .lustiny a sv. Cyprinnn
biskupa. Kč » '50. - B. Pascal: Tajemstvi Ježíšovo. Kč
50. - F. Fn warn:

Eucharistie a rdce, Kč 4'50.

T. de Quincey: Johanna : Arcu. Upravil J. rzavý,

Kč!
K Rezimov: Rybnik. Romlún. Upravil V. ll. Brunner. Kč 27
Soud-.LBait.
Povídka,
' knihy
. - D.rozmtuu.
Rey:nek UŽitné.
Upravil
' F.Remizovo'
Vik, Kč
Řehoř
Veliký:KČtyr'i
rawl Básně.
V. H. Brunner,
Kč —-'——-20Sv. Terezie Ježllova: Meditace (lilie o Bohu. |pravil A I.lskovcc.
Kč 8' — - Dr. J. Vais: Ahecedan'um Palaaoslouenlcum in "slim Glugolitarum.
Snížená cena. Kč IO“ Dr. J .Vais: Psa/terium Polacualouenicum cruuticugln
goliticum.Snii. cena. Kč 30“— -Dr. J Vais: Sloučnskípsaltir(latinkou), Kč6
Připravuje se:

Knihovna „Božl boiovnlci"

.,aKarmel“

,Bibliotika

za redakce Ant. Střiže a drn Jusela Dostala

estetická"

za redakce Ant. Střižc.., „Knihy

mladých' za redakce dra Jaroslava Durycha. — Spisy J. Berbuye d' Aurevilly
uvazek lll. lV Co neumírá, V. \l Stará milenka.
Spisy dra Aloise Langa
lll. Jindřich Suso. lV. Kristus F. M. Dostojevského. — Arnošta Hella Od ni
coty
——L. Bloye Na prahu Apokalypsy a Do is snoubence. — P.
Claudela Město, Zlatolllav, Pokořený otec. — Ctih. ALE čmmerichové Život

Panny Marie.
——Spisy svatých

ivot a utrpení našeho Pana Ježtle Krista — Knihy konversi
Otců církevních.

— Psichan', Hlas

volailci na poušti. —

LegendaObrana
aurea. iazyka
— Rezende.
Můi lloa
Sanctorum
Romanum.
Balbín.
slov akeho.
zvláště
českého. —hlartyrollofium
Belloc, ane Antoinetta.
— Chesterton, Anarch iste—čtvrt k. -— Benson, Neviditelné světlo. — Jammes,
Kniha o svatém Josefovi. — Dante Allghieri, Božská komedie a mnoho iiného.
Osobám důvěryhodným a v pevném postavení povoItme iný-né měsiční splátky.

'
'
Moravsko-slovenska
banka
centrála v Olomouci
Filiálky: Bratislava, Brno, Uherský Bro Hlučín, Hradec Kralové, Opava,
Praha, ašttn, Zohor a mn. na Slovensku.

Vlastni a svěřené prostředky

cca Kč100,w0.m0'—.

Provádí veškeré bankovni obchody a růmyalove tranaalrco.

PHilmávkladzlna
vkladní
knížky
a běln Pro
na; eipH
nej 'hodně
inn
zúročenl. ýhodné
apoienl
s cizinou.
losů
d.lota e

Dotazy zodpoví zdarma ředitelství centrály neb llllálek.
Telefon Olomouc: 666 a 795.

Adresa tolegramů: Moravoalovenaká.

Veškeré tiskopisy 531373333:
obchodniky. banky, továrny atd. ve vkusné úpravě, rychle a levně doda

Lidová tiskárna, Olomouc, Klášterní 12.
Lidové knihkupectví

S 0 C H Y lĚliŘiĚŠÉĚJÚ.

IGNÁCHOFIREK,-

“mf-""“

VOLOMOUCI,

OLTAŘE

Wilsonova (Dolni) nám. 18.

:?::„fďxmz:'fš::1“ěf:č.£':££ťf!.it
důlnl lkoly hl Hakl

hlhkupectvt,naklad-telatvl.
obchodhadab-

B 0 HU M [ L B EK

n.lnaml. obrny. anllkvarltl a aval
papimlclvt
boh-li

závod aochahku-fnhlhkí
pro hhiltťkí
P ' hoalaal

Doporuč-Alovld. duchovuntvu

:hohený-Hadvalhuů.hlavninahoianahóll-

v HOŘE

tentury. tuhá lnimache, mlaaly,bnvlh atd.

a

oxomo-

KUTNÉ

o o?

.,

v

Svépomocný podnik lidový.

gžlllpvlmčgoa-l:“K R Í 2 E

Jako XV. svazek

Nová kniha báglu

lmllwvnv Družiny

F R. K A Š P -\R A

liter. a umělecké

vyšla pod gayem

v Olomouci vyšlo
Frant.!(yselého

Z

Z rise svetla
— Legendy.

—

hodiny

—

Cena 18Kč-is pošt.

a st a v e n 3:
Vyzdobtl it dřevo

ryty Jose! Váchal.

L

Cena Kč 10'—.

Zasílá

Družina literární a umělecká
vOlomouci, Wilsonova náměstí číslo 16.
Tlakem Lidové tiskárny v Olomouci.

